OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY

ISNN 1698/5843

1

NR 5 (124) 2018

OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY 5 (124) maj 2018 r.

Nakład: 10 tys. egz.

Uroczysta sesja Rady Ochrony Pracy i konferencja poświęcona
prewencji wypadków przy pracy i chorób zawodowych

• Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy
• Międzynarodowy Dzień Ofiar Wypadków
przy Pracy i Chorób Zawodowych
str. 7-9
OPZZ w przeszłości nauczyło się ważnej rzeczy. Tego, że nie należy się „przyklejać”
do żadnej władzy. Współpracować, negocjować - tak, ale nie popierać bezkrytycznie. Świat związków zawodowych
i profesjonalnej, partyjnej polityki
to dwa różne światy. Będzie nam lepiej, gdy na zawsze to zapamiętamy.
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Przegląd związkowych
wydarzeń w Polsce
Chcemy godnie zarabiać!
- kampania ZNP

15

maja ruszyła ogólnopolska kampania
informacyjna Związku Nauczycielstwa Polskiego pod hasłem „Chcemy godnie
zarabiać!”. W ramach kampanii ZNP będzie
pokazywał rzeczywiste zarobki nauczycieli.
Zdaniem związku dane, którymi posługuje się
ministerstwo edukacji są wirtualnymi średnimi
wynagrodzeniami.
W ponad 50 miastach w całej Polsce pojawią
się ogromne bilboardy z wynagrodzeniem zasadniczym początkującego
nauczyciela – 1751 zł netto – mówił na konferencji prasowej Sławomir
Broniarz, prezes ZNP.
„Chcemy, aby w przestrzeni publicznej pojawiła się informacja o
rzeczywistych zarobkach nauczycieli. Chcemy, żeby wszyscy mieli świadomość, że minimalne wynagrodzenie nauczyciela stażysty wynosi tylko
1751 zł „na rękę”. To szokująco niska stawka, szczególnie, że w innych
branżach pracownik otrzymuje „na dzień dobry” o wiele wyższe pieniądze,
np. supermarkety oferują zarobki na poziomie 3,5 tys. zł. Oburza nas to, co
Anna Zalewska mówi o pensjach nauczycieli, kiedy chwali się podwyżkami.
Pokazujemy, jak jest naprawdę. Za taką pensję netto nauczyciel musi przeżyć.
Naszą akcją chcemy zwrócić uwagę na problem niskich płac w oświacie
oraz na to, że skromne zarobki, połączone z ogromną odpowiedzialnością,
już dziś zniechęcają młodych do podjęcia pracy w oświacie. Widać to na
przykład w przedszkolach, które mają często kłopot ze skompletowaniem
kadry. Za chwilę brak chętnych do pracy z dziećmi i uczniami może stać
się poważnym problemem społecznym” - informuje ZNP.
Związek Nauczycielstwa Polskiego podaje, że zgodnie z tzw. rozporządzeniem płacowym MEN od 1 kwietnia 2018 r. stawki minimalnego
wynagrodzenia zasadniczego wzrosły o 5,35 proc. i wynoszą:
• stażysta – 1751 zł netto
• kontraktowy – 1798 zł
• mianowany – 2033 zł
• dyplomowany – 2377 zł
To oznacza, że realna („na rękę”) podwyżka wynagrodzenia zasadniczego, jaką nauczyciele otrzymali wyniosła dla:
• stażysty – 86 zł netto
• kontraktowego – 87 zł
• mianowanego – 99 zł
• dyplomowanego – 117 zł
ZNP podaje stawki netto w przybliżeniu, po uwzględnieniu kwoty
wolnej od podatku, zaliczki na podatek dochodowy i składek ZUS.
Nauczyciele zwracają uwagę na raport Głównego Urzędu Statystycznego
„Struktura wynagrodzeń według zawodów”, który pokazuje, że nauczyciele
to jedna z najgorzej wynagradzanych profesji wśród specjalistów.
„Bez znaczącego zwiększenia wydatków na oświatę nie będzie możliwa
ani poprawa jakości edukacji, ani odczuwalny przez pedagogów wzrost zarobków. Tegoroczne prognozy wskazują na utrzymanie dobrej koniunktury
gospodarczej. Stać nas na inwestowanie w edukację i nauczycieli – kraj się
bogaci. Nie stać nas na oszczędzanie na edukacji. Jeżeli chcemy, by do pracy
w szkole przychodzili najlepsi absolwenci, pensje nauczycieli muszą wzrosnąć. Realnie, a nie symbolicznie!” - czytamy na stronie internetowej ZNP.

Związkowcy z MZA
wywalczyli podwyżki

W

kwietniu zarząd
Miejskich Zakładów Autobusowych w
Warszawie porozumiał się z
grożącymi strajkiem związkowcami. Porozumienie zakłada, że pracownicy MZA dostaną podwyżki
600–700 zł brutto. Część tej sumy zostanie zabrana z premii regulaminowej.
Kierowcy, którzy dziś zarabiają najniższą stawkę, czyli 3700 zł brutto,
będą od kwietnia zarabiać 4400 zł. Jako jedyni otrzymają 700 zł podwyżki.
Pozostali zyskają dodatkowe 600 zł miesięczne. Od kwietniowej pensji
stawki w MZA będą więc wynosić 4400, 4600, 4800, 5000 i 5100 zł brutto.
W przypadku każdej z podwyżek, 300 zł zostało przesunięte z dotychczasowej regulaminowej premii, która wynosiła 600 zł. Od teraz każdy z
kierowców będzie więc dostawał, poza podstawowym wynagrodzeniem,
tylko 300 zł premii. Oznacza to więc, że kierowca, który miał do tej pory
pensję w wysokości 3700 zł i dostawał do tego premię w wysokości 600

cd. na str. 4
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Z posiedzenia Rady OPZZ
- majowy Kongres Konfederacji
W

