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DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA
I OCHRONY ZDROWIA
W PRACY - SYMBOL,
CZY INSPIRACJA?
str. 3

Dla nas, związkowców działających w budownictwie, bardzo niepokojące są dane z
tej branży ogłoszone przez GUS: 58 wypadków śmiertelnych (51 w 2016 r.) i 100 ciężkich
(70 w 2016 r). Mówi się, że to „efekt” boomu budowlanego i wzrostu zatrudnienia. To
marne wytłumaczenie, mówiące tylko tyle, że dotychczasowe mechanizmy wewnętrznej kontroli w firmach, zarządzania bezpieczeństwem i prewencji nie działają tak jak
powinny. To dowód na to, że wciąż w zbyt wielu firmach i na zbyt wielu budowach liczy
się głównie termin realizacji robót napięty do granic rozsądku i zysk. To znaczy, że praca
jest źle zorganizowana, szczególnie na tych najbardziej niebezpiecznych stanowiskach.
To znaczy także, że starzy pracownicy na placu budowy pracują pod presją, a nowi być
może są niewystarczająco przygotowani do wykonywania bezpiecznej pracy.

Bezpieczne
warunki pracy
operatora żurawia dobrem wspólnym
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Spotkanie ministra
Artura Sobonia
z przewodniczącym
ZZ „Budowlani”
Zbigniewem Janowskim
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Przegląd związkowych
wydarzeń w Polsce
W OPZZ o wynikach prac
Komisji Kodyfikacyjnej

J

ak informuje Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, pod
koniec marca, w siedzibie OPZZ, odbyła się
debata nad projektami Kodeksu pracy oraz
Kodeksu zbiorowego prawa pracy, przygotowanymi przez Komisję Kodyfikacyjną.
Powołana we wrześniu 2016 roku Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy miała za zadanie „naprawić” prawo pracy, a
tym samym stworzyć nowoczesne, zrozumiałe i sprawiedliwe rozwiązania.
Po kilkunastu miesiącach pracy, w dniu 14 marca br. Komisja przyjęła projekt
nowego Kodeksu pracy oraz Kodeksu zbiorowego prawa pracy (m.in. przy
głosie przeciwnym przedstawiciela reprezentującego OPZZ). Poza trudnym
zadaniem zgromadzenia przepisów kilkunastu obecnych ustaw w dwóch
kodeksach, Komisja zaproponowała wiele nowych rozwiązań, z których
część już dzisiaj budzi ogromne kontrowersje.
W spotkaniu wzięło udział ponad 120 osób, byli to przedstawiciele
OPZZ z różnych branż i regionów kraju, dziennikarze oraz eksperci. Na
pytania licznie zgromadzonych uczestników odpowiadali członkowie
Komisji Kodyfikacyjnej: Marcin Zieleniecki – przewodniczący Komisji,
podsekretarz stanu w MRPiPS, Monika Gładoch – wiceprzewodnicząca
Komisji, Pracodawcy RP, Liwiusz Laska – wiceprzewodniczący Komisji,
OPZZ, Jacek Męcina - członek Komisji.
Dyskusja i pytania skoncentrowały się na najbardziej kontrowersyjnych, czy nieczytelnych propozycjach kodyfikacyjnych. W szczególności
dotyczyło to:
• znacznego wydłużenia czasu trwania umów o pracę na okres próby – do
182 dni, a w niektórych przypadkach nawet do 273 dni,
• znacznego poluzowania obowiązków dla pracodawcy zatrudniającego
nie więcej niż 10 pracowników:
• możliwości „wykupienia się” przez pracodawcę zatrudniającego do
50 pracowników, w razie złożenia przez pracownika pozwu do sądu o
uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne lub o przywrócenie do pracy
- w zamian za obowiązek wypłacenia pracownikowi zadośćuczynienia,
• możliwości wprowadzenia poprzez postanowienia układu zbiorowego
pracy indywidualnych kont wynagrodzeń za godziny nadliczbowe dla
pracowników,
• szybkiego wygaśnięcia prawa do urlopu wypoczynkowego – do 31
marca lub w wyjątkowej sytuacji do 30 września następnego roku
kalendarzowego (w zamian pracodawca ma obowiązek wypłacenia
pracownikowi zadośćuczynienia w wysokości 2-krotności wynagrodzenia urlopowego),
• urlopu na żądanie za zgodą pracodawcy, jeżeli pracownik wskaże
pracodawcy termin wykorzystania urlopu krótszy niż 24 godziny
przed godziną rozpoczęcia pracy zgodnie z harmonogramem czasu
pracy pracownika,
• poważnych modyfikacji w funkcjonowaniu organizacji związkowych
na poziomie zakładu pracy poprzez wskazanie warunków działania
delegata związkowego albo zakładowej organizacji związkowej (warunek
działania zoz: zrzeszanie co najmniej 10% lub 15% pracowników
zatrudnionych u danego pracodawcy),
• braku przepisów dotyczących możliwości funkcjonowania międzyzakładowej organizacji związkowej.
• możliwości wypowiedzenia przez pracodawcę umowy o pracę na
czas nieokreślony, jak i na czas określony bez wskazania przyczyny
uzasadniającej wypowiedzenie (w zamian pracownikowi wypłacana
jest rekompensata pieniężna, której wysokość jest uzależniona od stażu
pracy u danego pracodawcy),
• braku obowiązku konsultacji w razie zamiaru zwolnienia pracownika,
• wyłączenia zasady przedłużenia umowy o pracę na czas określony
albo na okres próbny do dnia porodu (znaczące ograniczenie ochrony
pracownicy w okresie ciąży).
W opinii uczestników debaty zarówno projekt Kodeksu pracy jak
i Kodeks zbiorowego prawa pracy uznane zostały za zbyt nieczytelne,
skomplikowane i w znacznej mierze niekorzystne dla pracowników. Ponadto
dostrzeżony został problem w ewentualnym stosowaniu nowych regulacji
w praktyce.
Debatę podsumował przewodniczący OPZZ Jan Guz, który podczas
konferencji prasowej wyraził krytyczne stanowisko centrali OPZZ dotyczące
projektów. Zdaniem uczestników debaty projekty „w obecnym kształcie są
nie do przyjęcia!”.

cd. na str. 4

Wspólne posiedzenie
Zarządu Krajowego
oraz Branży Budownictwo
i Przemysł Drzewny

W

siedzibie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych
odbyło się wspólne posiedzenie
Zarządu Krajowego Związku Zawodowego „Budowlani” oraz delegatów na IX Kongres OPZZ,
reprezentujących Branżę Budownictwo i Przemysł
Drzewny. Na zaproszenie przewodniczącego
Zbigniewa Janowskiego w spotkaniu uczestniczyli
również przedstawiciele poszczególnych zarządów
okręgów.
W pierwszej części posiedzenia Zarząd
Krajowy wysłuchał, a następnie zarekomendował
Radzie Krajowej przyjęcie sprawozdania finansowego Związku za 2017 r. oraz ustalił termin
kolejnego posiedzenia Zarządu Krajowego i
Rady Krajowej. Odbędzie się ono w czwartek, 14
czerwca 2018 r. Członkowie Zarządu Krajowego
zostali zapoznani z projektowaną treścią stanowisk
dotyczących nowego prawa zamówień publicznych
i polityki mieszkaniowej państwa. „Budowlani”
będą wnioskować o przyjęcie stanowisk przez IX
Kongres OPZZ.
Delegatom na Kongres OPZZ rekomendowano kandydatury na przewodniczącego Branży,
członka Prezydium OPZZ, członków Rady OPZZ,
członka Komisji Rewizyjnej OPZZ, jak również na

członka prezydium Kongresu i poszczególnych
komisji kongresowych.
W drugiej części do uczestników posiedzenia
dołączyli wiceprzewodniczący OPZZ Wiesława
Taranowska i Andrzej Radzikowski oraz dyrektor
Wydziału Organizacji Pracy i Informacji Janusz
Gołąb. Omowione zostały m.in. ostatnie działania
OPZZ, sukcesy centrali oraz pracownicze plany
kapitałowe, których kształt jest obecnie konsultowany, a które od początku 2019 r. będą dotyczyły

wszystkich zatrudnionych.
Podczas posiedzenia przewodniczący ZZ
„Budowlani” i jednocześnie animator działań
Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie
zaprezentował bieżące prace Rady. Poinformował
o działaniach grup roboczych Rady, a także o
stanie prac nad porozumieniem o współpracy
z ministrem właściwym ds. budownictwa oraz
wnioskiem Rady o wpisanie Sektorowej Ramy
Kwalifikacji w Budownictwie do Zintegrowanego
Systemu Kwalifikacji.
W wyniku przeprowadzonych wyborów
przewodniczącym Rady Branży został Zbigniew
Janowski. Do Prezydium OPZZ został wybrany
Tomasz Nagórka. Członkami Rady OPZZ zostali:
Zbigniew Beńko i Zbigniew Mikołajczyk. Członkiem Komisji Rewizyjnej OPZZ została ponownie
Wiesława Szalast.
Branża podjęła decyzję w sprawie swych
reprezentantów w organach IX Kongresu OPZZ.
Do prezydium Kongresu wybrano Zbigniewa
Janowskiego, do komisji programowej – Tomasza
Nagórkę, komisji statutowej – Wiesławę Szalast,
mandatowej – Krzysztofa Antoniewicza, do
komisji skrutacyjnej do głosowań jawnych – Zbigniewa Beńko, do komisji skrutacyjnej do głosowań
tajnych – Marka Petrykowskiego. Głos w imieniu
Branży na Kongresie zabierze Zbigniew Janowski.
Na przewodniczącego OPZZ Branża rekomendowała Jana Guza.
Tomasz Nagórka
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D

la licznego, choć wciąż niewystarczająco
zintegrowanego, środowiska organizacji
i publicznych podmiotów zajmujących
się ochroną pracy 28 kwietnia jest datą symboliczną.
To Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy,
proklamowany przez Międzynarodową Organizację
Pracy i obchodzony oficjalnie także w Polsce, na mocy
sejmowej uchwały. Inspiracją do proklamowania Dnia
Bezpieczeństwa był obchodzony przez związki zawodowe Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy. Nie
ma tu sprzeczności i nie ma konkurencji między tymi
dwiema inicjatywami. Jest – a przynajmniej powinna
być – synergia. Nigdy nie będzie za wiele pomysłów i
inicjatyw zmierzających do poprawy bezpieczeństwa
pracujących, bo bezpieczna praca w wielu branżach i w
wielu krajach wciąż jest „dobrem deficytowym”.
Polska jest krajem członkowskim UE, mamy wy-

sokie standardy, mamy mechanizmy kontrolne, liczne
programy i projekty prewencyjne, ale wciąż jeszcze mamy
bardzo wiele do zrobienia w obszarze bezpieczeństwa i
warunków pracy. I, co gorsza, wydaje się, że po latach
znaczącego spadku wypadków przy pracy, w ubiegłym
roku zatrzymaliśmy się, czy wręcz cofnęliśmy.
W 2017 r. nieznacznie wzrosła liczba wypadków.
Ale, co jest bardzo niepokojące, znacząco wzrosła w
stosunku do 2016 r. liczba wypadków z ciężkimi obrażeniami ciała ( o 42,5%) i ze skutkiem śmiertelnym
(o 12,6%).
Dla nas, związkowców działających w budownictwie, bardzo niepokojące są dane z tej branży ogłoszone
przez GUS: 58 wypadków śmiertelnych (51 w 2016 r.)
i 100 ciężkich (70 w 2016 r). Mówi się, że to „efekt”
boomu budowlanego i wzrostu zatrudnienia. To marne
wytłumaczenie, mówiące tylko tyle, że dotychczasowe
mechanizmy wewnętrznej kontroli w firmach, zarządzania bezpieczeństwem i prewencji nie działają tak
jak powinny. To dowód na to, że wciąż w zbyt wielu
firmach i na zbyt wielu budowach liczy się głównie termin realizacji robót napięty do granic rozsądku i zysk.
To znaczy, że praca jest źle zorganizowana, szczególnie
na tych najbardziej niebezpiecznych stanowiskach. To
znaczy także, że starzy pracownicy na placu budowy
pracują pod presją, a nowi być może są niewystarczająco
przygotowani do wykonywania bezpiecznej pracy.

Można „w ciemno” obstawiać, że dominującą
przyczyną wypadków śmiertelnych i ciężkich będzie
„czynnik ludzki”, a „upadek z wysokości” będzie na
czele listy.
Czy to się może zmienić? Może, ale pożądana
zmiana wymaga nowego typu działań systemowych – nie
tylko w sektorze budowlanym. Mówimy o tym od lat.
Trzeba przyjąć do wiadomości, że za bezpieczeństwo
pracy „odpowiedzialni” są nie tylko Państwowa Inspekcja
Pracy, Centralny Instytut Ochrony Pracy, czy bhp-owiec
w firmie. Odpowiedzialny jest bezpośrednio i realnie
każdy pracodawca, instytucje rządowe i samorządowe
oraz służby publiczne. Odpowiedzialny jest Parlament,
stanowiący prawo i mający obowiązek integrować zapisy
dotyczące bezpieczeństwa pracy, rozrzucone po różnych
aktach prawnych. Po to, by budować sprawny system
ochrony pracy (a nie tylko jego elementy) potrzebne jest
znacznie większe włączenie tej problematyki do prawa
zamówień publicznych i innych ustaw o charakterze
regulacji dotyczących gospodarki, ubezpieczeniowych,
podatkowych. Potrzebna jest budowa stałej a nie incydentalnej, sieci współpracy zainteresowanych instytucji
i podmiotów. Bez tego będziemy tu, gdzie jesteśmy – w
stanie, z którego nie możemy być zadowoleni.
Tegoroczna konferencja Rady Ochrony Pracy w
Sejmie, oprócz prewencji wypadkowej, poświęcona
jest prewencji chorób zawodowych. Ten problem także

wymaga podejścia systemowego. Powinniśmy przestać
udawać, że trudne i szkodliwe warunki pracy nie mają
swoich daleko idących konsekwencji zdrowotnych i
społecznych tylko dlatego, że danych chorób nie ma na
liście chorób zawodowych, bo statystyki są mało czytelne
(głównie z tego powodu, że ludzie nie chodzą do lekarza
i swoich dolegliwości nie wiążą z wykonywaną pracą).
Pojawia się jednocześnie wiele nowych zagrożeń
związanych z nowymi technologiami, nowymi
materiałami i substancjami. Pojawia się jednocześnie
wiele zagrożeń psychofizycznych, o nie do końca
rozpoznanych skutkach. Byłoby dobrze, aby w takich
wypadkach polskie władze nie czekały wyłącznie na
dyrektywy unijne, by podjąć działania profilaktyczne.
Owszem, profilaktyka kosztuje. Ale brak profilaktyki
kosztuje jeszcze więcej.
Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy
jest symbolem. Dobrym, bo integrującym środowisko
ochrony pracy. Byłoby jednak lepiej, by nie był tylko
symbolem i okazją do organizacji konferencji ale także
inspiracją do konkretnych działań.

przewodniczący ZZ „Budowlani”
zastępca przewodniczącego
Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP

SPOTKANIE MINISTRA ARTURA SOBONIA
Z PRZEWODNICZĄCYM ZZ „BUDOWLANI”
ZBIGNIEWEM JANOWSKIM
W

siedzibie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, 13 kwietnia
2018 r., odbyło się spotkanie
sekretarza stanu Artura Sobonia, odpowiedzialnego za budownictwo w MIiR, z przewodniczącym ZZ „Budowlani” Zbigniewem
Janowskim. W spotkaniu wzięli również
udział dyrektor Departamentu Architektury,
Budownictwa i Geodezji Anita Grabowska-Wlaź, naczelnik Tomasz Gałązka i sekretarz
ZZ „Budowlani” Jakub Kus.
Spotkanie poświęcone było m.in. omówieniu współpracy z Ministrem w działaniach
Zespołu Trójstronnego ds. Budownictwa i
Gospodarki Komunalnej, organizacji Dnia
Budowlanych 2018, konsultacjom i możliwości zaangażowania partnerów społecznych
w problematykę programu Mieszkanie+
oraz zasadom współpracy MIR z Radą ds.
Kompetencji w Budownictwie i inicjatywie
wpisania Sektorowej Ramy Kwalifikacji w
Budownictwie do Zintegrowanego Systemu
Kwalifikacji.
Przewodniczący ZZ „Budowlani” Zbigniew Janowski, będący jednocześnie współprzewodniczącym Zespołu Trójstronnego
ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej,
przekazał ministrowi Arturowi Soboniowi
wniosek stron pracobiorców i pracodawców
o pilne wznowienie prac Zespołu. Minister
Artur Soboń został powołany przez ministra
inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego na
współprzewodniczącego Zespołu, reprezentującego stronę rządową. Minister poinformo-