dniu 9 maja, w siedzibie Ogólnopolskiego
Porozumienia Związków Zawodowych odbyło się ostatnie
w tej kadencji posiedzenie Rady
OPZZ. Przed działaczami OPZZ
Kongres, który wybierze nowe władze
na kolejną kadencję.
W posiedzeniu udział wzięli
przedstawiciele branż oraz rad wojewódzkich OPZZ, w tym reprezentanci
Związku Zawodowego „Budowlani”
- członkowie Rady: Anna Bujnowska,
Marek Petrykowski i Tomasz Nagórka
oraz Wiesława Szalast, reprezentująca
Komisję Rewizyjną OPZZ.
Minutą ciszy uczczona została
pamięć kol. Henryki Stachańczyk,
członkini Rady OPZZ i Zarządu
Głównego Związku Nauczycielstwa
Polskiego, zmarłej 16 kwietnia br.
Członkom Rady, którzy kończą
kadencję i działalność w tym gremium, wręczono okolicznościowe
podziękowania za pracę na rzecz
OPZZ. Z Radą OPZZ pożegnali się
przedstawiciele Branży Budownictwo
i Przemysł Drzewny: Anna Bujnowska i Marek Petrykowski - oboje
reprezentujący Związek Zawodowy
„Budowlani”.
Podczas posiedzenia omówione
zostały zagadnienia związane z przygotowaniami do IX Kongresu OPZZ.
Rada przyjęła informacje o przebiegu
spotkań branżowych delegatów oraz
wynikach wyborów członków Rady,
Prezydium i Komisji Rewizyjnej
OPZZ i rekomendowanych przedstawicielach do Prezydium IX Kongresu
i komisji kongresowych (statutowej,
programowej, mandatowej, skrutacyjnej do głosowań jawnych i
skrutacyjnej do głosowań tajnych).
Omówiono także projekty porządku obrad IX Kongresu OPZZ,
regulaminu obrad IX Kongresu
OPZZ, regulaminu wyborczego dla
dokonania na IX Kongresie wyborów
przewodniczącego OPZZ i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej OPZZ,
programu OPZZ na kadencję 20182022 oraz zmian w statucie OPZZ.

Od lewej: Jan Guz, Wiesława Taranowska, Anna Bujnowska

Porozumienia Związków Zawodowych będzie obradował pod hasłem
„Polska potrzebuje wyższych płac”, w
dniach 24 – 25 maja br. w Warszawie,

•
•
•
•

Antoniewicz Krzysztof
Beńko Zbigniew
Bujnowska Anna
Janowski Zbigniew

Jan Guz i Marek Petrykowski

Mikołajczyk Zbigniew
Nagórka Tomasz
Petrykowski Marek
Pielka Mirosław
Szalast Wiesława
Delegaci z Branży Budownictwo
i Przemysł Drzewny, w drodze wyborów wskazali przedstawicieli do następujących organów kongresowych:
• Prezydium Kongresu – Zbigniewa Janowskiego
• Komisji programowej – Tomasza
Nagórkę,
• Komisji statutowej – Wiesławę
Szalast,
• Komisji mandatowej – Krzysztofa Antoniewicza,
• Komisji skrutacyjnej do głosowań jawnych – Zbigniewa Beńko,
Marek Petrykowski i Wiesława Szalast
• Komisji skrutacyjnej do głosowań tajnych – Marka PetryRada przyjęła informacje o ków zawodowych, goście krajowi i
kowskiego.
przebiegu wyborów w wojewódzkich blisko 50 gości zagranicznych.
Głos w imieniu branży zabierze
Delegatami Związku Zawostrukturach terytorialnych na kadendowego „Budowlani” na Kongres Zbigniew Janowski.
cję 2018 – 2022.
Podczas części roboczej KongreIX Kongres Ogólnopolskiego OPZZ zostali:
w hotelu „Gromada”. W Kongresie
weźmie udział około 250 delegatów
reprezentujących ogólnokrajowe
związki zawodowe i zrzeszenia związ-

•
•
•
•
•

su odbędzie się głosowanie w sprawie
przyjęcia sprawozdania z działalności
OPZZ w kadencji 2014-2018 oraz
głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Prezydium
OPZZ. Następnie przeprowadzone
zostaną wybory przewodniczącego
OPZZ i przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej OPZZ. Branża Budownictwo i Przemysł Drzewny w wyborach
na przewodniczącego OPZZ zarekomendowała kandydaturę Jana Guza.
W części oficjalnej pierwszego
dnia Kongresu ogłoszone zostaną
wyniki wyborów, zostanie zaprezentowany program OPZZ na kolejną
kadencję, wystąpią delegaci i zaproszeni goście oraz zostaną wręczone
odznaczenia i wyróżnienia dla zasłużonych działaczy związkowych.
W drugim dniu Kongresu delegaci wezmą udział w dyskusji nad propozycjami zmian w Statucie OPZZ
i w głosowaniu nad ich przyjęciem,
przeprowadzą dyskusję nad programem i podejmą decyzję w zakresie
jego przyjęcia. Kongres zakończy
dyskusja panelowa pt. „Przyszłość
pracy” oraz zamykające obrady wystąpienie przewodniczącego OPZZ.
W ramach dwudniowego kongresu na Stadionie Narodowym
przewidziana jest uroczysta kolacja, w
której uczestniczyć będą delegaci oraz
zaproszeni goście z Polski i zagranicy.
Podkreślenia wymaga fakt, iż na
IX Kongres OPZZ Związek Zawodowy „Budowlani” przygotował dwa
projekty stanowisk, które dotyczą:
prawa zamówień publicznych oraz
polityki mieszkaniowej państwa.
Przypominamy, że w wyniku wyborów, przeprowadzonych podczas
zebrania branży, przewodniczącym
Rady Branży OPZZ Budwnictwo i
Przemysł Drzewny został wybrany
Zbigniew Janowski. Do Prezydium
OPZZ został wybrany Tomasz Nagórka. Do Rady OPZZ wybrani
zostali: Zbigniew Beńko i Zbigniew
Mikołajczyk. Do Komisji Rewizyjnej
branża zaakceptowała kandydaturę
Wiesławy Szalast.
Tomasz Nagórka
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- było trudno, nie będzie łatwiej
Z

bliża się kolejny Kongres OPZZ.
Konfederacja oceni swoje działania w latach 2014-2018, wybierze nowe władze i przyjmie PROGRAM
Ogólnopolskiego Porozumienia Związków
Zawodowych na lata 2018-2022. OPZZ ma
za sobą kolejny trudny czas walki o prawa
pracownicze i socjalne, a przed sobą kolejną
kadencję. Na pewno nie łatwiejszą niż ta,
która się kończy.
Władzom, działaczom i pracownikom
OPZZ należą się podziękowania za minione
lata pracy, za to, co udało się wywalczyć dla
polskich pracowników, ale także za działania, które nie zakończyły się sukcesem.
To jest specyfika pracy związkowej – jeśli
masz sukces, to „ojców” tego sukcesu jest
wielu. Ponieważ działamy na rynku pracy,
to wszystko co robimy może być uznane za
„polityczne”. Pod zmianami korzystnymi
dla pracowników chętnie podpisuje się
wtedy każda władza i wiele innych organizacji. Jeśli coś się nie uda – zostajesz z

tym sam. Nasze porażki są jednak także
cenne. Po pierwsze - uczymy się na nich,
po drugie – to, że przegraliśmy dziś, nie
oznacza, że nie możemy osiągnąć sukcesu
w przyszłości. Działalność związkowa ma
wpisane w swą specyfikę to, że rzadko jest
doceniana (także przez tych, na korzyść
których działamy) i jest długofalowa (a więc
na efekty trzeba często poczekać). Stąd tak
ważna dla związkowca jest konsekwencja i
cierpliwość.
OPZZ w przeszłości nauczyło się
ważnej rzeczy. Tego, że nie należy się
„przyklejać” do żadnej władzy. Współpracować, negocjować - tak, ale nie popierać
bezkrytycznie. Świat związków zawodowych
i profesjonalnej, partyjnej polityki to dwa
różne światy. Będzie nam lepiej, gdy na
zawsze to zapamiętamy.
OPZZ jest największą polską centralą
związkową. Nie oznacza to, że możemy być
zadowoleni z uzwiązkowienia w branżowym
ruchu. To musi być główny cel naszego ru-

chu na kolejne lata. To jest także cel „Budowlanych” – organizacji założycielskiej OPZZ.
Z naszego punktu widzenia jest jednak
także ważne, by Konfederacja nie szukała
w tym zakresie łatwych rozwiązań, by nie
utrzymywała mechanizmów wewnętrznej
konkurencji i nie podważała branżowości
OPZZ. Naszym zdaniem w Polsce kolejna
jednolita organizacja o charakterze terytorialnym, taka jak „Solidarność”, nie

STANOWISKO

jest pracownikom potrzebna. Siłą OPZZ
są jego związki branżowe i bliskość spraw
poszczególnych sektorów. Warto o tym pamiętać w zabiegach o nowych związkowców,
którzy ruchowi branżowemu są tak bardzo
potrzebni. Nowych i gotowych do działania
w szybko zmieniających się realiach gospodarki rynkowej pierwszych dekad XXI wieku.
Związek Zawodowy „Budowlani”
weźmie aktywny udział w IX Kongresie

OPZZ i mocno popiera jego wiodące
hasło. Mamy swój wkład w projekt nowego
programu, przedłożyliśmy dwa stanowiska
na kongres w sprawach mieszkalnictwa
i zamówień publicznych, przyjęte przez
Branżę Budownictwo i Przemysł Drzewny.
Jesteśmy gotowi do pracy i współpracy z
nowymi władzami OPZZ.
Zbigniew Janowski
przewodniczący ZZ „Budowlani”

STANOWISKO

BRANŻY BUDOWNICTWO I PRZEMYSŁ DRZEWNY OPZZ
NA KONGRES OPZZ
W SPRAWIE NOWEGO PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

BRANŻY BUDOWNICTWO I PRZEMYSŁ DRZEWNY
NA KONGRES OPZZ
W SPRAWIE POLITYKI MIESZKANIOWEJ PAŃSTWA

Stanowisko branży odzwierciedla postulaty branży budownictwo zgłaszane
podczas prac Doraźnego Zespołu Problemowego RDS ds. zamówień publicznych, a także postulaty innych środowisk branżowych, dotyczące społecznego
wymiaru zamówień publicznych (m.in. w zakresie tzw. kryteriów społecznych).
Prawo zamówień publicznych powinno być wzorem dla wszystkich zamówień i
powinno uwzględniać jednocześnie wszystkie regulacje dotyczące rynku pracy

Stanowisko branży budownictwo i przemysł drzewny OPZZ odzwierciedla
doświadczenia i postulaty branży, zgłaszane przez wiele lat. Jest komentarzem
do polityki mieszkaniowej poprzednich rządów (jeśli taką prowadziły) i dotychczasowych działań obecnego rządu w zakresie narodowego programu mieszkaniowego. Branża popiera zamierzenia opisane w programie Mieszkanie+,
ale wskazuje też na niebezpieczeństwa w jego realizacji.

Branża postuluje m.in.:
1. Odpowiednie ukształtowanie przepisów o odpowiedzialności solidarnej wykonawców i podwykonawców za zrealizowanie kontraktu na
wzór przepisu art. 6471 kc.
2. Podjęcie działań na rzecz ograniczenia liczby poziomów podwykonawstwa, celem poprawy jakości wykonania zamówienia i warunków
realizacji zamówienia przez wykonawcę i podwykonawców (głównie
małych i średnich firm), wyeliminowania patologii nieograniczonych
łańcuchów podwykonawstwa i wzmocnienie uczciwej konkurencji.
3. Zawarcie w prawie zamówień publicznych zapisu obligującego zamawiających, jak i generalnego wykonawcę do uwzględniania w warunkach
zatrudnienia wszystkich kosztów pracy zgodnych z innymi ustawami.
PZP powinno wprowadzić zobowiązanie do przestrzegania prawa
pracy i zasad bhp przez wszystkie podmioty realizujące zamówienie.
Wprowadzenie solidarnej odpowiedzialności zamawiającego, generalnego wykonawcy i podwykonawców za zobowiązania wynikające
z umów zawartych z pracownikami wykonawcy i podwykonawców, z
uwzględnieniem pierwszeństwa tych zobowiązań, powinno być obligatoryjnym elementem PZP.
4. Zapisy nowego PZP powinny skłaniać do działania na rzecz zwiększenia
zaangażowania własnego potencjału wykonawczego w realizację
zamówienia przez generalnego wykonawcę i podwykonawców.
5. Należy ograniczyć liczbę wyłączeń z PZP, a także wprowadzić ścisły
nadzór i kontrolę wykonywania zamówień w trybie „in house”,
pod kątem przestrzegania prawa pracy.