Od lewej: Tomasz Gałązka, Anita Grabowska-Wlaź,
Artur Soboń, Zbigniew Janowski, Jakub Kus

wał, że posiedzenie Zespołu zostanie zwołane
po zaktualizowaniu listy przedstawicieli
strony rządowej i przygotowaniu projektu
niezbędnych korekt w regulaminie. Zbigniew
Janowski przekazał wniosek o umieszczenie
w porządku obrad Zespołu problematyki
niedoboru kadr kwalifikowanych w budownictwie, migracji pracowników budowlanych
do Polski i stanu bezpieczeństwa pracy w
sektorze budownictwa.
Zbigniew Janowski poinformował Artura Sobonia o stanie przygotowań centralnych
obchodów Dnia Budowlanych 2018. Mini-

ster potwierdził gotowość zaangażowania
Ministerstwa Inwestycji i Budownictwa w
Centralne Obchody Dnia Budowlanych
2018 i możliwość objęcia uroczystości
patronatem honorowym Ministra Inwestycji
i Rozwoju. Zbigniew Janowski zaproponował,
by w tej sprawie odbyło się spotkanie ministra
inwestycji i rozwoju z przedstawicielami
organizacji budownictwa – w szerszym gronie.
Omówiono także możliwości zaangażowania środowiska budowlanego w konsultacje
i upowszechnianie informacji o rządowym
programie Mieszkanie +, włącznie ze współ-

organizacją konferencji poświęconych problematyce mieszkalnictwa. Zbigniew Janowski
i Jakub Kus, na prośbę prezesa Konfederacji
Budownictwa i Nieruchomości Krzysztofa
Baranowskiego, zaprezentowali krótko
projekt zniesienia barier w rozbudowie istniejących zasobów mieszkaniowych – nadbudowie istniejących budynków. Minister Artur
Soboń potwierdził, że resort zainteresowany
jest tymi propozycjami, a departamenty MIiR
przeanalizują przekazane materiały i projekty.
W związku z sygnałami napływającymi
od różnych podmiotów działających w sekto-

rze uzgodniono, że zaktualizowana zostanie
lista organizacji konsultujących akty prawne
dotyczące budownictwa.
Omówiono tryb dalszych prac nad
deklaracją/memorandum współpracy Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie
z Ministrem Inwestycji i Rozwoju. Zbigniew
Janowski i Jakub Kus podkreślili potencjalne
korzyści dla Rady i resortu, płynące z zawarcia
tego porozumienia. Minister zadeklarował,
że porozumienie zostanie zawarte w najbliższym czasie.
Jakub Kus przypomniał wniosek skierowany do ministra właściwego ds. budownictwa o podjęcie inicjatywy wpisania Sektorowej
Ramy Kwalifikacji w Budownictwie do
Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Poinformował również o pozytywnej opinii
Rady Interesariuszy ZSK na temat celowości
wpisania Ramy do Systemu i jej zgodności
z Polską Ramą Kwalifikacji. Podkreślono
korzyści związane z wykorzystaniem Ramy
w opisywaniu nowych kwalifikacji w budownictwie i w projektach prowadzonych przez
MRPiPS oraz MEN.
Minister Artur Soboń podkreślił dobrą
roboczą współpracę przedstawicieli resortu
z Radą ds. Kompetencji w Budownictwie i
wyraził nadzieję, że odpowiedni wniosek o
wpisanie SRK-Bud do ZSK zostanie przygotowany już wkrótce.
Ustalono, że kolejne kontakty z resortem
w tej sprawie będą odbywały się w trybie
roboczym.
(red)

4

OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY

NR 4 (123) 2018

cd. ze str. 2

Podwyżka płac dla
ratowników morskich

S

kromne podwyżki wynagrodzeń wywalczyli
ratownicy z Morskiej Służby Poszukiwania i
Ratownictwa SAR. Do ich kieszeni trafi dodatkowo
340 zł brutto, co oznacza, że teraz będą zarabiać
niewiele ponad wysokość minimalnego wynagrodzenia. Niskie płace są ogromnym problemem
dla ratownictwa morskiego. Brakuje ludzi do pracy.
Nikt nie chce pracować za tak niskie wynagrodzenie i brać na siebie ogromnej
odpowiedzialności za życie ludzkie.
Negocjacje z rządem trwały kilka tygodni. Przez ten czas ratownicy morscy
przekonywali władze, że wynagrodzenie minimalne to zdecydowanie za mało,
biorąc pod uwagę wykonywane obowiązki. Ministerstwo zatwierdziło podwyżki
dla SAR w wysokości 1,46 mln zł, ale kwoty nie mogły zostać wypłacone od
razu, bo ich wysokościom wyliczonym na etat sprzeciwili się przedstawiciele
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Oficerów i Marynarzy. – Początkowo
proponowano 310 zł podwyżki na etat, ale w miarę prowadzonych negocjacji
kwotę udało się zwiększyć do 340 zł.

Ministerstwo wypłaci ratownikom
medycznym zaległe dodatki

R

atownicy medyczni przerwali akcję protestacyjną, ponieważ udało im się dojść
do porozumienia z Ministerstwem Zdrowia. Już
wkrótce zostaną im wypłacone zaległe dodatki, z
których wypłatą resort zwlekał ponad 10 miesięcy.
Chodzi o wypłatę dodatku na takich samych
zasadach jakie obowiązują dla pielęgniarek i
położnych. Jak wskazują związkowcy, obecnie tylko ratownicy medyczni z
karetek otrzymali dofinansowanie, natomiast ratownicy pracujący w szpitalach
takiego wsparcia niestety się nie doczekali, a pieniądze przeznaczone na te cele
dyrektorzy szpitali przeznaczyli na coś innego.

Walka o wyższe pensje
i wcześniejsze emerytury
dla służ mundurowych

Z

wiązki zawodowe zrzeszające
pracowników służb mundurowych chcą podwyżek wynagrodzeń
o 650 zł oraz możliwości szybszego
przechodzenia na emeryturę, co dawał im poprzedni system emerytalny. W
przypadku niezrealizowania postulatów grożą strajkiem.
Zdaniem związkowców, dzięki proponowanym podwyżkom i zmianom
w systemie emerytalnym ze służb nie będą odchodzić doświadczeni funkcjonariusze, a ci, którzy są kandydatami, będą chętniej przychodzić do służby.
Związki zawodowe chcą, aby jeszcze w tym roku funkcjonariusze otrzymali
650 zł podwyżki.
Kolejnym postulatem jest powrót do systemu emerytalnego z 31 grudnia
2012, kiedy to funkcjonariusze mogli szybciej przechodzić na emeryturę.
System emerytalny, powrotu którego domagają się związki, zakładał, że funkcjonariusz musi mieć tylko limit wysługi w danej służbie do 15 lat. Natomiast
od 1 stycznia 2013 zwiększono czas wysługi w służbach do 25 lat oraz limit
wieku do 55.

Porozumienie w MAN
BUS Starachowice

Z

wiązkowcy podpisali porozumienie
płacowe z zarządem firmy. Zamiast
proponowanych wcześniej 2 procent podwyżki,
udało się wynegocjować 6,5 procent w tym roku
i 3,5 procent w przyszłym roku. Podstawowym
postulatem strony pracowniczej było co najmniej 300 zł podwyżki na osobę od
początku bieżącego roku. W wyniku uzyskanego kompromisu uzyskali ponad
200 zł. Pierwsza propozycja prezesa Michaela Kobrigera to było około 60 zł.
Przed podjęciem negocjacji, średnia pensja w zakładzie wynosiła 3200
złotych brutto. Zgonie z podpisanym pomiędzy obiema stronami porozumieniem, 134 osoby zatrudnione za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej
przejdą na umowy z firmą MAN, a 176 osób, które mają umowy terminowe w
MAN dostanie umowy na czas nieokreślony.
Porozumienie zakłada, że jeszcze w tym roku wzrośnie dodatek za pracę w
godzinach nadliczbowych, a także dobrowolny dodatek i premia koncernowa.
Jeżeli chodzi o pracowników umysłowych to ich płaca w tym roku wzrośnie
również o 6, 5 procent.
Zebrał: Tomasz Nagórka

SPOTKANIE W MIĘDZYZAKŁADOWEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„ENERGETYKA” W WARSZAWIE

W

spotkaniu sekretarzy krajowych ZZ „Budowlani”: Tomasza
Nagórki, Mirosława Ossowskiego oraz przewodniczącej Okręgu
Mazowieckiego - Jolanty Frątczak, które odbyło się w siedzibie
Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ”Energetyka” w Warszawie,
uczestniczyli przedstawiciele Organizacji Zakładowej, członkowie Zarządu i
Komisji Rewizyjnej Związku Zawodowego „BUDOWLANI”, działającego w
MSM ” Energetyka”, m. in.: Agnieszka Chwinda-Mucha - przewodnicząca
Zarządu oraz Monika Lewandowska – z-ca przewodniczącej.
MSM „Energetyka”, której historia sięga 1958 r., administruje wieloma
nieruchomościami na terenie lewobrzeżnej Warszawy, zlokalizowanymi w 7
osiedlach Sadyby i Mokotowa. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi
Spółdzielni w zakresie gospodarki zasobami lokalowymi i świadczenia usług
członkom Spółdzielni są administracje osiedli. MSM ” Energetyka” posiada
międzynarodowy certyfikat PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie: zarządzaniai
administrowania nieruchomościami.
Spółdzielnia prowadzi działalność sportową i kulturalną, w tych dziedzinach współpracuje i wspiera działające lokalne stowarzyszenia. Spółdzielnia
należy do wyróżniającego się grona firm i organizacji stosujących najwyższe standardy zarządzania, co potwierdzają liczne otrzymane przez MSM „Energetyka”
w latach 1998 – 2017 odznaczenia, nagrody i wyróżnienia. Pracami Spółdzielni
kieruje Zarząd, na czele z prezesem Piotrem Kłodzińskim.
Przewodnicząca Agnieszka Chwinda-Mucha omówiła bieżące działania,
jakie organizacja zakładowa prowadzi w ramach swojej pracy związkowej. Podczas związkowego spotkania rozmawiano także m.in. na temat nowej ustawy o
spółdzielniach mieszkaniowych.
Organizacja Zakładowa ZZ „Budowlani” w Spółdzielni liczy 68 członków
i reprezentuje ją 5-osobowy Zarząd. Zarząd organizacji otrzymał do swojej
dyspozycji niewielki lokal, co daje możliwość przechowywania dokumentów
związkowych. Do cyklicznych spotkań Zarządu pracodawca użycza salę konferencyjną. Organizacja Zakładowa prowadzi rozmowy i negocjacje z Zarządem
Spółdzielni w sferze dotyczącej bieżących spraw pracowniczych, w tym m. in.:
regulaminu wynagrodzeń i regulaminu pracy. Członkowie Zarządu Związku

uczestniczą w pracach zakładowej Komisji BHP.
Niedawno wynegocjowano m.in. dla pracowników/gospodarzy domów
podwyższone stawki za czynności dodatkowe związane z myciem okien. W
regulaminie z inicjatywy pracodawcy znalazł się zapis o zadaniowym trybie
pracy dla sprzątaczy i gospodarzy.
Według informacji przewodniczącej, Organizacja Zakładowa Związku
nie otrzymuje do opiniowania danych Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych. W Spółdzielni nie działa zakładowy społeczny inspektor pracy.
Podczas spotkania ustalono, że Zarząd Organizacji Zakładowej podejmie
działania zmierzające do wyboru społecznego inspektora pracy. Związkowcy
mają też nadzieję na jeszcze lepszą współpracę z pracodawcą.
Przedstawiciele Okręgu Mazowieckiego i Zarządu Krajowego zadeklarowali udzielenie wszechstronnej pomocy przy wyborze S.I.P w Spółdzielni oraz
w bieżącej działalności Organizacji Zakładowej.
Mirosław Ossowski

Organizacje budownictwa przygotowują
Dzień Budowlanych 2018

W

Warszawie, 5 kwietnia 2018 r., w
siedzibie ZZ „Budowlani” odbyło
się spotkanie współorganizatorów
Centralnych Uroczystości Dnia Budowlanych
2018. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele;
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości, Izby
Projektowania Budowlanego, Polskiego Związku
Pracodawców Budownictwa, Stowarzyszenia
Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów
Budowlanych, Stowarzyszenia Producentów Betonów, Pomorsko-Kujawskiej Izby Budownictwa
i Związku Zawodowego „Budowlani”.
Spotkanie miało charakter organizacyjny.
Przedstawiciele wszystkich organizacji reprezentowanych na spotkaniu potwierdzili zainteresowanie
wspólnym przygotowaniem uroczystości Budowlanego Święta. Zaangażowanie w przygotowanie
uroczystości potwierdziły także: Polski Związek

Inżynierów i Techników Budownictwa, Instytut
Techniki Budowlanej oraz Związek Rewizyjny
Spółdzielni Mieszkaniowych RP. Lista współorganizatorów jest wciąż otwarta. Uzgodniono, że
podobnie jak w latach ubiegłych, bezpośrednio
za organizację uroczystości odpowiedzialny będzie
Związek Zawodowy „Budowlani”.
Współorganizatorzy uzgodnili termin Cen-

tralnych Uroczystości Dnia Budowlanych 2018
– 26 września 2018 r w Warszawie. Upoważnili
również Przewodniczącego ZZ „Budowlani” do
uzgodnienia z Ministrem Inwestycji i Rozwoju
formy zaangażowania ministerstwa w obchody
Dnia Budowlanych. Współorganizatorzy omówili wstępne założenia uroczystości i zasady jej
promocji medialnej.
(red)
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Fachowa i przyjazna pacjentowi opieka medyczna to nasz cel

„Budowlani” w obronie szpitala
P

o informacji przedstawicieli organizacji związkowej „Budowlani”
w Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjnym i Medycyny Pracy ATTIS Sp.
z o.o. przy ulicy Bartyckiej w Warszawie, z
której wynikało, że nad placówką wisi widmo
likwidacji, przewodniczący Zarządu Krajowego
Zbigniew Janowski skierował do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego pismo, w którym
zwraca uwagę że:
(…) Likwidacja placówki – niestety, jest
to najbardziej prawdopodobny scenariusz wobec
niezakwalifikowania Szpitala do podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki
zdrowotnej tj, „sieci szpitali”. Funkcjonowanie
poza „siecią szpitali” to balansowanie na
krawędzi istnienia lub nie placówki. Środki na
leczenie wyczerpywane są przez szpitale będące
w „sieci”. Brak środków jest równoznaczny
z brakiem konkursów na świadczenia, co
zagraża istnieniu palcówek takich jak Centrum
ATTIS.(…)
Szpital Centrum ATTIS dysponuje 148
łóżkami, w tym 28 łóżkami przeznaczonymi
na onkologię kobiecą. W placówce znajduje
zatrudnienie 280 odpowiednio wyszkolonych
pracowników – w tym wysokiej rangi specja-

listów. Wyrażają oni ogromne obawy o swoją
przyszłość. Likwidacja Szpitala oznaczałaby
dla nich utratę stałego źródła utrzymania.
Pracownicy ci są w pełni zmobilizowani i
zdeterminowani do obrony interesów szpitala.
To dzięki ich ogromnemu wysiłkowi, zaangażowaniu, determinacji i wytrwałości Szpital ten
zdobył zaufanie wielu pacjentów w Warszawie

i na Mazowszu.
Ma on strategicznie bardzo ważne znaczenie dla mieszkańców Warszawy i całego
Mazowsza, a szczególnie dla mieszkańców
dzielnicy Wola i Bemowo oraz sąsiednich
dzielnic. W Centrum ATTIS, który już od
50 lat świadczy usługi medyczne, hospitalizowanych jest rocznie ok. 9 tysięcy pacjentów z

Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia spowoduje likwidację łóżek
szpitalnych i ograniczy dostęp do świadczeń
w dzielnicy Wola, szczególnie, że ilość łóżek
w szpitalach pracujących na ostro w Dzielnicy
jest już i tak dużo mniejsza niż średnia łóżek
w kraju.
Szpital był wielokrotnym laureatem

na działalność onkologiczną spowodował, że
Zakład świeci pustkami, a sprzęt stoi bezużyteczny. Fakt ten niezwykle smuci w czasach gdy
dane i prognozy na temat zachorowalności na
nowotwory są w Polsce zatrważające. Nadal
brakuje wyraźnej poprawy wyników wykrywalności i wyleczalności nowotworów.
W trosce o bezpieczeństwo zdrowotne, dostęp do kompleksowego leczenia onkologicznego
oraz kilkaset miejsc pracy zwracamy się do
Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z
prośbą bezzwłoczne podjęcie pozytywnej decyzji
w zakresie dalszego finansowania działalności
leczniczej przez publiczne Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp.
z o.o. we wszystkich realizowanych zakresach
szpitalnych i ambulatoryjnych, finansowania
gwarantującego godne wykonywanie świadczeń
zdrowotnych.
Naszą prośbę o natychmiastowe podjęcie
działań uzasadniamy tym, że w zakresie
lecznictwa szpitalnego Centrum ATTIS ma 15
umów zawartych do dnia 31 marca 2018 r. z
czego tylko dla 3 zostały ogłoszone konkursy do
których Centrum przystąpiło. W przypadku 12
pozostałych nie wiadomo co będzie z realizacją
świadczeń po 31 marca 2018 r.. W zakresie
lecznictwa ambulatoryjnego Centrum ATTIS

zagrożeniem zdrowia i życia, w tym z zakresu
chorób wewnętrznych, w systemie całodobowym
i funkcjonującą na ostro izbą przyjęć.
Z opieki Centrum ATTIS skorzystało jak
dotąd 21 tysięcy mieszkańców Woli, ponad 6
tysięcy mieszkańców Bemowa, w sumie 107
tysięcy mieszkańców Warszawy i 375 tysięcy
Mazowsza. Brak kontraktu z Mazowieckim
rankingu Bezpieczny Szpital Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia i
posiada certyfikat ISO 9001:2008 m.in. w
zakresie leczenia szpitalnego. Centrum ATTIS
jest prężnie działającą jednostką, dysponującą
nowoczesnym Zakładem Onkologii Kobiecej,
który jest wyposażony w wysokiej jakości sprzęt.
Zakładowi mimo pozytywnych ocen uzyskanych
od organizacji i instytucji zajmujących się problematyką onkologii kobiecej oraz rekomendacji
Ministerstwa Zdrowia, odmawia się zakontraktowania świadczeń onkologicznych. Brak
kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia

ma 96 umów zawartych do dnia 30 czerwca
2018 r. Niestety dla żadnej z nich nie zostały
ogłoszone konkursy, nie wiadomo zatem co
będzie z realizacją tych świadczeń po 30
czerwca 2018 r.
Brak pozytywnej decyzji ze strony Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia spowoduje nieodwracalne i fatalne dla pacjentów i pracowników
skutki. W konsekwencji dojdzie do zwolnień
pracowników, zerwania wiążących umów i
likwidacji szpitala… - napisał przewodniczący
Związku.