Branża budownictwo postuluje m.in.:
1. Przeprowadzenie dogłębnej analizy przyczyn niepowodzeń programów
mieszkaniowych poprzednich rządów i praktycznego braku polityki
mieszkaniowej rządu PO-PSL w latach 2011-15;
2. Przyjęcie założenia, że każdy program mieszkaniowy ma charakter
długofalowy, jego efekty są odłożone w czasie, a najbardziej trwałych
i wartościowych efektów takiego programu nie da się z tego powodu
wykorzystać w bieżących działaniach propagandowych rządu. Orientacja
na szybki sukces propagandowy jest błędem.
3. Osią każdego wartościowego programu mieszkaniowego musi być
likwidacja bądź ograniczenie niezaspokojonego popytu na mieszkania
w grupie osób i rodzin o niskich i średnio-niskich dochodach. W polskich
realiach wymaga to zastosowania kilku mechanizmów ekonomicznych i
połączenia niektórych z nich z właściwie prowadzoną polityką socjalną.
Nie da się rozwiązać problemu mieszkaniowego tej grupy samymi mechanizmami ekonomicznymi w sferze budownictwa;
4. Osią programu mieszkaniowego dla najsłabiej uposażonych powinien
być program mieszkań na wynajem, uzupełniany programami budowy mieszkań socjalnych, a dla osób o średnio-niskich dochodach
programy oparte o działania spółdzielczości mieszkaniowej;
5. Brak zapisów ograniczających w kolejnych ustawach mieszkaniowych
będzie powodował zawsze koncentrację deweloperów na budowie
mieszkań na sprzedaż.
6. Program mieszkaniowy powinien uwzględniać potrzeby wewnętrznej
polityki migracyjnej
7. OPZZ na kolejnym Kongresie winno ocenić realizację postulatów zawartych w Stanowisku.
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Z wizytą w organizacjach Okręgu Pomorskiego
P

rzewodniczący Okręgu Pomorskiego Związku Zawodowego
„Budowlani” Mirosław Karpiński (członek Zarządu Krajowego)
wspólnie z Tomaszem Nagórka – sekretarzem krajowym ds. organizacyjnych odwiedzili działaczy ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Bałtyk”
w Gdyni oraz z Wejherowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Są to kolejne
organizacje, które odwiedzili przedstawiciele Biura Zarządu Krajowego.

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Bałtyk”

Gospodarzem spotkania, które odbyło się w Spółdzielni Mieszkaniowej
„Bałtyk” był Mirosław Karpiński, który obok funkcji przewodniczącego
Okręgu pełni funkcję przewodniczącego Organizacji Zakładowej. W
spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Organizacji oraz Komisji
Rewizyjnej.
W Zarządzie swoich przedstawicieli mają wszystkie grupy zawodowe,
które znalazły zatrudnienie w Spółdzielni. W jego skład, oprócz przewodniczącego, wchodzą: Kazimierz Budnik, Justyna Chodkowska, Stanisław Forc,
Dorota Knapik Kontrolę merytoryczną i finansową sprawuje Komisja Rewizyjna w składzie: Marek Gill, Hanna Mrówka oraz Jacek Smuk. Organizacja liczy
31 członków, na ponad 150 zatrudnionych. Przedstawiciel „Budowlanych”
pełni funkcję społecznego inspektora pracy. W ramach swoich obowiązków
dba o to, aby pracownicy techniczni wyposażeni byli w odpowiedni strój, a
ich pracy nie zagrażało żadne niebezpieczeństwo. Wspólnie z pracownikiem

cd. ze str. 2
zł, od kwietnia zarobi 4400 zł i będzie dodatkowo otrzymywał 300 zł
regulaminowej premii.

Wzrost wynagrodzeń
w Polskiej Grupie Górniczej

J

ak informuje Związek Zawodowy
„Kontra”, po ponad pięciu godzinach negocjacji zarząd Polskiej Grupy
Górniczej i związki zawodowe dogadały
się w sprawie podwyżki wynagrodzeń.
Koszt podwyżek o około 7% to 280 mln zł w tym roku i około 300
mln zł w przyszłym. Pracownicy przodków i ścian dostaną po 32 zł brutto
dodatku do każdej przepracowanej dniówki, 30 zł otrzymają pozostali
pracownicy dołowi, 28 zł – przeróbka i 18 zł pracownicy powierzchni.
Pierwotnie związkowcy postulowali wzrost wynagrodzeń rzędu 10
proc. Podczas poprzedniej, zakończonej fiaskiem tury rozmów deklarowali
zejście do „niewiele powyżej 8 proc.”. Zarząd PGG szacował, że firmę stać
na 6-procentową podwyżkę wynagrodzeń, proponując przeznaczenie na
wzrost płac – w postaci dopłat do przepracowanych dniówek – całego
zaplanowanego na 2018 r. zysku spółki, czyli ponad 200 mln zł. Koszt
pierwotnych propozycji związkowców spółka szacowała na 429 mln zł.
Podpisane porozumienie dotyczy też 14 pensji, która za 2018 rok ma być
wypłacona w całości.