W dniu 21 marca br. przedstawiciele
Zarządu Krajowego Zbigniew Janowski – przewodniczący Zarządu Krajowego: Mirosław
Ossowski - sekretarz ds. ochrony pracy, Jolanta
Frątczak - przewodnicząca Zarządu Okręgu
Mazowieckiego spotkali się z przedstawicielami
Zarządu Zakładowego ZZ „Budowlani” w
Centrum Attis.
Członkowie Zarządu Zakładowego Związku: Marian Madziar, Elżbieta Małkowska i
Alicja Żuk z wielkim niepokojem przedstawili
sytuację szpitala oraz omówili wszystkie działania dyrekcji i wszystkich związków w zakładzie.
Prezes Centrum Attis Wiktor Masłowski
poinformował, że w sprawę rozwiązania
sytuacji w Attisie zaangażowały się także
wojewódzkie władze samorządowe, burmistrz
Woli, posłowie na Sejm i zwykli mieszkańcy
dzielnicy i województwa. Prezes podziękował
wszystkim, którzy włączyli się do walki o przetrwanie placówki. Powiedział też, że pojawiło
się światełko w tunelu, ponieważ mazowiecki
NFZ rozważa możliwość aneksowania na
kilka miesięcy dotychczasowych umów. Takie
rozwiązanie dałoby szansę przeżycia do czasu
przeprowadzenia konkursów.
Doradca prezydenta organizacji Pracodawcy Rzeczypospolitej Tadeusz Zając zasugerował
zebranym poinformowanie o problemach
szpitala posłów Komisji Zdrowia oraz warszawskich radnych.
Przedstawiciele „Budowlanych” mieli
także okazję zobaczyć nowoczesny Zakład
Onkologii Kobiecej, w pełni przygotowany
do przyjmowania pacjentek który z braku
kontraktu z NFZ od sześciu miesięcy stoi pusty.
(Z.J.)
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Z wizytą w organizacjach Okręgu Świętokrzyskiego
W marcu odwiedziliśmy członków organizacji podstawowych Związku
Zawodowego „Budowlani” z Okręgu Świętokrzyskiego, które działają
w: Lafarge Cementownia Małogoszcz oraz Nordkalk Sp. z o.o. Zakład
w Miedziance.
Z członkami Związku Zawodowego „Budowlani” spotkali się
przewodnicząca Okręgu Świętokrzyskiego, a zarazem członek Zarządu
Krajowego Anna Bujnowska, wiceprzewodniczący Okręgu – Janusz
Głombiński oraz sekretarz krajowy Związku ds. organizacyjnych Tomasz
Nagórka.

Bogdan Szymkiewicz, Mirosław Zeja.
Lafarge działa w Polsce od 1995 roku (od
2015 roku jako część Grupy LafargeHolcim).
Firma ma niemal 60 zakładów produkcyjnych,
m.in.: cementownie, kopalnie i przeładownie
kruszyw oraz wytwórnie betonu. Do największych zakładów w Polsce należą Cementownia
Małogoszcz oraz Cementownia Kujawy w
Bielawach, gdzie również „Budowlani” moją

nym dla środowiska. Emisja pyłów emitowanych przez cementownię jest trzykrotnie
niższa od norm europejskich. LafargeHolcim
prowadzi szereg działań podnoszących
świadomość w dziedzinie bezpieczeństwa,
kierowanych do pracowników, podwykonawców, klientów oraz społeczności lokalnych.

odczas wizyty w Organizacji Zakładowej w Nordkalk Sp. z o.o. Zakład
w Miedziance spotkaliśmy się z członkami
Zarządu z przewodnicząca Jolantą Koczywąs
na czele. Organizację Zakładową reprezentowali ponadto członkowie Zarządu: zastępca
przewodniczącej Andrzej Głuch, Mariusz
Gawlik, Józef Smardzewski. Obecny był również niedawno wybrany zakładowy społeczny
inspektor pracy Robert Lis.
Wszystkich przybyłych przywitał gospodarz Zakładu w Miedziance, dyrektor
Jerzy Kwiatek.
Spotkanie było okazją do zaprezentowania tematów i prac, którymi obecnie zajmuje
się Zarząd Krajowy, a także do poznania

lat stosowane przede wszystkim jako kruszywa
w drogownictwie i budownictwie, jak również
w hutnictwie, cukrownictwie, szklarstwie,
energetyce i rolnictwie. Wdrożone od wielu
lat we wszystkich zakładach Nordkalku w
Polsce systemy zapewnienia jakości gwarantują
wysoką jakość produktów. Aktualnie trwa
wdrażanie systemu 5S: 1. S-Sortowanie; 2.
S-Systematyka; 3. S-Sprzątanie; 4. S-Standaryzacja; 5. S-Samodyscyplina.
Bezpieczeństwo jest dla korporacji Nordkalk sprawą priorytetową, a „zero wypadków”
celem, do którego dążą wszyscy pracownicy.
Powołana Komisja ds. BHP, w której czynny
udział bierze zakładowy społeczny inspektor
pracy, ma za zadanie koordynowanie działań w
zakresie analiz dotyczących kwestii wypadków
w pracy, monitorowania zdarzeń potencjalnie
wypadkowych i eliminowania zagrożeń.
Po zakończeniu spotkania w sali konferencyjnej biurowca w Miedziance goście
obejrzeli również pomieszczenia, które służą
związkowcom jako miejsce zebrań i pracy. „Budowlani” mają również do swojej dyspozycji
gabloty między innymi w szatni głównej i w
kilku innych miejscach na terenie zakładu. Informacje są rozpowszechniane także poprzez

warunków i miejsca pracy działaczy „Budowlanych” w Zakładzie w Miedziance. Jest to
największy w Polsce oddział fińskiej korporacji
Nordkalk, należącej do Grupy Rettig.
Bazę surowcową Zakładu Miedzianka stanowi złoże wapieni dewońskich, charakteryzujące się bardzo dobrymi parametrami fizyko-mechanicznymi i chemicznymi. Malownicza
kopalnia w Miedziance zajmuje powierzchnię
blisko 130 ha. Głębokość wyrobiska wynosi
ponad 100 m, długość - 2,5 km, a szerokość
to około 600 metrów. Produkty wytwarzane z
wydobywanego wapienia dewońskiego są od

firmowy intranet i drogą mailową.
Z początkiem roku, w efekcie uzgodnień
między Zarządem Spółki i związkami zawodowymi został określony Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych. Z kolei w lutym, podczas
kilku spotkań udało się wypracować i finalnie
podpisać warunki porozumienia płacowego na
2018 rok. Polityka personalna Nordkalku opiera
się na trzech podstawowych wartościach Spółki:
zaufaniu, kompetencji i jakości, a sukces firmy
zależy od każdego pracownika, niezależnie od
stanowiska, jakie zajmuje.
Tomasz Nagórka/Jolanta Koczywąs

Nordkalk Sp. z o.o.
Zakład w Miedziance
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Lafarge
Cementownia
Małogoszcz

kilkudziesięciu członków. Przewodniczącym
organizacji jest Robert Bańbura, który reprezentuje stronę pracowniczą polskiego oddziału
Lafarge podczas posiedzeń Europejskiej Rady
Zakładowej. W skład zarządu organizacji
cementowni od wielu lat działa wchodzą: z-ca przewodniczącego Grzegorz
Organizacja Zakładowa Związku Bryła, sekretarz/skarbnik: Elżbieta Borowska,
Zawodowego „Budowlani”. Liczy sobie członkowie: Danuta Jelonek, Jacek Sosnowski,

W

swoją organizację zakładową.
Organizacja Zakładowa w Cementowni
Małogoszcz posiada własny lokal związkowy,
w którym spotyka się zarząd organizacji i do
którego mogą przyjść po pomoc członkowie
„Budowlanych” z cementowni. Pracownicy
Lafarge Cementownia Małogoszcz objęci są
układem zbiorowym pracy. Mogą skorzystać z
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
Nad bezpieczeństwem i higieną pracy w
zakładzie czuwa społeczna inspekcja pracy.
Cementownia Małogoszcz jest to jeden
z największych i najnowocześniejszych
zakładów produkcyjnych w województwie
świętokrzyskim. Powstała ponad 40 lat
temu. W 2015 roku stała się częścią nowej
Grupy LafargeHolcim, powstałej z połączenia niezależnych dotąd spółek Lafarge oraz
Holcim. Głównymi celami na przyszłość,
które stoją przed zakładem, są między innymi:
wprowadzanie innowacyjnych produktów i
rozwiązań, a także stawianie bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia pracowników w centrum
uwagi.
Cementownia jest zakładem bezpiecz-

NSZZ SOLIDARNOŚĆ ’80 ROZWAŻA CZŁONKOSTWO EFBWW

W

siedzibie Zarządu Krajowego ZZ „Budowlani” odbyło się spotkanie sekretarza generalnego Europejskiej
Federacji Pracowników Budownictwa
i Drzewiarstwa (EFBWW) Sama Hagglunda i przedstawiciela szwedzkiego
związku zawodowego pracowników
przemysłu drzewnego, koordynatora
Europejskiej Rady Zakładowej IKEA
Industry Tony Bergrrena a przedstawicielami NSZZ Solidarność ’80;
przewodniczącym Komisji Krajowej
NSZZ Solidarność ’80 Markiem Mnichem oraz sekretarzem Sekretariatu
Budownictwa, Drzewiarzy i Ochrony
Środowiska NSZZ Solidarność ’80 Eugeniuszem Tomaszkiem. Gospodarzem
spotkania był przewodniczący Związku
Zawodowego „Budowlani” Zbigniew
Janowski. W spotkaniu wziął udział
także sekretarz Związku Jakub Kus.

Spotkanie poświęcone było omówieniu warunków członkostwa Sekretariatu BDiOS NSZZ ’Solidarność 80
w EFBWW. Sam Hagglund omówił
warunki formalne członkostwa w
Europejskiej Federacji i zaprezentował
podstawowe obszary działalności
EFBWW na szczeblu europejskim.

Zbigniew Janowski podzielił się doświadczeniami ZZ „Budowlani” z
wieloletniej współpracy z Federacją i
opisał podstawowe obowiązki członków organizacji.
Przedstawiciele NSZZ Solidarność 80 zaprezentowali działalność
związku w sektorach budownictwa,

przemysłu wyrobów budowlanych,
drzewnego i w sektorze ochrony
środowiska. Podkreślili, że związek
jest zainteresowany poszerzeniem
swojej aktywności europejskiej w
poszczególnych branżach. Uzgodnili
z Samem Hagglundem, że po podjęciu
odpowiedniej formalnej decyzji złożą

najprawdopodobniej w najbliższym
czasie wniosek o członkostwo Federacji.
Zbigniew Janowski podkreślił, że
po konsultacji z sekretariatem NSZZ
„Solidarność”, która również jest
organizacją członkowską EFBWW,
obydwa związki nie mają zastrzeżeń
do członkostwa Solidarności ’80 w
Federacji. Pozytywna opinia organiza-

cji członkowskich z danego kraju jest
jednym z warunków przyjęcia nowej
organizacji.
Tony Bergrren omówił działania
EFBWW w Europejskich Radach zakładowych i poinformował o planach
zainicjowania nowego projektu dla
IKEA Industry – przygotowującego
układ zbiorowy pracy.
(sag)
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operatora żurawia, jak i warunków zatrudnienia oraz czasu pracy osób wykonujących ten
zawód. Pośrednio brak tej regulacji wpływa
na jakość kształcenia operatorów, jak również
na zwiększenie zagrożeń dla bezpieczeństwa

budowy (...) Rozwiązaniem wskazanego wyżej
problemu jest wprowadzenie szczegółowego
rozporządzenia w zakresie bezpieczeństwa i
higieny pracy przy obsłudze żurawi” - powiedział Zbigniew Janowski.

Bezpieczne warunki pracy operatora
żurawia - dobrem wspólnym

W

połowie marca, w siedzibie Urzędu Dozoru Technicznego odbyła się pierwsza konferencja w ramach Porozumienia
na rzecz Bezpieczeństwa Pracy przy Obsłudze Żurawi. Konferencję „Bezpiecznie warunki pracy operatora żurawia
– dobrem wspólnym” zorganizowaliśmy wspólnie z Komisją Operatorów Żurawi Wieżowych Związek Zawodowy
Wspólnota Pracy. Honorowy patronat nad konferencją objął prezes Urzędu Dozoru Technicznego Andrzej Ziółkowski.
Przedstawiamy relację z tego wydarzenia.

Porozumienie na rzecz Bezpieczeństwa Pracy przy Obsłudze Żurawi zostało podpisane
w listopadzie ubiegłego roku,
w siedzibie Związku Zawodowego „Budowlani”. Celem
tej inicjatywy jest połączenie
wysiłków środowiska budowlanego oraz branż pokrewnych,
instytucji władzy publicznej i
samorządowej, instytucji certyfikujących i w szczególności
pracodawców oraz operatorów żurawi w dążeniu do ograniczania ryzyka powstawania
wypadków przy pracy.

O

bok sygnatariuszy i podmiotów
wspierających Porozumienie, w
konferencji uczestniczyli przedstawiciele
całego środowiska budowlanego. Wszyscy
ci, którym zależy na bezpieczeństwie operatorów żurawi, pracowników budów i osób
postronnych, znajdujących się w zasięgu
pracy żurawia. Wśród gości byli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Przedsiębiorczości i
Technologii, Urzędu Dozoru Technicznego,
Państwowej Inspekcji Pracy, organizacji
pracodawców, izb, stowarzyszeń, właścicieli
firm budowlanych i właścicieli żurawi oraz
związków zawodowych.
Gości konferencji przedstawił sekretarz
krajowy Związku Zawodowego „Budowlani”

Porozumienie o współpracy
10 lutego 2016 r.