Będą wyższe pensje dla
szczecińskiej budżetówki

Spółdzielnia Mieszkaniowa Bałtyk

się w budynku administracyjnym Spółdzielni. O działalności związkowej
opowiadał przewodniczący Organizacji Mirosław Konkel (pełni również
funkcję wiceprzewodniczącego Okręgu i członka Rady Krajowej Związku).
Organizacja liczy 26 członków (w tym dwóch emerytów), co stanowi
blisko połowę zatrudnionych w Wejherowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
W skład Zarządu wchodzą jeszcze: Maciej Bielawski (z-ca przewodniczącego),
Wiesława Pranschke (sekretarz), Teresa Konkel (skarbnik), Wiesław Gruba
(członek). W Spółdzielni działa społeczna inspekcja pracy, a pracownicy
objęci są układem zbiorowym pracy. Organizacja korzysta, w uzgodnieniu z
prezesem Spółdzielni, z pomieszczeń biurowych, a w przypadku organizacji
spotkań - z sali konferencyjnej.
Pracownicy korzystają z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W
komisji socjalnej zasiadają członkowie Związku Zawodowego „Budowlani”,
którzy opiniują wydatki z funduszu.
Związkowcy z Wejherowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w czasie wolnym
od pracy chętnie organizują spotkania integracyjne dla swoich członków.
Dużym zainteresowaniem cieszą się majówki, jubileusze i związkowe dni
budowlanych. Działalność integracyjna często wykracza poza teren spółdzielni. Związkowcy z Wejherowa chętnie organizują wspólne spotkania
ze związkowcami ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Bałtyk”. Z okazji świąt i
innych wydarzeń organizacja wydaje paczki oraz upominki. Na każdym z
nich widnieje logo Związku Zawodowego „Budowlani”.
Wejherowska Spółdzielnia Mieszkaniowa powstała w 1960 roku. Zrzesza
obecnie blisko 6 tysięcy członków. Działa w Wejherowie, Redzie i Rumii. Na
terenie Spółdzielni mieszka około 16 tysięcy osób, co oznacza, że w zasobach
spółdzielczych zamieszkuje co trzeci mieszkaniec Wejherowa. Budynki mieszkalne należące do Spółdzielni zostały objęte termomodernizacją. Prowadzone
Spotkanie z działaczami Organizacji Zakładowej w Wejherowskiej są też prace mające na celu ograniczenie zużywanej energii elektrycznej.
Tomasz Nagórka
Spółdzielni Mieszkaniowej odbyło się lokalu związkowym, który znajduje

służby bhp przeprowadzają coroczne przeglądy stanowisk pracy.
W związku z tym, że relacje z prezesem Spółdzielni układają się bardzo
dobrze, składki członkowskie przeznaczane są na paczki świąteczne i organizowanie spotkań integracyjnych, w tym Dnia Budowlanych w Spółdzielni
Mieszkaniowej „Bałtyk”. Działacze „Budowlanych” ze Spółdzielni są zadowoleni z obowiązującego układu zbiorowego pracy.
Podczas rozmowy o działalności związkowej poruszona została kwestia
rekrutacji nowych członków. Parę lat temu Organizacji udało się przyjąć wielu
nowych członków. Do wstąpienia do „Budowlanych” zachęciła ich wtedy
możliwość udziału w szkoleniach organizowanych przez Związek Zawodowy
„Budowlani” w ramach projektu o nazwie „Fundamenty Dialogu”.
Dzięki uprzejmości przewodniczącego oraz członków Organizacji
sekretarz krajowy Tomasz Nagórka miał okazję poznać osiedla Spółdzielni
Mieszkaniowej „Bałtyk”.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bałtyk” działa w Gdyni od blisko 60 lat.
Została utworzona z inicjatywy pracowników Centrali Rybnej w Gdyni.
Zasadniczy rozwój Spółdzielni nastąpił w latach 60-tych i 70-tych. W tym
czasie zbudowano 56 budynków w Osiedlu Śródmieście, 39 budynków w
Osiedlu Witomino Radiostacja. W drugiej połowie lat 70-tych i na początku
lat 80-tych powstało najmłodsze Osiedle Witomino – Leśniczówka, gdzie
zbudowano 33 budynki. Na dzień dzisiejszy Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Bałtyk” posiada 127 budynków mieszkalnych w których znajduje się 7.745
mieszkań. Obecnie Spółdzielnia liczy 8 tysięcy członków.

Wejherowska Spółdzielnia
Mieszkaniowa

J

ak informuje Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Jacek Dubiński, przewodniczący Rady OPZZ województwa
zachodniopomorskiego podpisał z prezydentem
Szczecina – Piotrem Krzystkiem porozumienie
w sprawie podwyżek wynagrodzeń w 2018 roku.
Dostaną je pracownicy zatrudnieni w jednostkach budżetowych Gminy Miasto Szczecin, instytucjach kultury, dla
których organizatorem jest GM Szczecin oraz w Urzędzie Miasta Szczecina.
Podwyżka obowiązuje od 1 stycznia br. i dotyczy pracowników
pozostających w stosunku pracy w dniu zawarcia porozumienia. Wypłata
podwyżek za pierwsze miesiące w roku nastąpi jednorazowo w terminie
do 30 kwietnia 2018.
Na regulację wynagrodzeń w roku 2018 przeznaczono około 19
milionów złotych. Prezydent Miasta Szczecin zobowiązał się wystąpić
do Rady Miasta o zabezpieczenie dodatkowych, brakujących środków w
budżecie miasta.
Strona związkowa postulowała ponadto o zapewnienie przez władze
Szczecina środków na brakujące w domach pomocy społecznej etaty,
by pracownicy obciążeni dodatkowymi obowiązkami, wynikającymi z
niedoborów kadrowych, mogli być za nie wynagradzani.
Zebrał: Tomasz Nagórka

Wejherowska Spółdzielnia Mieszkaniowa
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Z wizytą w organizacjach Okręgu Mazowieckiego
W

kwietniu odwiedziliśmy członków organizacji podstawowych
Związku Zawodowego „Budowlani” z Okręgu Mazowieckiego,
które działają w: Spółdzielni Mieszkaniowej „Jelonki” (Warszawa) i w Kampinoskim Parku Narodowym (Izabelin).
Z członkami Związku Zawodowego „Budowlani” spotkali się przewodnicząca Okręgu Mazowieckiego, a zarazem członek Zarządu Krajowego
Jolanta Frątczak, oraz sekretarz krajowy Związku ds. organizacyjnych Tomasz
Nagórka.
Podczas spotkań rozmawialiśmy m.in. o obchodach 125-lecia Ruchu
Zawodowego Budowlanych w Polsce, działalności związkowej na poziomie
krajowym i terenowym oraz o przyszłorocznych wyborach w strukturach
podstawowych i okręgowych. Celem obu spotkań było bezpośrednie poznanie
opinii aktywu związkowego, co się z pewnością udało.