Podstawowy cel: podejmowanie wspólnych inicjatyw na rzecz poprawy
warunków pracy, płacy, bezpieczeństwa i higieny pracy operatorów
żurawi wieżowych

G

Tomasz Nagórka. Zaproszenie przyjęli
m.in.: Adam Ogrodnik – wiceprezes Urzędu
Dozoru Technicznego, Jakub Chojnicki –
dyrektor Departamentu Nadzoru i Prewencji
Głównego Inspektoratu Pracy, Anna Wójcik
– zastępca okręgowego inspektora pracy w
Warszawie, Jarosław Skarżyński z Departamentu Obrotu Towarami Wrażliwymi i
Bezpieczeństwa Technicznego Ministerstwa
Przedsiębiorczości i Technologii, Zbigniew
Janowski – przewodniczący Związku Zawodowego „Budowlani”, Arkadiusz Hiller –
przewodniczący Komisji Operatorów Żurawi
Wieżowych Związek Zawodowy Wspólnota
Pracy, Tadeusz Zając – społeczny doradca
Prezydenta Pracodawców RP.

ratulacje w związku z podejmowaniem skutecznych działań, przynoszących poprawę warunków bezpieczeństwa
operatorów żurawi wieżowych przesłała
minister rodziny, pracy i polityki społecznej
Elżbieta Rafalska. „Doceniam wysoką rangę i
ogromne znaczenie Konferencji w kwestii stosowania w praktyce rozporządzenia w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze
żurawi. Będzie to z pewnością doskonała okazja do uzyskania oraz wymiany informacji
na temat najbardziej efektywnych działań
zapewniających pełną realizację obowiązków
związanych z zapewnieniem bezpiecznych i
higienicznych warunków pracy” - napisała w
liście do uczestników konferencji.

rozporządzeniem, została poparta przez
liczne organizacje zrzeszające zarówno
pracowników, jak również pracodawców sektora budowlanego. W pracach nad projektem
uczestniczyli m.in. przedstawiciele Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie,
którego sygnatariuszami są najwięksi w Polsce
generalni wykonawcy, oraz przedstawiciele
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP.
„Problem warunków pracy i bezpieczeństwa pracy operatorów żurawi jest problemem
bardzo istotnym dla funkcjonowania polskiego budownictwa. Praca operatora żurawia ma
wpływ na bezpieczeństwo całej budowy, także

osób postronnych” - podkreślił przewodniczący „Budowlanych”.
Zbigniew Janowski przypomniał, że w
dniu 1 marca 2013 roku ówczesny minister
gospodarki wydał rozporządzenie uchylające
rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy przy obsłudze żurawi. Funkcjonowało ono w obrocie prawnym od 1954
roku. Przez blisko 60 lat z jego szczegółowych
zapisów korzystali zarówno operatorzy
żurawi, jak i pracodawcy.
„Uchylenie rozporządzenia spowodowało pojawienie się wielu negatywnych zjawisk
na budowlanym rynku pracy. Dotyczą one
zarówno standardów bezpieczeństwa pracy

J

ako pierwszy głos zabrał wiceprezes
Urzędu Dozoru Technicznego Adam
Ogrodnik, który podziękował związkom za
zorganizowanie konferencji oraz za dotychczasowe zaangażowanie w działalność na
rzecz bezpieczeństwa operatorów żurawi. W
kilku zdaniach odniósł się do roli UDT w
zakresie dbałości o bezpieczne warunki pracy.
Urząd Dozoru Technicznego został
uhonorowany Medalem 125-lecia Ruchu Zawodowego Budowlanych w Polsce. W imieniu
UDT wyróżnienie odebrał wiceprezes Adam
Ogrodnik.

Z

bigniew Janowski, przewodniczący
ZZ „Budowlani” podziękował
prezesowi Urzędu Dozoru Technicznego
Panu Andrzejowi Ziółkowskiemu za objęcie patronatem honorowym konferencji.
„Głównym celem konferencji jest przygotowanie branży budowlanej do wejścia w życie
rozporządzenia ws. bezpieczeństwa i higieny
pracy przy obsłudze żurawi oraz wymiana
dobrych praktyk w zakresie przestrzegania
zasad BHP” - powiedział Janowski
Inicjatywa Komisji Operatorów Żurawi,
Związku Zawodowego „Budowlani” oraz
organizacji Polska Społeczna, dotycząca
podjęcia prac legislacyjnych nad nowym

Bezpieczne warunk
żurawia - dobrem w
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rkadiusz Hiller, przewodniczący
Komisji Operatorów Żurawi Wieżowych Związek Zawodowy Wspólnota Pracy: „Spotykamy się tutaj, w tak zaszczytnym
gronie, ponieważ w ostatnim czasie w branży
dźwigowej nie działo się zbyt dobrze, można
tutaj przytoczyć śmierć operatora w Krakowie lub tragiczną katastrofę budowlaną w
Łodzi, gdzie zginął młody 23-letni operator
żurawia. Mam nadzieję, że ten okres mamy
już za sobą. Dziś patrzę w przyszłość naszej
branży z ogromnym optymizmem, ponieważ nigdy jeszcze branża budowlana nie
była tak zjednoczona jak teraz (…) trzy lata
temu powstała Komisja Operatorów Żurawi

G

łówny inspektor pracy Wiesław Łyszczek, w piśmie odczytanym przez Jakuba Chojnickiego, dyrektora Departamentu
Nadzoru i Prewencji Głównego Inspektoratu Pracy, napisał: „Zapewnienie osobom obsługującym żurawie bezpiecznych warunków
pracy, z uwzględnieniem specyfiki wykonywanego przez nich zawodu
możliwe będzie dzięki wprowadzeniu nowej regulacji prawnej,
ujednolicającej zasady bezpieczeństwa i higieny przy obsłudze – tej
jednej z najważniejszych maszyn na placu budowy. Jako inspektor

Wieżowych - powstała z impulsu, z chęci
zmian, z chęci poprawy warunków pracy
operatorów żurawi, ponieważ my, operatorzy
czuliśmy wewnętrzną potrzebę dokonania
zmian w branży dźwigowej i udało się doprowadziliśmy do powstania nowego
rozporządzenia dotyczącego bezpieczeństwa
i higieny pracy przy obsłudze żurawi (…)
Żuraw wieżowy jest sercem budowy i należy
dbać, aby operator sterujący tą maszyną był
zawsze wypoczęty i dobrze wyszkolony, a
zapewniam wszystkich zgromadzonych na
tej sali, że do wypadków z udziałem żurawia
będzie dochodziło znacznie rzadziej.” - powiedział Arkadiusz Hiller.

pracy dostrzegam konieczność objęcia powstającym akcie prawnym
nie tylko pracodawców i pracowników, ale również organizatorów
pracy i osoby pracujące na innej podstawie, niż umowa o pracę (…)
Korzystając z okazji, pragnę pogratulować członkom Porozumienia
na rzecz Bezpieczeństwa Pracy przy Obsłudze Żurawi, którzy łącząc
siły, pokazali, jak można skutecznie współpracować i dążyć do
ograniczenia ryzyka powstawania wypadków przy pracy. Podtrzymuję
także deklarację dalszej współpracy z Państwem”.

P

rzedstawiciele Komisji Operatorów
Żurawi Wieżowych – Sabrina Mana
Walasek, która włożyła ogromny wysiłek w
przygotowanie rozporządzenia, oraz Michał
Mateuszczyk – operator żurawia, przedstawili
problemy z jakimi stykają się na co dzień operatorzy żurawi. „Jesteśmy zmuszani do pracy
po 12-16 godzin. Nie zapomnę, jak na jednej z
budów kierownik przywitał mnie rano słowami:
Tylko żeby pan nie uciekł jak ten co był wczoraj,
o pierwszej. Jak to uciekł panu o trzynastej,
pytam? On nie zrażony: Nie, o pierwszej w
nocy (…) Proszę państwa, nazwijmy rzeczy po
imieniu - praca polegająca na przysłowiowym
przewlekaniu igły nitką, wymagająca skupienia
i pełni sił psychofizycznych, porównywalna
z pracą zawodowego kierowcy, po kilkanaście
godzin, to patologia! Chcielibyście wsiąść do
autobusu kierowanego praktycznie bez przerwy
przez jednego kierowcę od 12-tu, 14-tu godzin?
Kto z państwa miałby taką odwagę?” – pytał
retorycznie Michał Mateuszczyk.
Kolejny problem to brak jasno określonych
norm pracy żurawia podczas podmuchów
wiatru. „Obecnie funkcjonują teoretycznie
tylko, zapisy grzecznościowo przestrzegane
lub nie. Z doświadczenia własnego wiem, że
bywa różnie, włącznie z wymuszaniem pracy
na wszelkie możliwe sposoby, metodą kija i
marchewki, obietnicami dopisania godzin,
bądź wyzwiskami i groźbami zwolnienia z ust
współpracowników bądź kierownictwa” - mówił
operator Mateuszczyk.
„Brak jednoznacznych przepisów odnośnie
oświetlenia placu budowy - to jest po prostu
dramat. Obowiązuje zasada, że przecież ja widzę,
nikt nie bierze pod uwagę, że dla operatora może
to być w zależności od wysokości oraz długości
wysięgu, odległość zwiększona nawet o 60, 80

metrów. To zupełnie inna perspektywa. Nawet na
dużych, renomowanych inwestycjach występuje
ten problem” – zauważył operator żurawia i dodał: „Kolejnym poważnym problemem jest stan
oraz wiek maszyn użytkowanych w Polsce. Jest
mnóstwo zdezelowanego sprzętu, który nie wiedzieć czemu został dopuszczony do użytkowania,
pękające elementy konstrukcji, niesprawne
elementy sterowania bez poszczególnych biegów,
wypadające okna, klapy, skorodowane kabiny,
szczątkowe rozwalone siedziska, brak sprawnych
wycieraczek szyb, nie działająca wentylacja”.
Michał Mateuszczyk wymienił kolejne
problemy gnębiące branżę operatorską, a wśród
nich m.in.: niewłaściwe, bądź niekompletne
wyszkolenie kadry kierowniczej oraz współpracowników na placu budowy i wynikające z tego
przyzwolenie na nieprzestrzeganie przepisów,
niejednokrotnie skandaliczny poziom przeszko-

lenia sygnalistów i hakowych, brak elementarnej
wiedzy na temat komend i gestów sterujących,
długotrwała pozycja siedząca powodująca problemy z różnymi odcinkami kręgosłupa, brak
ruchu dolnych odcinków ciała, ryzyko zastojów
mięśniowych, skrzepów żylnych, nieustająca
presja czasu, świadomość odpowiedzialności za
ludzkie życie i ładunek. Jednocześnie przedstawił
propozycje tego, w jaki sposób można zaradzić
wspomnianym wcześniej problemom:
• wprowadzić obowiązek przeprowadzania
przez UDT cyklicznej kontroli stanu technicznego żurawi na wzór samochodowego
dowodu rejestracyjnego,
• zaostrzyć przepisy dotyczące kontroli stanu
technicznego przy pierwszej rejestracji,
• ograniczyć maksymalny wiek sprowadzanego z zagranicy żurawia, do 15 lat,
• usprawnić przepływ informacji na linii
operator - konserwator - UDT,
• zapewnić możliwość dokonywania zgłoszeń
drogą elektroniczną, wprowadzić stały
rejestr - historię napraw i przeglądów każdej
maszyny w formie elektronicznej z możliwością zdalnego wglądu dla upoważnionych.
• wprowadzić możliwość kontroli przez UDT
stanu oświetlenia w obrębie pracy żurawia.
• wprowadzić obowiązkowe systemy antykolizyjne na budowach gdzie występuje ruch
kolizyjny żurawi.
• wymusić przestrzeganie zalecanego systemu
sygnalista - hakowy oraz doprowadzić do
wydawania uprawnień dla sygnalistów
jedynie przez UDT.
• doprowadzić do wymogu używania tylko
ukośnych drabinek, z podestem bezpieczeństwa na każdym elemencie.
• bezwzględnie przestrzegać 8-godzinnej
normy czasu pracy operatora.

ki pracy operatora
wspólnym
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akub Chojnicki, dyrektor Departamentu Nadzoru i Prewencji GIP,
mówiąc o roli Państwowej Inspekcji Pracy,
odniósł się m.in. do zakresu kontroli żurawia,
na którą składają się:
• aspekty techniczne użytkowania żurawia,
• dopuszczenie do eksploatacji przez
właściwą jednostkę UDT,

śród zaproszonych prelegentów był również Jarosław
Skarżyński z Departamentu Obrotu
Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa
Technicznego Ministerstwa Technologii
i Przedsiębiorczości, który odniósł się w
kilku zdaniach do prac nad rozporządzeniem ws. bezpieczeństwa i higieny
pracy przy obsłudze żurawi wieżowych.

•

•
aweł Rajewski, kierownik Wydziału
Urządzeń Transportu Bliskiego Urzędu Dozoru Technicznego wypowiedział się na
temat działań Urzędu na rzecz bezpieczeństwa
operatorów żurawi. Wśród działań podejmowanych przez UDT wymienił m.in.:
• współuczestnictwo w opracowywaniu
projektów: rozporządzenia dotyczącego
warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego,
rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy obsłudze żurawi, rozporządzenia w sprawie trybu sprawdzania
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• posiadanie przez operatora żurawia kwalifikacji zawodowych uprawniających do
obsługi danego typu żurawia,
• zapisy w dzienniku konserwacji żurawia
- przeglądy konserwacyjne i oględziny,
usuwane usterki,
• przygotowanie do pracy sygnalisty i hakowego, w tym instruktaż stanowiskowy,
• opracowanie instrukcji obsługi żurawia,
odpowiedniej dla danego typu żurawia i
jej udostępnienie operatorowi żurawia,
• ubiór sygnalisty i hakowego, wyróżniający ich spośród innych pracowników
budowy.
Wśród najczęstszych nieprawidłowości
wymienił: posiadanie zaświadczeń kwalifikacyjnych uprawniających do obsługi innego
typu żurawia niż obsługiwany aktualnie,
eksploatacja żurawia bez aktualnej decyzji
UDT, brak koordynacji prac transportowych
w przypadku kilku żurawi na budowie, niewykonywanie zaleceń zawartych w decyzjach

UDT, zły stan techniczny i niewłaściwy
dobór zawiesi, brak wyposażenia drabin
służących do wejścia do kabiny w obręcze
ochronne, transportowanie żurawiem ludzi
na pomoście roboczym pomimo zakazu.
Dyrektor Departamentu Nadzoru i Prewencji GIP zaprezentował dane z lat 2015-2017
na temat wypadków w budownictwie, które
związane były bezpośrednio z obsługą żurawi.
Wynika z nich, że wzrasta liczba wypadków
śmiertelnych. W 2015 roku były 2 wypadki
śmiertelne (przy 12 zbadanych wypadkach),
2016 – 3 (przy 4 zbadanych wypadkach), 2017
– 4 (przy 10 zbadanych wypadkach).
„Receptą na nieprawidłowości związane
m.in. z czasem pracy operatorów żurawi czy
na prawną ochronę operatorów, którzy nie
są pracownikami jest rozporządzenie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w
sprawie bhp przy obsłudze żurawi wieżowych
i szybkomontujących – powiedział Jakub
Chojnicki.

odpowiedzi Beata Kempa z Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów zwróciła się do Ministra
Rozwoju o zajęcie stanowiska w sprawie podjęcia prac nad rozporządzeniem” - powiedział
Tomasz Nagórka
Przedstawiciel „Budowlanych” mówił
w o tym w jaki sposób oba związki oraz
stowarzyszenie Polska Społeczna w ramach
kampanii „Budowy bez wyzysku” promowały
kwestię bezpieczeństwa operatorów żurawi w
mediach, urzędach i organizacjach pracodawców i pracobiorców.
Po tym jak ministerstwo podjęło się prac
nad projektem rozporządzeniem, strona

związkowa „przystąpiła do przygotowania
dobrego merytorycznie projektu rozporządzenia wraz z uzasadnieniem i przewidywanymi skutkami gospodarczymi. W
pracach nad treścią projektu rozporządzenia
pomogli nam przedstawiciele Porozumienia
dla Bezpieczeństwa w Budownictwie skupiającego największe firmy budowlane w Polsce,
w szczególności wielkie podziękowania kierujemy do Urszuli Gawrysiak oraz Michała
Wasilewskiego.
Prace nad rozporządzeniem poparło
wiele organizacji społecznych, zawodowych,
w tym Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP. Z końcem lutego
projekt rozporządzenia został wysłany
do Ministerstwa Rozwoju i Finansów w
celu prowadzenia dalszych prac oraz do
wiadomości zainteresowanych ministerstw,
instytucji, urzędów, organizacji pracodawców
i pracobiorców. Projekt wraz z uzasadnieniem
opublikowaliśmy również na stronach
internetowych obu związków zawodowych.
Dzięki temu o projekcie mogło dowiedzieć
się całe środowisko budowlane” – powiedział
Tomasz Nagórka.
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kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i
konserwacji urządzeń technicznych,
inicjatywę zmiany w ustawie o dozorze
technicznym w zakresie: terminowości
wydawanych zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi i konserwacji urządzeń
technicznych, wzajemnego honorowania
zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi
i konserwacji urządzeń technicznych oraz
uprawnień do napraw i modernizacji
urządzeń technicznych,
współpracę ze środowiskami reprezentującymi i zrzeszającymi producentów
urządzeń technicznych, przedsiębiorców
i pracodawców
opracowywanie kodeksów dobrych i
uznanych praktyk inżynierskich oraz
standardów technicznych dotyczących
eksploatacji urządzeń technicznych,
prowadzenie Kampanii prewencyjnej
„Bezpieczeństwo Twój Wybór”,
rozwój i doskonalenie serwisu internetowego UDT w którym udostępnione
są materiały informacyjne oraz filmy
szkoleniowe, zrealizowane przez UDT, dotyczące bezpiecznej eksploatacji urządzeń
transportu bliskiego.

omasz Nagórka sekretarz krajowy
Związku Zawodowego „Budowlani”, który jest odpowiedzialny za współpracę
z operatorami żurawi, wypowiedział się o roli
związków zawodowych w zakresie ochrony
warunków pracy operatorów żurawi. Podczas
swojego wystąpienia zaprezentował drogę jaką
przebyły Związek Zawodowy „Budowlani”
oraz Komisja Operatorów Żurawi, działając
wspólnie na rzecz wejścia w życie rozporządzenia ws. bezpieczeństwa i higieny pracy
przy obsłudze żurawi.
Przybliżył uczestnikom konferencji jak
wyglądała korespondencja z ówczesnym
Ministerstwem Rozwoju, gdy resort nie czuł
się właściwym do podjęcia prac nad rozporządzeniem. „1 sierpnia 2016 r. zwróciliśmy się
do ówczesnej Premier Beaty Szydło z prośbą
o określenie ministra właściwego dla wydania
rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa
i warunków pracy przy obsłudze żurawi.
Wskazaliśmy w nim m.in., że żurawie podlegają dozorowi technicznemu, a dozór ten
sprawuje przede wszystkim Urząd Dozoru
Technicznego, który jest jednostką podległą
ministrowi właściwemu ds. gospodarki. W
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Bezpieczne warunki
pracy operatora żurawia
- dobrem wspólnym
M

ichał Wasilewski z Porozumienia
dla Bezpieczeństwa w Budownictwie mówił o organizacji transportu
pionowego na budowie z uwzględnieniem
nowego prawa. Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie jest inicjatywą
trzynastu generalnych wykonawców mającą
na celu poprawę bezpieczeństwa na polskich
budowach. Zakłada ona zrealizowanie szeregu
projektów wprowadzających rozwiązania
systemowe z dziedziny BHP, m.in.: wspólne
wzory dokumentów, model potwierdzania
kwalifikacji zawodowych pracowników
budowlanych czy szkolenia okresowe.
Michał Wasilewski odniósł się do
wypadków z udziałem żurawi, które miały
miejsce na przestrzeni ostatnich kilku lat.

S

Zaprezentował film, w którym pokazano
wzorowo zorganizowaną budowę. Film został
nagrany z drona, dzięki czemu uczestnicy
konferencji mogli poczuć się jakby siedzieli
w kabinie żurawia wieżowego. Przedstawił

tanisław Świderski, będący wydawcą
portalu internetowego dzwignice.
info, zwrócił słuchaczom uwagę na wpływ
funkcjonowania starszych żurawi na bezpieczeństwo pracy operatora. Zgodnie z danymi
z 31 grudnia 2013 r. w Polsce zarejestrowanych
było: 2872 sztuk żurawi (okres produkcji do
1990 r - 256 szt., okres produkcji 1991-2003
- 599 szt., okres produkcji 2004-2013 - 2017
szt.). „Nie znaczy to jednak, że wszystkie
zarejestrowane żurawie wieżowe były w stanie
technicznym umożliwiającym dopuszczenie
do pracy przez UDT na budowie” - powiedział Stanisław Świderski.
„Bezpieczeństwo pracy żurawi wieżowych jest tak ważne, ponieważ pracują one często w istniejącej infrastrukturze, w obszarze
zabudowanym lub w sąsiedztwie ciągów komunikacyjnych. Obszar
pracy ramienia żurawia jest duży i duża jest wysokość jego wieży. Obok
zagrożenia zdrowia i życia operatorów istnieje również wysokie zagrożenie dla osób znajdujących w strefie pracy żurawia” – dodał Świderski.
Wydawca portalu dzwignice.info zwrócił uwagę na to, że żuraw
wieżowy jest obliczony na 15 lat pracy, przy założonej grupie natężenia pracy mechanizmów: „w zależności od sposobu eksploatacji
tj. stopnia wykorzystania udźwigu, dziennego czasu pracy (1-, 2-,
3-zmianowa), ilości dni pracy w roku żywotność żurawia może zostać
wykorzystana w krótszym lub dłuższym czasie. Rzeczywistą kondycję
żurawia wieżowego może pokazywać jedynie rejestrator czasu pracy,
zainstalowany przez wytwórcę od początku eksploatacji (...) Im starszy
żuraw, tym mniejsza wiedza o jego rzeczywistym stanie technicznym,
brak możliwości odtworzenia przebiegu eksploatacji, brak informacji
o stopniu zmęczenia konstrukcji nośnej oraz o stanie technicznym
mechanizmów. Żurawie zbliżające się do 30 lat eksploatacji stanowią

również kolejne postulaty
Porozumienia w zakresie
bezpieczeństwa operatorów żurawi. Dotyczą one
m.in. kwestii udzielania
zaświadczeń kwalifikacyjnych do pełnienia funkcji
sygnalisty i hakowego,
uszczegółowienia zadań
sygnalisty i hakowego,
kwestii opracowania instrukcji bezpieczeństwa
dla prac transportowych,
planu ewakuacji z żurawia, książki eksploatacji
żurawia i warunków pracy
w kabinie żurawia.

zagrożenie ze względu na
zmęczenie konstrukcji
stalowej. Pogarszają się
wskazania i działanie
urządzeń bezpieczeństwa,
warunki pracy w kabinie,
a części zamienne są niedostępne”.
Zdaniem Stanisława
Świderskiego, aby zwiększyć bezpieczeństwo pracy, należy:
• zwracać szczególną uwagę na stan konstrukcji
stalowej w żurawiach zbliżających się do 30
lat eksploatacji i powyżej,
• uświadamiać właścicieli żurawi, konserwatorów,
operatorów, że każda dźwignica jest zaprojektowana na określony okres żywotności,
• corocznie oceniać faktyczne zużycie mechanizmów tzw. wykorzystanie resursu w stosunku do
wartości projektowanej,
• uświadamiać właścicieli, że żywotność urządzenia zależy nie tylko od stanu technicznego ale
również od intensywności eksploatacji.
„Należy stwierdzić, że największe zagrożenie
niosą żurawie starsze niż 2 krotny okres projektowanej żywotności, o nieznanym stopniu zmęczenia
konstrukcji stalowej, o nieznanym stopniu zużycia
napędów/mechanizmów. Te, dla których nie można
odtworzyć historii eksploatacji” - powiedział Stanisław Świderski.

konferencji jak w nowoczesny i innowacyjny
sposób można prowadzić prace na żurawiu
wieżowym, szkolić, dbać o park maszynowy
i zaplecze techniczne.
Związek Zawodowy „Budowlani” i
Komisja Operatorów Żurawi Wieżowych
ZZ „Wspólnota Pracy” zapowiadają kolejne

inicjatywy w zakresie bezpiecznych i higienicznych
warunków pracy operatora
żurawia o czym z pewnością będziemy się informować na łamach magazynu
„Budowlani”.
TN

Najczęstsze nieprawidłowości

J

ako ostatni głos zabrał Bartosz Jaskuła,
dyrektor generalny firmy CORLEONIS Sp. z o.o. S.K.A. - właściciela żurawi
wieżowych, sygnatariusza Porozumienia na
rzecz Bezpieczeństwa Pracy przy Obsłudze
Żurawi, który mówił o nowoczesnym sprzęcie
i wykwalifikowanej kadrze jako narzędziu służącym do zwiększenia bezpieczeństwa na budowie. Bartosz Jaskuła pokazał uczestnikom

nie wykonywanie
zaleceń zawartych w
decyzjach UDT
1
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PRACA NA WYSOKOŚCI SEMINARIUM W MINISTERSTWIE
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII
B

lisko 120 osób specjalistów ds. mi i Bezpieczeństwa Technicznego.
Partnerem merytorycznym wydarzenia
bezpieczeństwa w przemyśle,
specjalistów ds. bezpieczeństwa i była firma 3 M.
W trakcie konferencji omówione zostały
higieny pracy, naukowców, przedstawicieli
związków zawodowych, administracji rzą- takie tematy jak:
dowej, jednostek notyfikowanych, Polskiego 1. statystyka wypadków i potrzeby stosowania środków ochrony indywidualnej
Centrum Akredytacji, organizacji produprzed upadkiem z wysokości, którą
centów i użytkowników środków ochrony
przedstawił Artur Kempkiewicz z
indywidualnej do prac na wysokości oraz
Państwowej Inspekcji Pracy - Okręgowy
ośrodków szkoleniowych zgromadziło się
Inspektorat Pracy w Szczecinie;
w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) na seminarium na temat 2. wymagania i metody badań indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadprzepisów i zasad z zakresu zapewnienia
kiem z wysokości w świetle nowego rozpracownikom ochrony podczas prac na
porządzenia, norm zharmonizowanych
wysokości.
i akcje ratownicze, którą przedstawił
oraz dokumentów RfU Grupy pionowej
Przesłanką do zorganizowania seminaArkadiusz Grządziel - JRGH KGHM
VG-11, którą przedstawił Krzysztof
rium o tej tematyce były postulaty środowisk
Polska Miedź S.A.;
Baszczyński CIOP-PIB z Łodzi;
zawodowych, zwłaszcza zajmujących się problematyką związaną z pracami na wysokości, 3. bezpieczna praca na rusztowaniu – 6. punkty kotwiczące – środki ochrony
indywidualnej a elementy konstrukcji
aspekty techniczne, którą przedstawiła
w szczególności dotyczącą wytwarzania i
budynków, którą przedstawił Krzysztof
Elżbieta Nowicka - Słowik – wiceprezes
użytkowania środków ochrony indywidualnej
Major z firmy Rojam.
Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań;
stosowanych do prac na wysokości, sugerująInformacje prezentowane przez prelece podjęcie takiej inicjatywy ze strony MPiT. 4. dopuszczenie pracownika do pracy na
wysokości – obowiązujące regulacje: gentów przedstawione zostały w interesujący,
Konferencję otworzył Jarosław Skarżyńszkolenia, badania, nadzór, którą przed- syntetyczny sposób.
ski – koordynator Zespołu ds. Bezpieczeństwa
Zainteresowanie uczestników w równym
stawił Paweł Górski z firmy 3M Poland;
W Przemyśle I Kwalifikacji Zawodowych z
Departamentu Obrotu Towarami Wrażliwy- 5. praca na wysokości – zasady ewakuacji stopniu wzbudziły wszystkie tematy, gdyż

seminarium obejmowało zamknięty cykl zarówno na sali plenarnej, jak i w kuluarach.
W konferencji wziął udział sekretarz
zagadnień mających znaczenie w pracach
na wysokości, przy których zlekceważenie krajowy ds. ochrony pracy ZZ „Budowlani”
choćby jednego ogniwa skutkuje ciężkim Mirosław Ossowski.
Ewa Garstka
lub śmiertelnym wypadkiem, do którego
Zespół do spraw BHP w Przemyśle
dochodzi podczas upadku z wysokości.
i Kwalifikacji Zawodowych
Uczestnicy wydarzenia wysoko ocenili
Departament Obrotu Towarami
merytoryczny poziom seminarium oraz
Wrażliwymi
zadeklarowali współpracę przy organizacji
i Bezpieczeństwa Technicznego
kolejnych seminariów z zakresu tematyki
Ministerstwo
dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy.
Przedsiębiorczości i Technologii
Obradom towarzyszyły ożywione dyskusje,

W KIERUNKU GLOBALNEJ SIECI WSPÓŁPRACY
OPERATORÓW DŹWIGÓW WIEŻOWYCH
15
sierpnia 2017 r. Międzynarodowa Federacja
Pracowników Budownictwa i Drzewiarstwa
- BWI uruchomiła regionalną sieć operatorów dźwigów wieżowych w regionie Azji i Pacyfiku. Sieć
jest dalej rozbudowywana i zróżnicowana pod kątem
głównych problemów na placach budów, takich jak
długie godziny pracy, niestabilne zatrudnienie, brak
standardów bezpieczeństwa i przyszła „automatyzacja”
przemysłu budowlanego. Projekt służy także jako platforma globalnej sieci operatorów dźwigów wieżowych w
ramach programu wzmacniania organizacji związkowych
w sektorze budowlanym.
Wraz z szybkim rozwojem projektów mega infrastrukturalnych, zawód operatora dźwigów wieżowych
staje się strategicznym zawodem sektora budowlanego.

Jednak niepewny model zatrudnienia na zasadzie podwykonawstwa stawia pracowników w trudnej sytuacji.
Operatorzy dźwigów wieżowych są narażeni na wysokie
ryzyko wypadków przy pracy z powodu lekceważenia czy
też wadliwego wdrażania zasad bezpieczeństwa na placu
budowy. Ekstremalna pogoda, jak na przykład tajfun,
pochłonęła życie wielu operatorów dźwigów wieżowych w
Hongkongu i Korei Południowej. Stawiając na pierwszym
miejscu termin realizacji projektu budowlanego, przy
zachowaniu priorytetu opłacalności, firmy budowlane
decydują się na użytkowanie nie spełniających standardów i często przestarzałych maszyn, które jeszcze bardziej
zagrażają operatorowi dźwigu wieżowego.
Związek Zawodowy „Budowlani” nawiązał kontakt
z regionalną siecią operatorów Azji i Pacyfiku. W trakcie
Kongresu BWI w Durbanie odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zrzeszających operatorów żurawi wieżowych z regionu z udziałem przedstawicieli ZZ „Budowlani” – przewodniczącego Zbigniewa Janowskiego i sekre-

tarza Jakuba Kus. Debata
kierowana przez koordynator projektu z ramienia BWI
Sri Wulandari koncentrowała się na wymianie doświadczeń.
Zaskakujące dla wielu jej uczestników było podobieństwo problemów występujących w poszczególnych krajach. W dyskusji uczestniczyli m.in.
przedstawiciele związków z Indonezji, Korei Południowej, Hongkongu, Fidżi, Malezji i Australii.
Przewodniczący ZZ „Budowlani” Zbigniew Janowski
poinformował zebranych o wspólnych inicjatywach ZZ
„Budowlani” i Komisji Operatorów Żurawi Wieżowych
Związek Zawodowy Wspólnota Pracy – porozumieniu
dla bezpieczeństwa, deklaracji i pracach nad rozporządzeniem dotyczącym bezpieczeństwa operatorów. ZZ
„Budowlani” utrzymuje kontakty z siecią Azji i Pacyfiku.
Obecnie BWI koncentruje się na budowie sieci współpracy
operatorów o zasięgu globalnym.
(red)
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Wielka gala 60-lecia Kieleckiej
Spółdzielni Mieszkaniowej
23

marca 2018 roku, w
Wojewódzkim Domu
Kultury w Kielcach
odbyła się uroczysta gala 60-lecia
Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
– najstarszej i największej spółdzielni
mieszkaniowej w regionie świętokrzyskim.
KSM tworzyła się i kształtowała
w niełatwych czasach – tym bardziej
„diamentowy jubileusz Kieleckiej
Spółdzielni Mieszkaniowej jest dla
nas powodem do wielkiej satysfakcji
i dumy z racji możliwości uczestniczenia w przedsięwzięciu zapoczątkowanym 60 lat temu…” – tak rozpoczął
swoje przemówienie na gali 60 –lecia
obecny prezes Zarządu Spółdzielni
nej. Po 23 latach prac remontowych w
Piotr Wójcik.
2017 r. zakończono wymianę 34 400
Parę słów o 60-letnim
szt. okien, co stanowi 93 % ogółu,
dorobku KSM…
na nowe drewniane, jednoramowe,
KSM w ciągu 60 lat działal- na co wydatkowano ze środków
ności wybudowała 141 budynków Spółdzielni ponad 30 mln zł. Ponadto
wielokondygnacyjnych, około 120 Spółdzielnia dba m.in. o poprawę
domów jednorodzinnych, prawie 600 stanu otoczenia budynków, terenów
garaży, ponad 240 lokali użytkowych zielonych i małej architektury, prowawolnostojących i w parterach bu- dzone są remonty klatek schodowych,
dynków mieszkalnych. Spółdzielnia stare chodniki są zastępowane nową
jest również wykonawcą 5 kotłowni, kolorową kostką, prowadzi się w
wytwarzających rocznie ponad 400 budynkach wymianę oświetlenia na
tys. GJ energii cieplnej na potrzeby energooszczędne, rozbudowę dróg powłasnych zasobów mieszkalnych i ze- żarowych i miejsc parkingowych oraz
wnętrznych odbiorców. W Spółdziel- instalowanie monitoringu. Takim
ni zrzeszonych jest 10 168 członków, dorobkiem chwali się Spółdzielnia
zamieszkujących tyle samo lokali. na łamach Kwartalnika Kieleckiej
Od lat 90 – tych Spółdzielnia kon- Spółdzielni Mieszkaniowej z marca
sekwentnie realizuje plan dociepleń 2018 r.(Nr 1/94/2018), który ukazuje
budynków, wymianę stolarki okien- się od 1992 roku i informuje miesz-

kańców i pracowników o działalności
i wydarzeniach z życia Spółdzielni
i nie tylko.
Uroczysta gala…
60 – lat KSM to nie byle jaki
jubileusz i dlatego też na gali w Wojewódzkim Domu Kultury było bardzo
sentymentalnie. Przede wszystkim
dużo było podsumowań dorobku
Spółdzielni, podziękowań, odznaczeń
oraz gratulacji i życzeń.
Jako pierwszy zabrał głos obecny
prezes Piotr Wójcik, który przywitał
zaproszonych gości: przedstawicieli
władz wojewódzkich i miejskich,
przedstawicieli zaprzyjaźnionych
spółdzielni z regionu oraz mieszkańców. Serdecznie podziękował za wykonanie solidnej pracy byłemu prezesowi
Maciejowi Solarzowi, który kierował