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Jelonki”

Z przedstawicielami centrali Związku spotkał się Zarząd Organizacji
Zakładowej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Jelonki”, członkowie oraz prezes
Spółdzielni Adam Zawistowski.
Organizacja „Budowlanych” w Spółdzielni Mieszkaniowej „Jelonki”
liczy ponad 20 członków, na 43 osoby zatrudnione w Spółdzielni. W skład
Zarządu wchodzą: przewodnicząca Iwona Kalińska oraz członkowie Bożena
Sadowska i Barbara Woźniak. Wśród członków Organizacji jest wiele osób
młodych. Pracownicy Spółdzielni objęci są zakładowym układem zbiorowym
pracy.
Ze związkowcami rozmawialiśmy o tym, jak wygląda ich praca oraz o
tym, jak układają się ich relacje z pracodawcą. Członkowie Związku oraz pozo-

Spółdzielnia Mieszkaniowa Jelonki

stali pracownicy czerpią informacje o Związku m.in. z tablicy informacyjnej
zawieszonej w siedzibie Spółdzielni.
Z prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej „Jelonki” rozmawialiśmy o
bieżącej działalności Spółdzielni, o zmianach w prawie oraz o tym, w jaki
sposób Spółdzielnia przygotowuje się do wdrożenia RODO (unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). W związku z ochroną
danych osobowych przypomnieliśmy Zarządowi Organizacji Zakładowej o
konieczności przechowywania dokumentacji związkowej w miejscu niedostępnym dla osób postronnych.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jelonki” powstała z podziału Spółdzielni
Mieszkaniowej „Starówka”. Obecnie liczy około 4128 członków. Osiedle
„Jelonki” położone jest na terenie Dzielnicy Bemowo, zajmuje powierzchnię
blisko 20 ha. Spółdzielnia administruje 46 budynkami mieszkalnymi, w tym
4479 lokalami mieszkalnymi i 175 lokali użytkowymi oraz 4 pawilonami usługowymi. Na terenie Spółdzielni działa Klub Kultury „Jelonki”. Spółdzielnia
organizuje dla swoich mieszkańców liczne festyny i imprezy integracyjne.

Kampinoski Park Narodowy
Organizacja Zakładowa naszego Związku w Kampinoskim Parku
Narodowym liczy 18 osób. Przewodniczącą jest Anna Morańska. W skład
Zarządu wchodzą również Mariusz Szlaski (z-ca przewodniczącej) oraz Iwona
Markiewicz (sekretarz).
Wśród członków organizacji można wymienić leśników, pracowników
edukacyjnych z terenu oraz pracowników administracji. Wiedzę o działalności związkowej czerpią z licznych spotkań, informacji przesyłanych
drogą mailową oraz tablicy informacyjnej, zamontowanej w siedzibie KPN.
Obok „Budowlanych” w Kampinoskim Parku Narodowym działa również
organizacja NSZZ „Solidarność”, która zrzesza podobną liczbę członków.

Kampinoski Park Narodowy

Współpraca pomiędzy oboma związkami układa się dobrze.
W rozmowie działacze z KPN przyznali, że mają dobre relacje z pracodawcą. Uczestniczą w szkoleniach organizowanych w pozostałych parkach
narodowych, korzystają ze świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych. Raz w roku organizują spotkanie związkowe z dyrekcją Kampinoskiego Parku Narodowego.
W Kampinoskim Parku Narodowym działa społeczna inspekcja pracy.

Sip-owcem jest działacz „Budowlanych” Andrzej Markiewicz. Jego rolą jest
m.in. społeczna kontrola stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w Kampinoskim Parku Narodowym.
Kampinoski Park Narodowy położony jest na Nizinie Środkowomazowieckiej, między lewym brzegiem Wisły a Bzurą, tuż przy północno-zachodnich rogatkach Warszawy. Powierzchnia parku wynosi 38 544,33 ha. Wokół
parku rozciąga się strefa ochronna o areale 37 756 ha.
W granicach parku znajdują się rozległe obszary Puszczy Kampinoskiej,
położone w pradolinie Wisły. Na terenie KPN znajdziemy pasy wydmowe i
bagienne. Lasy zajmują ponad 73% powierzchni parku.
Głównym gatunkiem lasotwórczym jest sosna, zajmująca 69,5% powierzchni leśnej. Na terenie parku i strefy ochronnej gnieździ się ponad 150
gatunków ptaków, wśród nich kilkanaście par bocianów czarnych i żurawi
(niektóre gniazdują zaledwie kilka kilometrów od granic stolicy), orlik krzykliwy, a od 2000 roku - bielik.
Największym z 50 gatunków ssaków jest
łoś, będący symbolem Kampinoskiego Parku Narodowego. Liczne są sarny i
dziki, powoli zadomawia się jeleń. Przedstawicielami drapieżników są m.in.
kuny, lisy, jenoty i rysie, które po niemal 200 latach nieobecności powróciły
do Puszczy.
Tomasz Nagórka
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W marcu sekretarz krajowy Związku Zawodowego „Budowlani” Cezary Izdebski odwiedził organizacje związkowe w Okręgu Śląskim.

Spotkanie w SM „PIAST”

Związek Zawodowy „Budowlani” w Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast”

P

ierwszą z nich była ZOZ działająca w Spółdzielni Mieszkaniowej
„Piast”, której historia sięga 14
czerwca 1983 r., kiedy to na corocznym zebraniu przedstawicieli członków Spółdzielni
Mieszkaniowej „Górnik” spotkali się delegaci
reprezentujący różne osiedla, w tym mieszkańcy osiedla „Tysiąclecia”, którzy to powołali do
życia Spółdzielnię Mieszkaniowa „Piast” oraz
wybrali jej pierwsze władze.
Początki istnienia Spółdzielni to w dużej
mierze działania skupiające się na tworzeniu
infrastruktury użytkowej na terenie osiedla
„Tysiąclecia”, ze względu na fakt, iż osiedle
to, a dokładniej jego cześć - Osiedle „Tysiąclecie – Górne” stanowiło część Katowic
niemal całkowicie pozbawioną infrastruktury towarzyszącej, zieleni czy chodników.