Spółdzielnią przez kilkadziesiąt lat.
Ponadto prezes skierował słowa uznania w stronę wszystkich pracowników,
członków rady nadzorczej i działaczy,
którzy przyczynili się do rozwoju tej
spółdzielni.
W czasie uroczystej gali wręczono

szereg odznaczeń. Anna Bujnowska
- przewodnicząca Okręgu Świętokrzyskiego Związku Zawodowego
„Budowlani” przekazała serdeczne
gratulacje w imieniu swoim oraz
przewodniczącego Związku Zawodowego „Budowlani” Zbigniewa
Janowskiego – życząc kolejnych dekad
udanej działalności i wielu kolejnych
jubileuszy.
ZZ „Budowlani” od lat działa w
Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Anna Bujnowska na mocy decyzji
kapituły odznaki Zasłużony dla
Budownictwa odznaczyła Kielecką
Spółdzielnię Mieszkaniową Złotą
Odznaką Zasłużony dla Budownictwa dla Zbiorowości. „To jest wyraz
uznania środowiska budowlanego i
mieszkaniowego dla Waszych osiągnięć. Sześćdziesiąt lat Kieleckiej
Spółdzielni Mieszkaniowej, mijające
w tym roku, to wiek słuszny dla człowieka, ale jedynie dojrzały dla spółdzielni. Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa – największa spółdzielnia w
Kielcach - to dobrze zorganizowana,
doświadczona w walkach o spółdzielcze prawa struktura, oferująca lokatorom nowoczesną i sprawną obsługę i
organizująca przyjazne mieszkańcom
otoczenie” – mówiła na gali przewodnicząca Okręgu Świętokrzyskiego ZZ
„Budowlani”. Podkreśliła również,
że żyjemy w czasie dość trudnym
dla spółdzielczości mieszkaniowej.
Z jednej strony pojawiają się nowe
możliwości rozwoju w rządowych
programach mieszkaniowych, z

drugiej strony w życie weszła nowelizacja ustawy, która jest niespójna,
utrudniająca działalność i w gruncie
rzeczy wroga spółdzielczości.
Ponadto Anna Bujnowska
podziękowała za dotychczasową
współpracę ZZ „Budowlani” z KSM
i wyraziła nadzieję na jej kontynuację
i rozwój. Współpraca ta układa się
pomyślnie dzięki zaangażowaniu Zarządu Zakładowego ZZ „Budowlani”,
na czele którego stoi Marek Socha,
oraz dzięki władzom Spółdzielni.
W czasie spotkania odznaczono
również zatrudnionych ponad 20
lat: Dorotę Drzewicz, Stanisława
Gidka, Halinę Januszek, Agnieszkę
Jas, Andrzeja Kędziorę oraz Roberta
Możdżonka.
Odznakę zasłużonego działacza
ruchu spółdzielczego otrzymało 16
osób, między innymi: Ryszard Baran,
Zdzisław Brożek, Barbara Chmielewska, Władysław Dworzak, Józef Latała,
Stefan Nowak, Maria Panajotow,
Ryszard Piotrowski, Barbara Staniec,
Bogumiła Zięba.
Organizatorzy gali zapewnili
zaproszonym gościom bogatą oprawę
artystyczną jubileuszu. Odbył się koncert muzyki poważnej w wykonaniu
uczniów Zespołu Szkół Muzycznych
w Kielcach, zaprezentowano film
obrazujący historię spółdzielni,
zorganizowano występy artystyczne
w wykonaniu podopiecznych trzech
klubów należących do spółdzielni:
„Słoneczka”, „Poloneza”, oraz „Miniatury”.
(zo świętokrzyski)

SPOTKANIE W SM „SŁONECZNY STOK”
P

rzewodnicząca Okręgu Podlaskiego ZZ „Budowlani” Dorota Fionik
i sekretarz krajowy Związku Jakub
Kus spotkali się z Zarządem Zakładowym
Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczny
Stok” w Białymstoku, reprezentowanym
przez przewodniczącą Halinę Zacharczuk i
zastępcę przewodniczącej Sylwię Kozłowską.
„Słoneczny Stok” to jedna z największych spółdzielni mieszkaniowych w stolicy
Podlasia, z około 4 tys. członków i ponad 30
tysiącami mieszkańców w blisko 400 budynkach. Spółdzielnia powstała w 1979 roku.
Zatrudnia 94 pracowników w 3 administracjach: „Słoneczny Stok”, „Zielone Wzgórza”
i „Leśna Dolina”. Spółdzielnia prowadzi
bogatą działalność kulturalną i sportową (we
własnych placówkach), posiada własne lokale
usługowe i opiekuje się terenami zielonymi.
Organizacja Związku Zawodowego
„Budowlani” działa w „Słonecznym Stoku”
od lat. Ma własny lokal w siedzibie administracji „Zielone Wzgórza”, prowadzi działalność informacyjną i socjalną. Nie to jednak
znajduje się dziś, przede wszystkim, w centrum uwagi Zarządu Zakładowego. Organizacja związkowa znajduje się formalnie w sporze
zbiorowym z pracodawcą. Zarząd Zakładowy

korespondencja z pracodawcą nie przynosi
wymiernych efektów. Brak rzeczywistego
dialogu bezpośrednio z pracodawcą jest,
zdaniem związkowców, zamierzoną formą
uchylania się od rozwiązania problemu.
W trakcie spotkania przedstawiciele
Zarządu Okręgu, Zarządu Krajowego i Organizacji Zakładowej w Spółdzielni omówili
formy wsparcia dla działań organizacji „Budowlanych” w SM „Słoneczny Stok”. Zarząd
Krajowy ZZ „Budowlani” przeprowadzi
konsultacje z organizacjami zakładowymi
w innych spółdzielniach mieszkaniowych
o porównywalnym potencjale kadrowym
i zakresie działalności, celem wskazania
dobrych praktyk – zarówno w obszarze

organizacji związkowej od dłuższego czasu
zwraca uwagę na działania dyskryminacyjne
w zakresie wynagrodzeń i innych świadczeń
w stosunku do długoletnich pracowników
Spółdzielni. Zdaniem Zarządu organizacji
związkowej w Spółdzielni występuje bardzo
duża dysproporcja w zakresie wynagrodzeń
pomiędzy osobami zatrudnionymi na stano-

wiskach kierowniczych i pozostałymi pracownikami. Organizacja związkowa wnioskuje o
zmiany w Zakładowym Układzie Zbiorowym
Pracy, na które pracodawca się nie zgadza.
Pracodawca powołał zespół negocjacyjny, w
którym znajdują się osoby bezpośrednio zainteresowane utrzymaniem istniejących zasad
wynagradzania. Długo trwająca, formalna

dialogu z pracodawcą, jak i rozwiązań dotyczących warunków pracy i wynagradzania,
które są przedmiotem sporu w białostockiej
Spółdzielni.
Narastający konflikt budzi zdziwienie,
ponieważ w absolutnej większości licznych
organizacji związkowych „Budowlanych” w
spółdzielniach mieszkaniowych relacje pracodawcy ze związkiem są dobre a bezpośredni,
konstruktywny dialog stanowi regułę.
W trakcie spotkania wskazano również
na potrzebę powołania społecznego inspektora pracy w SM „Słoneczny Stok”. Zarząd
Krajowy zapewni Organizacji Zakładowej
odpowiednie wsparcie w tym zakresie.
(red)
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Z WYDARZEŃ W ŚWIATOWYM RUCHU PRACOWNICZYM
Francja
Piloci i personel pokładowy
francuskich linii
lotniczych Air
France przeprowadzili akcję strajkową, której skutkiem było
odwołanie około 30 procent lotów tej linii w
środę, 11 marca, na całym świecie.
Członkowie związku protestowali na
paryskim lotnisku Charles’a de Gaulle’a,
na którym wiele lotów zostało odwołanych.
Pracownicy oczekują podwyżek o 6% - po
siedmiu latach zamrożenia płac, spowodowanym restrukturyzacją firmy, mającej na celu
zmniejszenie strat. Linie lotnicze argumentują, że takie podwyżki mogłyby zagrozić
wysiłkowi na rzecz rozwiązania problemów
finansowych.
Sophie Gorins, sekretarz generalny
związku zawodowego załogi SNPNC, zapowiedziała: „Nie rozwiążemy konfliktu,
dopóki nie dadzą nam 6%”.
Mimo kilku spotkań przedstawicieli
pracowników z kierownictwem Air France,
związki zawodowe twierdzą, że nie otrzymały
satysfakcjonującej odpowiedzi na ich żądania.
Firma straciła ponad 100 milionów euro
(124 miliony USD) od momentu rozpoczęcia akcji strajkowych w lutym bieżącego
roku. Strajk w Air France idzie w parze z
innymi działaniami francuskich związków
zawodowych.
Niemcy
Niemiecc y p ra c ow nicy sektora
publicznego
rozszerzyli w
kwietniu akcje strajkowe, a loty na wielu lotniskach, w tym we Frankfurcie i Monachium,
uległy poważnym zakłóceniom.
Na lotniskach we Frankfurcie i Monachium występowały powszechne opóźnienia,
a wiele lotów zostało odwołanych. Lufthansa
AG odwołała ponad 800 z 1600 lotów, co
odczuło około 90.000 pasażerów. Lotniska w
Kolonii i Bremie również zostały dotknięte
przestojami, tak samo jak niektóre lokalne
sieci transportowe, administracja miejska,
przedszkola, zakłady użyteczności publicznej
i urzędy pracy.
Przed trzecią rundą rozmów płacowych,
15 kwietnia, związek Ver.di podjął działania
mające zwiększyć presję na pracodawców,
celem uzyskania akceptacji podwyżek o 6 %,
czyli co najmniej 200 euro (250 USD) miesięcznie, w ciągu 12 miesięcy, dla 2.3 miliona
pracowników sektora publicznego.
„Po dwóch rundach rozmów wciąż nie
ma oferty od pracodawców - powiedział
przewodniczący Ver.di Frank Bsirske - W
końcu chcemy przebić się przez tę ścianę”
Ogólnokrajowe strajki, które według Ver.
di objęły 60.000 pracowników w ośmiu regionach federalnych, zaplanowano na kilka dni.

Niemieckie stowarzyszenie samorządów
lokalnych VKA ostrzegało, że strajki nie
spełnią swojego celu, jakim jest wywieranie
presji na pracodawców, i będą jedynie niedogodnością dla społeczeństwa. Spełnienie
żądań Ver.di może podnieść płace, które
są już „na bardzo dobrym poziomie” dla
pracowników o niższych zarobkach, ale
nie stworzy warunków do przyciągnięcia
większej liczby inżynierów lub ekspertów
od technologii informacyjnych - powiedział
prezes stowarzyszenia Thomas Boehle w
e-mailowym oświadczeniu.
Oddzielnie Ver.di zorganizował strajk
o zasięgu ogólnokrajowym w Deutsche
Telekom AG, w celu zwiększenia płac 62 tys.
pracowników firmy telekomunikacyjnej o 5,5
%, w ciągu 12 miesięcy.
„Jeśli pracodawcy Telekom są zainteresowani umową, muszą przedstawić akceptowalną ofertę” - oświadczył negocjator Ver.di
Frank Sauerland.
Jak twierdzi Ver.di, pracownicy firmy Deutsche Post AG głosowali nad
przyjęciem oferty płacowej, obejmującej około 130.000 pracowników. Umowa o b e j mu j e 3 % p o d w y ż k ę o d
1 października 2018 r., a następnie o 2,1 %
więcej niż w roku poprzednim, a także jednorazową wypłatę 250 euro z datą na 1 kwietnia.

do przeszłości „.
Ministerstwo Pracy w Ontario wprowadziło znaczące zmiany do standardów zatrudnienia w 2017 r. W tym poprzez podwyższenie
minimalnego wynagrodzenia i wprowadzenie
sztywniejszych kar za błędne klasyfikowanie
pracowników jako niezależnych wykonawców.
„Wszystkie te zmiany są zasadniczo
bezsensowne oraz stanowią stratę czasu
i zasobów, jeśli praw pracowniczych nie
można egzekwować w miejscu zatrudnienia
pracownika” - powiedział Samfiru. Stwierdza
również, że pracodawca może pozbawić
każdego pracownika możliwości dochodzenia
jego praw w miejscu zatrudnienia, a następnie
stwierdzić, że jeśli pracownik chce sprzeciwić
się działaniom spółki, może to uczynić
jedynie poprzez kosztowny zagraniczny
arbitraż”. Ministerstwo Pracy musi podjąć
natychmiastowe działania w celu zaktualizowania Ustawy o standardach zatrudnienia
w celu dalszego wzmacniania prawa pracy w
prowincji”.
Rząd prowincji może z łatwością rozwiązać tę kwestię, zmieniając Ustawę o standardach zatrudnienia, poprzez stwierdzenie, że
pracodawca nie może naruszać podstawowych
praw pracowniczych osób pracującym w
Ontario, za pomocą powyższych klauzul
arbitrażowych.

Kanada

Serbia

Wynik niedawnej sprawy
przed Sądem
Najwyższym
Ontario grozi zmianą wymiaru prawa pracy i
może mieć katastrofalny wpływ dla milionów
pracowników.
Sąd Najwyższy Ontario wstrzymał rozpatrzenie 400-milionowego pozwu zbiorowego
przeciwko firmie Uber, dotyczącego błędnej
klasyfikacji jego kierowców jako niezależnych
wykonawców. Sąd orzekł, że klauzula arbitrażowa znajdująca się w umowach kierowców
Uber, która deklaruje, że wszystkie spory o
pracę będą rozstrzygane w Niderlandach, nie
narusza ustawy o standardach zatrudnienia
w prowincji. Do wyroku wniesiona zostanie
apelacja.
„Istnieje teraz realne ryzyko, że podstawowe prawa pracowników zatrudnionych w
Ontario, zgodnie z Ustawą o standardach
zatrudnienia, zostaną całkowicie pominięte” - powiedział Lior Samfiru, założyciel
firmy Samfiru Tumarkin LLP oraz prawnik
zajmujący się sprawami zawodowymi reprezentujący powoda w sprawie Heller przeciwko Uber Technologies Inc „Niemożliwe
byłoby dla większości kierowców w Ontario
dochodzenie swoich praw na odległość 6000
km w Holandii, a jeśli inne firmy podążają
za tym przykładem, każdy pracodawca
w prowincji może podjąć decyzję o wyborze
dowolnego miejsca na świecie jako właściwego
do prowadzenia arbitrażu. Co oznaczałoby, że
prawa pracownicze w prowincji należałyby już

Równość
płci i eliminacja wszelkich
form dyskryminacji kobiet
jest jednym z priorytetów działań Międzynarodowej Organizacji Pracowników Budownictwa i Przemysłu Drzewnego (BWI). Niedawny
przypadek dyskryminacji Danki Simic, żony
lidera związku zawodowego SGIGMS, pokazał, że kobiety mogą być dyskryminowane z
powodu relacji rodzinnych ze związkowcami.
Po ponad 30 latach pracy w firmie „MBA
Miljkovic” jako technik laboratoryjny, Danka
Simic jest obecnie poddawana bezpośredniej
dyskryminacji w miejscu pracy. Jako żona
przedstawiciela związków zawodowych,
który publicznie opowiadała się za ochroną
praw pracowników, prawa do pracy, godności
w miejscu pracy i prawa do informacji, była
bezpośrednio celem ataków ze strony pracodawcy. Jej status zatrudnienia został istotnie
zmieniony i zamiast kontynuować normalną
pracę, została wysłana do kamieniołomu,
gdzie w pojedynkę, ręcznie ma przenosić
kamienie.
Jesienią 2017 r. SGIGMS zorganizowała
dyskusję przy okrągłym stole pt. „Lepsze środowisko pracy dla kobiet - równość płci”, celem
dążenia do równości kobiet w miejscu pracy
oraz ich ochrony przed dyskryminacją.
„Celem spotkania było wsparcie i zachęcanie kobiet do publicznego mówienia
o problemach pracowniczych, do polegania