Piaszczysta pustynia i beton to powszechnie
zapamiętany obraz z tego czasu. Brakowało
szkół, przedszkoli, miejsc parkingowych,
terenów zielonych, poczty, podstawowych
usług i bazy remontowej.
Dzięki wysiłkom mieszkańców i prezesa
Kazimierza Dorfa krajobraz osiedla zmienił się
diametralnie, stając się „miastem-ogrodem” będąc miejscem zamieszkania, pracy, nauki
i relaksu dla tysięcy mieszkańców Katowic.
Powstałe tereny zielone, infrastruktura oraz
zaplecze użytkowe, obejmujące punkty handlowe, usługowe, medyczne etc., pozwalają zaspokoić większość potrzeb 25.000 mieszkańców.
Z biegiem lat Spółdzielnia podejmowała
wiele działań, zmierzających do unowocześnienia osiedla, takich jak termomodernizacja
mieszkań i budynków, wymiana wind, okien

czy zmiany w zakresie elewacji budynków.
Oprócz działalności wynikającej ze
statutu spółdzielni, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piast” w ramach swojej działalności
społecznej w lutym 1997 roku przystąpiła do
„Katowickiej Fundacji Pomocy Dzieciom
Niepełnosprawnym”, która jest właścicielem ośrodka rehabilitacyjno – oświatowego
mieszczącego się na Osiedlu „Tysiąclecia”.
Spółdzielnia aktywnie uczestniczy w pracach
Rady Fundacji.
„Piast” zrzesza obecnie ponad 7800 członków spółdzielni, a w jej budynkach mieszka
około 25 tysięcy lokatorów. Spółdzielcze
tereny zajmują łącznie ponad 52 ha gruntów,
w obrębie dwóch rejonów Katowic: Osiedla
„Tysiąclecia” i Kostuchny.
Zasoby mieszkaniowe Spółdzielni „Piast”

stanowi 56 budynków wielorodzinnych, z
czego 35 budynków to wieżowce powyżej
13 – kondygnacyjne, o łącznej liczbie lokali
mieszkalnych 8071, o łącznej powierzchni
400 411,00 m2. Spółdzielnia posiada również:
270 lokali użytkowych o łącznej powierzchni
24 397,57 m2, 301 garaży w budynkach o
powierzchni 5 004,71 m2, 200 garaży typu „Karlik”, 499 miejsc postojowych na parkingach
naziemnych, 543 miejsca postojowe na parkingach strzeżonych, 657 miejsc postojowych
w niestrzeżonych miejscach parkingowych
krytych, 1 289 miejsc parkingowych otwartych
przy budynkach oddanych mieszkańcom w
bezpłatne użytkowanie.
Na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej
„Piast” aktywnie działa liczna organizacja
związkowa ZZ „Budowlani”. Zarząd orga-

nizacji tworzą: przewodniczący Przemysław
Moskwa, zastępca przewodniczącego Ewa
Szul, sekretarz Jerzy Pieczyński, skarbnik Jacek
Pawelec oraz Genowefa Topolewska.
Podczas spotkania poruszono tematy
bieżącej działalności, wyzwań przed jakimi
staje organizacja, finansowe jak również
zagadnienia dotyczące aktualnej sytuacji
spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce.
Zarząd ZOZ, poza spotkaniami organizacyjnymi, bierze czynny udział w opiniowaniu
spraw związanych z redukcjami etatów, a
ponadto podejmuje działania o charakterze
integracyjnym i stara się zapewnić członkom
wsparcie z Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych. Warto również nadmienić, iż nad
kwestiami bhp w Spółdzielni czuwa społeczny
inspektor pracy.

…i „ENERGOINSTAL” S.A.
K

olejna z odwiedzonych organizacji związkowych działa w
firmie ENERGOINSTAL S.A.,
będącej jednym z liderów produkcji kotłów
energetycznych w Polsce. Przedsiębiorstwo
jest rozpoznawalnym i cenionym partnerem
na rynku krajowym i zagranicznym, zawdzięczającym swój szybki rozwój systematycznemu
unowocześnianiu technologii wytwarzania
oraz elastycznemu reagowaniu na zmieniające
się uwarunkowania rynkowe.
Elementem wyróżniającym ENERGOINSTAL S.A. jest zdolność realizacji dużych
i skomplikowanych prac - włącznie z generalnym wykonawstwem kompletnych bloków
parowo-gazowych. Atutem w tym względzie
jest wykwalifikowana kadra oraz możliwość
finansowania inwestycji, których realizacji
podejmuje się Spółka.
W skład Zarządu Organizacji Zakładowej
ZZ „Budowlani” w Firmie wchodzą przewodniczący Andrzej Suliga, zastępca przewodniczącego Tadeusz Godzieba oraz Włodzimierz
Bielecki, Renata Kępa i Leokadia Saltarska. wodniczący ZOZ oraz wielu jej członków, na kwestii rozwoju przedsiębiorstwa i prze- trzeba, że organizacja podejmuje cykliczne wsparcie i udział w szkoleniach związkowych.
Podczas spotkania w siedzibie przed- poruszone zostały aktualne tematy istotne z niesienia produkcji do innego zakładu pracy, działania o charakterze integracyjnym, Na terenie firmy działa społeczny inspektor
siębiorstwa, na którym obecny był prze- punktu widzenia organizacji, ogniskujące się jak również kwestie organizacyjne. Zaznaczyć zapewnia swoim członkom różnego rodzaju pracy.
(ci)
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Uroczysta sesja Rady Ochrony Pracy i konferencja poświęcona prewencji wypadków
przy pracy i chorób zawodowych

Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy
Międzynarodowy Dzień Ofiar Wypadków przy
Pracy i Chorób Zawodowych
Od minuty ciszy dla
uczczenia pamięci
tych, którzy zginęli
w wypadkach
przy pracy,
rozpoczęła się 26
kwietnia 2018 r.
- w sali im. Anny
Walentynowicz
Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów uroczysta sesja
Rady Ochrony
Pracy. Honorowy
patronat nad
spotkaniem objął
marszałek Sejmu
Marek Kuchciński.

S

esja ROP i konferencja, jak co
roku, zgromadziła parlamentarzystów, przedstawicieli ministerstw
i urzędów centralnych, związków zawodowych i organizacji pracodawców. Liczną
grupę uczestników spotkania stanowili
przedstawiciele Związku Zawodowego „Budowlani”. Związek Zawodowy „Budowlani”,
tak jak w poprzednich latach wspomagał
ROP w organizacji konferencji.
Sesję i konferencję otworzył poseł Janusz
Śniadek, przewodniczący Rady Ochrony
Pracy.