Zakłócenia takie jak te w funkcjonowaniu
kolei, które przekładają się na utrudnienia
dla pasażerów choć mogą być denerwujące,
stanowią jednak część życia w społeczeństwie,
w którym każdy ma prawo chronić siebie i
walczyć o swoje prawa” - powiedział w wywiadzie dla francuskiej gazety The Local jeden z
pasażerów, którego pociąg został opóźniony.
Pracownicy strajkują od 3 kwietnia
i planują dwa dni przestoju co pięć dni,
przynajmniej do końca czerwca. Działania
te stanowią protest pracowników kolei wobec
planowanych przez rząd francuski reform i
Brazylia
cięć na rzecz francuskiego operatora kolejowej
korporacji kolejowej (SNCF) w ramach szerOrganizaszych środków oszczędnościowych.
cja Education
W poniedziałek szef SNCF Guillaume
International
Pepy poinformował, że strajki kosztowały
(EI) wzięła
firmę 100 milionów euro (123,75 milionów
udział w wiecu
solidarnościowym dla byłego prezydenta USD).
Brazylii, Luiza Inácio Lula da Silva przed
Norwegia
Parlamentem Europejskim w Brukseli.
OPZZ inW ramach globalnego ruchu solidarnościowego promującego demokrację formuje:
W nieEI wezwał prezydenta Brazylii Michela
Temera do zapewnienia poszanowa- d z i e l ę , 8
nia zasad demokracji i praw człowieka kwietnia, państwowy mediator (riksmekleren) ogłosił,
w kraju.
Głos tej globalnej federacji związ- że negocjacje między Norweskimi
kowej, reprezentującej nauczycieli, poja- Związkami Zawodowymi (LO) i Konfewia się w świetle sądowych i medialnych deracją Związków Zawodowych (YS)
prześladowań byłego prezydenta Luli. a Konfederacją Norweskich Przedsiębiorców
Ponadto instytucje demokratyczne (NHO) zostały zakończone.
Prawie 15 godzin po czasie strony ustaliły
w Brazylii słabną, a działacze na rzecz praw
człowieka stają się coraz częściej celami aktów warunki nowego porozumienia w sprawie
wysokości wynagrodzeń i warunków pracy
przemocy.
Sekretarz generalny EI, David Edwards, – zakładają one m.in. wzrost minimalnych
przypomniał prezydentowi Temerowi, że wynagrodzeń i zapewnienie pracownikom
jego przywództwo w tych krytycznych cza- pokrycia kosztów transportu, zakwaterowania
sach określi „czy słabe światło brazylijskiej i wyżywienia podczas zleceń wyjazdowych.
demokracji rozbłyśnie jasnym płomieniem”.
USA
Francja
Tysiące
na związkach zawodowych, działaniach zbiorowych i solidarności”, powiedział Dragana
Platisa, sekretarz SGIGMS, które wsparło i
zaproponowało wspólne działania na rzecz
ochrony Danki Simic.
Związek zwrócił się do władz państwowych Republiki Serbii w tym Komisarza
ds. Równouprawnienia, Ministerstwa Pracy,
Ministerstwa Budownictwa, Prezydenta
Rządu Serbii i Inspekcji Pracy aby zmusiły
pracodawcę do przestrzegania prawa i poszanowania praw Danki Simic.

Na internetowej zbiórce
pieniędzy dla
strajkujących
f ra n c u s k i c h
pracowników kolei, która ruszyła pod koniec marca, zebrano 850 000 USD. Liczba uczestników akcji wyniosła ok. 20 tys.
Zebrane pieniądze zostaną przekazane związkom uczestniczącym w strajku, które następnie
rozdzielą pieniądze wśród strajkujących pracowników, w celu uzupełnienia ich utraconego
wynagrodzenia.
„Kiedy byłem młody, podczas strajków
organizowaliśmy zbiórki dla miejscowych
robotników. Chciałem po prostu przywrócić
tę praktykę za pomocą internetu „ - powiedział
Jean-Marc Salmon, socjolog, który zainicjował
zbiórkę pieniędzy.
„Bezwarunkowo popieram pracowników
kolei w ich walce o obronę usług publicznych”
- napisał jeden z ofiarodawców.
„Ochrona swoich praw i walka z tymi,
którzy próbują je zabrać, jest niezwykle ważna.

nowojorskich
p o r t i e r ó w,
konserwatorów i pracowników obsługi
technicznej zapowiada, iż przestaną pracować,
jeśli nie osiągną porozumienia z właścicielami
nieruchomości w Nowym Jorku.
Członkowie 32BJ SEIU, jednego z
największych związków zawodowych w
mieście, głosowali w środę podczas wiecu na Upper East Side (część dzielnicy
nowojorskiego Manhattanu) za rozpoczęciem akcji strajkowej, jeśli komitet negocjacyjny nie wynegocjuje wyższych płac
i świadczeń z Radą Doradczą ds. Stosunków
Pracy, która reprezentuje właścicieli nieruchomości, do 20 kwietnia.
Burmistrz de Blasio wyraził poparcie wobec strajkujących mówiąc do zgromadzonych
że miasto „będzie przy was stać”.
Prezydent Rady Doradczej Howard
Rothschild, wyraził nadzieję, iż związki
zawodowe osiągną uczciwe porozumienie
do końca miesiąca.
Zebrał Cezary Izdebski
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Wybrane zagadnienia związane z doręcz

poprzednim numerze
poruszona została problematyka obliczania
terminów prawnych, procesowych
i umownych w oparciu o przepisy
Kodeksu cywilnego. Przedstawione
zostały różnego rodzaju przykłady dla
zobrazowania kalkulacji terminów
oznaczonych w dniach, tygodniach,
miesiącach i latach, z uwzględnieniem
kwestii takich jak przypadnięcie
ostatniego dnia terminu w sobotę
oraz uwzględnianie w obliczeniach
dni wolnych od pracy.
W niniejszym wydaniu poruszona zostanie problematyka doręczenia
zastępczego i niemożności doręczenia
pisma. Zagadnienia te uregulowane
zostały w podobny sposób w szeregu
ustaw, mowa tutaj o art. 43 i 44 Kodeksu postępowania administracyjnego,
art. 138 i 139 Kodeksu postępowania
cywilnego (dalej: KPC) oraz art. 132 i
133 Kodeksu Postępowania Karnego.
Tytułem przykładu można tutaj
wskazać ww. przepisy KPC, normującego postępowanie sądowe w sprawach
ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz
prawa pracy, jak również w sprawach
z zakresu ubezpieczeń społecznych
oraz w innych sprawach, do których
przepisy tego Kodeksu stosuje się z

P

mocy ustaw szczególnych (sprawy będących stroną procesu cywilnego.
Istotne w tym kontekście jest również
cywilne):
wskazanie, że dorosłym domowniArt. 138 KPC [Doręczenie
kiem jest osoba pełnoletnia (chociaż
zastępcze]
nie jest to warunek konieczny dla
§ 1. Jeżeli doręczający nie za- skutecznego doręczenia), która postanie adresata w mieszkaniu, może zostaje we wspólnym gospodarstwie
doręczyć pismo sądowe dorosłemu domowym z adresatem (chodzi to o
domownikowi, a gdyby go nie było traktowanie mieszkania jako własne- administracji domu, dozorcy domu go, podobnie jak dziecko za własne
lub sołtysowi, jeżeli osoby te nie są uważa mieszkanie swoich rodziców
przeciwnikami adresata w sprawie i (Wyrok Sądu Najwyższego z 9.5.1974
r., I CR 212/74). Ponadto domownik
podjęły się oddania mu pisma.
może odebrać przesyłkę jedynie
§ 2. Dla adresata, którego do- w miejscu zamieszkania adresata
ręczający nie zastanie w miejscu pisma. Co za tym idzie, pokwitowanie
pracy, można doręczyć pismo osobie odbioru pisma przez osobę niebędącą
domownikiem nie może być uznane
upoważnionej do odbioru pism.
za skuteczne doręczenie, o którym
Artykuł 138 KPC wskazuje prze- mowa w niniejszym przepisie.
słanki, od spełnienia których zależy
Warto jednak nadmienić, iż jeżemożliwość dokonania doręczenia
zastępczego (będącego wyjątkiem od li przesyłkę odebrała osoba wprawdzie
ogólnej zasady doręczenia właściwe- niepełnoletnia, ale będąca domowgo, co za tym idzie, przedmiotowe nikiem, co tworzy realną możliwość
przepisy muszą być interpretowane dotarcia pisma do wiadomości adścisło) pisma do rąk osoby innej niż resata, to doręczenie również będzie
jego adresat. Przesłankami tymi jest skuteczne. A do obalenia domniebrak adresata oraz obecność osób mania w tym zakresie nie będzie
wystarczające powołanie się na niepełwskazanych w ust. 1.
noletność osoby, która oświadczenie
Co ważne, doręczenie to moż- odebrała (Wyrok Sądu Najwyższego
liwe jest tylko w przypadku pism z 28.2.2002 r., III CKN 1316/00).
adresowanych do osób fizycznych,

Brak dorosłego domownika
sprawia, iż możliwe jest pozostawienie
przesyłki u administracji domu, u dozorcy domu lub u sołtysa, oczywiście
z tym zaznaczeniem, iż osoby te nie
mogą być przeciwnikiem adresata
w danej sprawie oraz podjęły się
dostarczenia pisma.

W przypadku przesyłek doręczanych za pośrednictwem Poczty Polskiej
brak możliwości bezpośredniego
doręczenia pisma adresatowi lub ww.
osobom powoduje jego awizowanie,
umożliwiając odbiór w placówce
pocztowej, wówczas jednak pismo
odebrane może zostać wyłącznie przez
jego adresata (do rąk własnych) lub
osoby upoważnionej na podstawie pełnomocnictwa pocztowego do odbioru
przesyłek pocztowych (do udzielenia
którego konieczne jest złożenie przez
adresata oświadczenia woli w formie
pisemnej, w obecności upoważnionego
pracownika poczty w placówce, lub w
przypadku, gdy adresat nie jest w stanie
poruszać się samodzielnie, w miejscu
jego pobytu. Wymagane jest również
okazanie przez adresata dokumentu
ze zdjęciem, odciskiem pieczęci urzędowej z wizerunkiem orła oraz podpisem jego posiadacza, a w przypadku
cudzoziemców nieposiadających
żadnego z powyższych dokumentów

– innego dokumentu stwierdzającego
tożsamość. Co za tym idzie, wydanie
takiej korespondencji innej osobie
niż adresat lub odpowiednio umocowany pełnomocnik jest błędne i nie
wywołuje skutków prawnych, które
ustawa wiąże z doręczeniem pisma
(Wyrok Sądu Najwyższego z 4.8.2009
r., I UK 71/09).

W przypadku zaś, gdy pismo zostało zaadresowane do miejsca pracy,
nieobecność pracownika powoduje
możliwość dokonania doręczenia
zastępczego osobie upoważnionej
do odbioru pism w danym zakładzie
pracy (chyba że adresat upoważnił
inną osobę).
Artykuł 138 KPC przewiduje
więc domniemanie prawidłowości
doręczenia za sprawą odbioru przesyłki przez osobę inną niż adresat.
Jest to jednak domniemanie wzruszalne, które może zostać obalone
poprzez wykazanie przez adresata
np. że osoba, która odebrała pismo i
potwierdziła jego odbiór nie była do
tego upoważniona lub też, że pisma
nie otrzymał, gdyż osoba, której
pismo sądowe doręczono zastępczo,
bądź urząd, w którym je złożono,
nie przekazały pisma (Postanowienie
Sądu Najwyższego z 10.2.2000 r., II

CKN 820/99, Postanowienie Sądu
Najwyższego z 4.9.1970 r., I PZ 53/70,
OSNC 1971, Nr 6, poz. 100).

Prawidłowość doręczenia zarządzenia sądu nie wyłącza więc
wskazania, że uchybienie terminowi
jego wykonania nastąpiło bez winy
adresata np. z przyczyn leżących po
stronie osób, do których rąk doręczenie nastąpiło zgodnie z przepisami
KPC. Dotyczy to także doręczenia
zarządzenia sądu dorosłemu domownikowi adresata, jeżeli nie doręczył on
pisma adresatowi lub uniemożliwił
adresatowi zapoznanie się z jego treścią (Postanowienie Sądu Najwyższego z 12.1.1973 r., I CZ 157/72, Legalis;
S. Siedlecki, Przegląd, 1974, s. 132).
Art. 139 KPC [Niemożność
doręczenia]
§ 1. W razie niemożności doręczenia w sposób przewidziany w
artykułach poprzedzających, pismo
przesłane za pośrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy
z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo
pocztowe należy złożyć w placówce
pocztowej tego operatora, a doręczane
w inny sposób - w urzędzie właściwej
gminy, umieszczając zawiadomienie o
tym w drzwiach mieszkania adresata
lub w oddawczej skrzynce pocztowej

PIT- Korekta zeznania rocznego

opełniłeś błąd w zeznaniu podatkowym, nie skorzystałeś z przysługujących ulg lub nie wskazałeś
organizacji pożytku publicznego, której
chciałbyś przekazać 1% swojego podatku?
Możesz to zmienić - wystarczy złożyć korektę
rocznego PIT.
Masz do tego prawo, zgodnie z art. 81
§ 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja
podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz.
201, z późn. zm., dalej O.p.), według którego,
jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
podatnicy mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. Skuteczne złożenie korekty
zeznania rocznego uzależnione jest jednak od
spełnienia konkretnych wymogów.
Nie musimy załączać pisemnego uzasadnienia korekty.
Termin złożenia korekty jest zależny
zarówno od tego, kiedy upłynie termin
przedawnienia zobowiązania podatkowego
wynikającego z korygowanego zeznania, jak i
od tego, czego dotyczy korekta.
Zgodnie z art. 70 § 1 O.p. zobowiązanie
podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat,
licząc od końca roku kalendarzowego, w
którym upłynął termin płatności podatku.
Bieg terminu przedawnienia może być np.
przerwany wskutek zastosowania środka
egzekucyjnego, o którym podatnik został
zawiadomiony.
Niektóre korekty nie wywołają skutków
prawnych – nawet gdy nie dojdzie do przedawnienia, albo prawo do złożenia korekty nie
zostanie zawieszone, jeśli będą złożone po
upływie określonego terminu. I tak, jeśli
podatnik, który złożył zeznanie indywidualne,
uzna, że miał prawo rozliczenia się wspólnie
z małżonkiem lub w sposób przewidziany

dla samotnych rodziców i chce z tego prawa
skorzystać, to czas na taką korektę ma jedynie
do upływu terminu na złożenie zeznania
rocznego, czyli do 30 kwietnia.
Natomiast, gdy podatnik stwierdzi, że w
złożonym zeznaniu nie wskazał organizacji
pożytku publicznego, której chciałby przekazać 1% swojego podatku, może to uczynić, ale
nie później niż w ciągu miesiąca od upływu
terminu dla złożenia zeznania podatkowego.
Uprawnienie do skorygowania deklaracji
ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej
– w zakresie objętym tym postępowaniem
lub kontrolą. Jeśli nawet podatnik złoży taką
korektę, nie zostanie ona zaakceptowana (art.
81b § 1 pkt 1 O.p.)
Czasami korekty może dokonać urząd
skarbowy. Zgodnie z art. 274 § 1 O.p. organ
podatkowy może skorygować deklarację,
dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień, jeżeli:
• deklaracja zawiera błędy rachunkowe

lub inne oczywiste omyłki bądź gdy
wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi
wymaganiami, a jednocześnie
• zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu
podatku lub wysokości straty w wyniku
tej korekty nie przekracza 5000 zł.
Korekta ta jest wykonywana w ramach
czynności sprawdzających urzędu skarbowego.
O dokonaniu takiej korekty urząd skarbowy
zawiadamia podatnika, doręczając mu uwierzytelnioną kopię skorygowanej deklaracji wraz
z informacją o związanej z tą korektą zmianie
wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty
nadpłaty lub zwrotu podatku bądź wysokości
straty albo informacją o braku takich zmian.
Podatnik w terminie 14 dni od dnia doręczenia
mu tej korekty może wnieść do urzędu skarbowego, który dokonał tej korekty, sprzeciw,
który anuluje korektę dokonaną przez organ
podatkowy.
Jeżeli w związku ze złożeniem korekty
zeznania rocznego powstanie nadpłata lub

też zwiększy się kwota nadpłaty w stosunku
do złożonego zeznania, a podatnik nie złoży
wniosku o stwierdzenie nadpłaty, wówczas
kwota ta zostanie mu zwrócona w ciągu 3
miesięcy od daty złożenia korekty.
Natomiast jeśli złożymy taki wniosek,
wtedy zwrot nastąpi w ciągu:
• 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o
stwierdzenie nadpłaty wraz ze skorygowanym zeznaniem, lecz nie wcześniej niż
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia
zeznania korygowanego - pod warunkiem, że organ podatkowy nie będzie
miał wątpliwości co do prawidłowości
złożonej korekty,
• 30 dni od dnia wydania decyzji stwierdzającej nadpłatę lub określającej wysokość
nadpłaty (decyzja jest wydawana w
postępowaniu podatkowym wszczętym
w sytuacji, gdy organ podatkowy ma
wątpliwości co do prawidłowości złożonej
korekty).

Złożenie korekty może wiązać się również
z tym, że powstanie zaległość podatkowa.
Stanie się tak zarówno wtedy, gdy podatnik w
korekcie wykaże nadpłatę w niższej wysokości
niż w zeznaniu pierwotnym, a urząd skarbowy
już ją zwrócił podatnikowi, jak i wtedy, gdy
kwota podatku do zapłaty okaże się wyższa.
Od zaległości podatkowych należy
zapłacić odsetki podatkowe w obowiązującej
wysokości. Warto jednak pamiętać, że na
podstawie art. 56a § 1 O.p.w przypadku, gdy
podatnik złoży prawnie skuteczną korektę
deklaracji nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia
deklaracji, oraz zapłaci w całości, w ciągu 7
dni od dnia złożenia korekty kwotę zaległości
podatkowej, można zastosować obniżoną
stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 50%
obowiązującej stawki. Możemy skorzystać
z tego rozwiązania tylko wtedy, gdy korekta
zostanie dokonana z inicjatywy podatnika.
Magdalena Szczepaniak
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zaniem pism urzędowych i procesowych
ze wskazaniem gdzie i kiedy pismo
pozostawiono, oraz z pouczeniem, że
należy je odebrać w terminie siedmiu
dni od dnia umieszczenia zawiadomienia. W przypadku bezskutecznego
upływu tego terminu, czynność zawiadomienia należy powtórzyć.

§ 11. Pismo złożone w placówce
pocztowej w rozumieniu ustawy
z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo
pocztowe może zostać odebrane także
przez osobę upoważnioną na podstawie pełnomocnictwa pocztowego do
odbioru przesyłek pocztowych, w
rozumieniu tej ustawy.
§ 2. Jeżeli adresat odmawia przyjęcia pisma, doręczenie uważa się
za dokonane. W takim przypadku
doręczający zwraca pismo do sądu z
adnotacją o odmowie jego przyjęcia.
§ 3. Pisma dla osób prawnych,
organizacji, osób fizycznych podlegających wpisowi do rejestru albo
ewidencji na podstawie odrębnych
przepisów - w razie niemożności
doręczenia w sposób przewidziany
w artykułach poprzedzających z
uwagi na nieujawnienie w rejestrze
albo w ewidencji zmiany adresu, a w
przypadku osób fizycznych miejsca
zamieszkania i adresu - pozostawia

się w aktach sprawy ze skutkiem drzwiach mieszkania adresata lub
doręczenia, chyba że nowe miejsce w oddawczej skrzynce pocztowej ze
zamieszkania i adres są sądowi znane. wskazaniem, gdzie i kiedy pismo
pozostawiono oraz z pouczeniem,
§ 4. Sąd rejestrowy przy ogłosze- że należy je odebrać w terminie
niu lub doręczeniu postanowienia siedmiu dni od dnia umieszczenia
o pierwszym wpisie poucza wnio- zawiadomienia. Jeżeli we wskazanym
skodawcę o skutkach zaniedbania terminie adresat nie odbierze pisma,
ujawnienia w rejestrze zmian okre- zawiadomienie podlega powtórzeniu.
Dwukrotne awizowanie przesyłki
ślonych w § 3.
spełnia wymagania dotyczące dorę§ 5. Na wniosek strony sąd albo czania pism sądowych przez pocztę,
referendarz sądowy na posiedzeniu zapewniając realizację konstytucyjnej
niejawnym wydaje zaświadczenie, w zasady prawa do sądu (Postanowienie
którym stwierdza, że wyrok zaoczny Sądu Najwyższego 2.7.2009 r., II UZ
lub nakaz zapłaty został uznany za 20/09, niepublikowane). Zaznaczyć
doręczony na oznaczony adres w jednak należy omawiane doręczenie będzie skuteczne wówczas, gdy
trybie określonym w § 1.
miejsce zamieszkania adresata (art.
Artykuł ten określa dalsze postę- 126 § 2 KPC) nie budzi wątpliwości
powanie w zakresie doręczenia pism (Postanowienie Sądu Najwyższego z:
w sytuacji braku adresata (doręczenie 22.3.1995 r., II CRN 4/95, 1.7.1967 r.,
właściwe) i osób, o których mowa III PRN 47/67).
w art. 138 KPC ust. 1 (doręczenie
Datę doręczenia pisma stanowi
zastępcze). W takiej sytuacji w przypadku pism nadanych za pośrednic- data jego odbioru w placówce pocztwem Poczty Polskiej, pismo, które towej danego operatora lub urzędzie
nie zostało doręczone, składa się w właściwej gminy lub ostatni dzień
placówce pocztowej w rozumieniu terminu, w jakim adresat mógł pismo
ustawy z 23.11.2012 r. – Prawo pocz- odebrać, jeżeli przed upływem tego
towe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529), a terminu adresat nie zgłosił się po
doręczane w inny sposób – w urzę- odbiór (Uchwala Sądu Najwyższego
dzie właściwej gminy, umieszczając z 10.5.1971 r., III CZP 10/71, OSNC
zawiadomienie o tym (awizo) w 1971, Nr 11, poz. 187).

Art. 139 ust. 1 KPC zakłada więc
kolejne domniemanie – a mianowicie,
iż pismo sądowe dotarło do rąk adresata i że w ten sposób doręczenie zostało
dokonane prawidłowo. Domniemanie
to jednak może być przez stronę
obalone, a adresat ma możliwość
dowodzić, iż pisma nie otrzymał i o
nim nie wiedział, gdyż nie został o
nim zawiadomiony przez np. urząd
pocztowy czy urząd gminy , w którym
przesyłka była złożona.
Co ważne, przyczyny uniemożliwiające dokonanie zarówno
doręczenia właściwego, jak i zastępczego muszą być precyzyjnie wskazane
przez doręczyciela operatora. W tym
zakresie Sąd Najwyższy uznał, że
sąd nie może przyjąć na podstawie
formularza potwierdzenia odbioru,
że doręczenie pisma sądowego w
trybie art. 139 KPC było skuteczne,
jeżeli doręczyciel nie wskazał w tym
formularzu przyczyny uniemożliwiającej doręczenie (Postanowienie
Sądu Najwyższego z 25.8.1999 r., III
CKN 621/99).
Skuteczność doręczenia pisma
sądowego przez jego złożenie w urzędzie pocztowym warunkuje stwierdzenie, że adresat w sposób nie budzący

wątpliwości został zawiadomiony o
nadejściu tego pisma oraz miejscu,
w którym może je odebrać. Brak tego
zawiadomienia, jak też wątpliwość czy
dotarło ono do adresata czyni doręczenie bezskutecznym (Postanowienie
Sądu Najwyższego z 24.1.2002 r., III
CKN 66/01, Wyrok Sądu Najwyższego z 4.7.2002 r., I CKN 861/00).
Obalenie powyższego domniemania musi być jednak uzasadnione. I tak, samo złożenie skargi do
Naczelnika Poczty Polskiej wraz z
załączeniem jej do akt sprawy jest
niewystarczające w sytuacji, gdy z
adnotacji i stempli zamieszczonych
na kopercie, w której pismo wróciło
do Sądu, jasno wynika, że przesyłka
była dwukrotnie awizowana.
Ciekawym zagadnieniem praktycznym jest sytuacja, kiedy doręczenie następuje na posesji zabudowanej
domem jednorodzinnym, której
właściciel zaopatrzył nieruchomość
w skrzynkę oddawczą, wówczas dla
prawidłowego zawiadomienie go o
nieudanej próbie doręczenia przesyłki
sądowej niezbędne jest umieszczenie
pisemnego zawiadomienia właśnie
w skrzynce oddawczej, nie zaś w
drzwiach mieszkania (Postanowienie
Sądu Najwyższego z 4.9.2008 r., IV

CZ 71/08).

Oczywiście omawiana procedura
nie znajduje zastosowania, kiedy
adresat odmawia przyjęcia pisma.
Wówczas bowiem dostarczenie pisma
uważa się za dokonane w dacie podjęcia próby doręczenia, a doręczający
zwraca pismo do sądu z adnotacją
o odmowie jego przyjęcia.
Nieco inaczej wygląda omawiana
procedura doręczeń w przypadku
osób prawnych, organizacji i osób
fizycznych podlegających wpisowi do
rejestru albo ewidencji na podstawie
odrębnych przepisów. Różnica polega
na tym, że w razie niemożności doręczenia pisma sądowego z uwagi na
nieujawnienie w rejestrze albo w ewidencji zmiany adresu, a w przypadku
osób fizycznych miejsca zamieszkania
i adresu – pismo pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia,
chyba że nowe miejsce zamieszkania
i adres są sądowi znane, wówczas sąd
powinien ponownie skierować dane
pismo, już na nowy adres. Co istotne
sąd rejestrowy przy ogłoszeniu lub
doręczeniu postanowienia o pierwszym wpisie poucza wnioskodawcę
o skutkach zaniedbania ujawnienia
zmian w rejestrze.
Opracował Cezary Izdebski

WAŻNE DLA NABYWCÓW WYROBÓW BUDOWLANYCH

Czy krajowa deklaracja właściwości użytkowych
dotyczy wyrobów z wełny mineralnej?
Klienci kupujący wyroby z wełny mineralnej nie
muszą się martwić zmianami prawnymi z ubiegłego
roku w sprawie sposobu deklarowania właściwości
użytkowych wyrobów budowlanych i śmiało mogą
korzystać z dotychczasowych Deklaracji Właściwości
Użytkowych. Z czego to wynika?
Kiedy w 2013 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące wystawiania przez producenta deklaracji
właściwości użytkowych wyrobu budowlanego w systemie

Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U.16.1966). Wprowadziło
ono bowiem pojęcie i obowiązek sporządzania krajowych
deklaracji właściwości użytkowych i nieco zburzyło
istniejący ład.
Chociaż same nazwy tych dwóch dokumentów oraz
rodzaj zawartych w nich informacji są bardzo zbliżone, to
jednak nie są to dokumenty identyczne i warto wiedzieć
kiedy oczekiwać i wymagać Deklaracji Właściwości

europejskim, powstało lekkie zamieszanie na rynku wyrobów budowlanych i pojawiało się wiele pytań kierowanych
do producentów. Z czasem jednak temat stał się jasny
i zrozumiały i przez parę lat nie wywoływał większych
emocji. Sytuację zmieniło opublikowanie Rozporządzenia

Użytkowych DWU (Declaration of Performance DoP),
a kiedy Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych
KDWU.
Deklaracja Właściwości Użytkowych jest dokumentem obligatoryjnym dla wyrobów budowlanych objętych

zharmonizowaną normą europejską lub takich, dla
których została wydana europejska ocena techniczna (lub
europejska aprobata techniczna, wydana przed dniem
1 lipca 2013, do końca okresu jej ważności). Dokument
ten dotyczy zatem wyrobów budowlanych znakowanych
znakiem CE. Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych jest wydawana dla wyrobów budowlanych objętych
normą, mającą status normy krajowej (norma nie może
mieć statusu normy wycofanej) lub dla których została
wystawiona krajowa ocena techniczna (KOT) albo krajowa
aprobata techniczna, wydana przed dniem 1 stycznia 2017
r. do końca okresu jej ważności. Dokument ten dotyczy
zatem wyrobów budowlanych znakowanych znakiem
B. Przywołane powyżej Rozporządzenie wprowadzające
obowiązek sporządzania Krajowych Deklaracji Właściwości użytkowych, w załączniku nr 1 przedstawia tabelę
tych grup wyrobów budowlanych, których ten obowiązek
dotyczy.
- Wyroby z wełny mineralnej szklanej i skalnej,

produkowane przez firmy zrzeszone w MIWO, objęte są
zharmonizowanymi normami europejskimi i znakowane
znakiem CE. Podlegają zatem europejskiemu systemowi,
obowiązującemu w obecnej formie od 2013 roku. Nowelizacja Rozporządzenia jedynie potwierdziła niezmienność
tego systemu. Nasi klienci nie muszą się zatem martwić
zmianami prawnymi i śmiało mogą korzystać z dotychczasowych Deklaracji Właściwości Użytkowych. Na etykiecie
każdego z wyrobów znajduje się adres internetowy, pod
którym udostępniane są te dokumenty – powiedziała
Anna Gil, ekspert Stowarzyszenia MIWO.
(materiał prasowy MIWO)
Jolanta Ciesielska - kierownik komunikacji
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SUDOKU
DLA 5
ROZRYWKI
Należy wypełnić
diagram w taki
sposób, aby w
każdym poziomym
wierszu, w każdej
pionowej kolumnie
i w każdym
dziewięciopolowym
kwadracie 3x3
znalazły się cyfry
od 1 do 9. Cyfry
w kwadracie
oraz kolumnie i
wierszu nie mogą
się powtarzać.
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Przychodzi blondynka do
apteki:
- Dzień dobry, czy są testy
ciążowe?
- Tak, są.
- A trudne?
JJJ
Na rozprawie sędzia pyta
oskarżonego:
- Dlaczego uciekł pan z
więzienia?
- Bo, chciałem się ożenić!
- Ma pan dziwne poczucie
wolności.
JJJ
- Ile ci dali ? – pyta kolega, opuszczającego salę
rozpraw.
- Trzy niedziele.
- To mało.
- Ale palmowe.
JJJ
- Puk, puk!
- Kto tam ?
- Ja do Jarka.
- A ja kombajn.
JJJ
Przychodzi blondynka do
biblioteki i pyta:
- Czy są Kroniki Galla?
- Anonima? - pyta bibliotekarka...
- Trudno, do widzenia!
JJJ
Klęka facet przy konfesjonale i zaczyna się spowiadać:
- Zdradziłem żonę...
- Ile razy? - dopytuje ksiądz.
- Ja tu przyszedłem się
wyspowiadać, a nie chwalić.
JJJ
Blondynka zamawia telefonicznie bilet lotniczy:
- Czy leci pani sama?
- A skąd mam wiedzieć? To
wasz samolot!
JJJ
Wychodzi matka z synkiem
na balkon i mówi:
- Popatrz synku. A tam na
tej budowie naprzeciwko
pracuje twój tata.
- A on nas stamtąd widzi?
Matka spogląda na zegarek.
- Nooo… już po 14-tej... Widzi
i to pewnie podwójnie.
JJJ
- Gratulacje, widać od razu,
że jesteś po ślubie... Doskonale wyprasowana koszula!
- O, tak! To jest pierwsza
rzecz, której nauczyła mnie
żona.
JJJ
Idzie dziadek wieczorem
ulicą, nagle patrzy, a tu żaba
leży. Podniósł ją a ona przemówiła ludzkim głosem:
- Jak mnie pocałujesz, to zamienię się w piękną kobietę.
Facet zdębiał w pierwszym
momencie, a po chwili mówi,
wkładając żabę do kieszeni:
- W moim wieku wolę mieć
gadającą żabę.
JJJ
Gość wybrał się do kina na

film kryminalny. Kupuje bilet,
a kasjerka do niego:
- Może kupi pan słone
paluszki?
- Nie, dziękuję - odpowiada.
- To może kruche ciasteczka?
- Nie, nie chcę! - odpowiada
poirytowany.
- A może popcorn? - nie daje
za wygraną kasjerka.
- Ile razy mam mówić, że
nic nie chcę!? Proszę tylko
o bilet.
Klient dostaje w końcu bilet i
wchodzi do sali kinowej. Kasjerka wychyla się z okienka i
głośno mówi:
- A mordercą jest szofer, ty
sknero.
JJJ
- Chciałabym coś praktycznego do pokoju dziennego
- mówi kobieta w sklepie z
dywanami.
- A ile pani ma dzieci?
- Sześcioro.
- To najpraktyczniejszy byłby
asfalt.
JJJ
Leżą dwie blondynki na plaży
i jedna mówi do drugiej:
- Ej, co jest bliżej: Radom czy
Słońce?
- A widzisz stąd Radom?
JJJ
Gość do kelnera w restauracji:
-Chciałbym porozmawiać z
szefem kuchni.
Interesuję mnie przepis na
ten sos, którym były polane
ziemniaki.
-Tak panu smakował?
-Nie, ale szukam dobrego
kleju do tapet.
JJJ
Nauczycielka w szkole zadała dzieciom na za tydzień
napisanie wypracowania pt:
„Co niezwykłego zdarzyło się
w mojej rodzinie w ostatnim
czasie”.
Po tygodniu pani prosi Jasia,
aby zaczął czytać swoją
pracę.
Jasio zaczyna:
- Mój tatuś wpadł do studni
w zeszłym tygodniu.
- O mój Boże, czy wszystko z
nim w porządku? - zmartwiła się nauczycielka.
- Chyba już tak, bo wczoraj
przestał krzyczeć o pomoc.
JJJ
W stołówce ośrodka
wczasowego gość, krzywiąc
się z niesmakiem, mówi do
kelnerki:
- Proszę pani, jadłem już
smaczniejsze kotlety!
- U nas? Niemożliwe!
JJJ
- Gosposiu, gdzie jest Twój
mąż?
- Poszedł karmić świnie, ale
rozpoznacie go łatwo, bo jest
w kapeluszu.