Przedstawiciele Okręgu Mazowieckiego na konferencji

Poseł Janusz Śniadek - przewodniczący Rady Ochrony Pracy

Podsekretarz stanu w Ministerstwie
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta
Bojanowska stwierdziła, że Dzień Pamięci
Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób
Zawodowych sprzyja refleksji nad krokami
koniecznymi do podjęcia przez państwo w
celu zwiększenia bezpieczeństwa pracowników i przeciwdziałania zagrożeniom
zawodowym. Podała dane ZUS za ubiegły
rok, wg których ogółem w wypadkach przy
pracy poszkodowanych zostało 88 330
osób. Dla 661 z nich wypadki zakończyły
się ciężkimi obrażeniami ciała, natomiast
269 osób poniosło śmierć. Wskazała, że
wskaźnik wypadkowości w Polsce od kilku
lat wykazuje tendencję malejącą. Jednak w
liczbach bezwzględnych wzrosła w ciągu
ostatnich 2 lat liczba ofiar śmiertelnych i z
ciężkimi obrażeniami. - Rynek pracy podlega
ciągłym zmianom. Pojawiają się nowe materiały,
urządzenia, procesy technologiczne. Zmienia się
organizacja produkcji. Zmiany mogą wprowadzać
nowe zagrożenia. Niezmiernie ważne jest, aby do
tempa tych zmian dostosować działania prewencyjne
i profilaktyczne, a także zapewnić niezbędne uregulowania prawne – mówiła Elżbieta Bojanowska.

Przedstawiciele Okręgu Świętokrzyskiego na konferencji

Elżbieta Bojanowska - podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej
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Uroczysta sesja Rady Ochrony Pracy i konferencja poświęco

Dzień Bezpieczeństwa i O
Międzynarodowy Dzień Ofiar Wypadk
W trakcie Konferencji „PREWENCJA
WYPADKÓW PRZY PRACY I
CHORÓB ZAWODOWYCH” obszerne
prezentacje przedstawili: prof. Danuta
Koradecka - dyrektor Instytutu CIOP-PIB, Jakub Chojnicki - dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli w Głównym
Inspektoracie Pracy oraz Michał Dębski
- starszy specjalisty w Urzędzie Dozoru
Technicznego.

Związków Zawodowych oraz Zbigniew
Janowski - przewodniczący Związku
Zawodowego „Budowlani”, zastępca przewodniczącego ROP.

Wiesław Łyszczek
- główny inspektor pracy

G

łówny inspektor pracy Wiesław Łyszczek poinformował,
że w trakcie ubiegłorocznych
kontroli inspektorzy pracy wyeliminowali
bezpośrednie zagrożenia zdrowia i życia
77 tys. osób zatrudnionych. - Jeśli nasze
działania ocaliły życie choć jednej spośród tych
tysięcy osób, to jest to wartość bezcenna. Każde życie,
każdy zagrożony wypadkiem człowiek to osobny
powód, by nie przestawać i z pełną determinacją
nadal działać na rzecz zapewnienia bezpiecznego
środowiska pracy. Takie działania prowadzimy
nieustannie, zarówno poprzez kontrole i nadzór,
jak i przedsięwzięcia prewencyjne oraz szkolenia –
powiedział szef Państwowej Inspekcji Pracy.
Mówiąc o pracownikach, którzy ulegli wypadkom przy pracy, wspomniał o
osobach niepodlegających ubezpieczeniu
społecznemu - wykonujących pracę na
podstawie umów o dzieło, w ramach prac
społecznie użytecznych lub bez jakiejkolwiek umowy. Podkreślił, że gdy dojdzie
do zdarzenia wypadkowego, sytuacja tych
osób jest dramatyczna. Brak ubezpieczenia
społecznego sprawia bowiem, że w razie
wypadku koszty leczenia pokrywa sam
poszkodowany.
O działaniach na rzecz bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia w pracy mówili również
prezesi: Urzędu Dozoru Technicznego
– Andrzej Ziółkowski i Wyższego Urzędu
Górniczego – Adam Mirek oraz członek
Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Dorota Bieniasz.

Adam Mirek - prezes Wyższego
Urzędu Górniczego

Tadeusz Zając - doradca
Prezydenta Pracodawców RP

prof. Danuta Koradecka
- dyrektor Instytutu CIOP-PIB

Stanisław Stolorz - wiceprzewodniczący Forum Związków Zawodowych

Jakub Chojnicki - dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli
w Głównym Inspektoracie Pracy

W debacie głos zabrali także Bogusław
Motowidełko - zastępca przewodniczącego
Zarządu Regionu Zielonogórskiego NSZZ
„Solidarność”, Jan Guz - przewodniczący
Ogólnopolskiego Porozumienia Związków
Zawodowych, Tadeusz Zając - doradca
Prezydenta Pracodawców RP, Stanisław
Stolorz - wiceprzewodniczący Forum

Jan Guz - przewodniczący
Ogólnopolskiego Porozumienia
Związków Zawodowych

Zbigniew Janowski
w swym wystąpieniu
powiedział m.in.:
(…) Liczba wypadków przy pracy ogółem
utrzymuje się mniej więcej na tym samym poziomie
od 1999 r. Częstość wypadków, liczba wypadków
ciężkich i śmiertelnych liniowo spada. Ale w 2017 r.
znacząco wzrosła liczba wypadków z ciężkimi
obrażeniami ciała (o 42,5%) i ze skutkiem
śmiertelnym (o 12,6%), w stosunku do 2016 r.
Dla nas, ludzi budownictwa, bardzo
niepokojące są dane z tej branży: 58 wypadków
śmiertelnych (51 w 2016 r.) i 100 ciężkich (70
w 2016 r). Przypominam, że statystyki nie
obejmują całego realnego rynku pracy, w tym
samozatrudnionych.
Mówi się, że ten wzrost to „efekt” boomu
budowlanego i wzrostu zatrudnienia. Ale to także
sygnał, że w wielu firmach mechanizmy wewnętrznej
kontroli, zarządzania bezpieczeństwem i prewencji nie
działają tak, jak powinny.
Liczy się głównie termin realizacji robót,
napięty do granic rozsądku, i zysk.
To znaczy też, 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

Zbigniew Janowski
- przewodniczący ZZ „Budowlani”

bezpiecznej pracy.
Czy to się może zmienić? Może, ale pożądana
zmiana wymaga nowego typu działań systemowych
– nie tylko w sektorze budowlanym, ale i w innych,
szczególnie wypadkogennych sektorach. Mówimy o
tym od lat.
Mówimy, zmieniamy, ale wciąż czegoś nam
brakuje. Skuteczna prewencja wypadkowa musi
spełniać kilka warunków.
Po pierwsze, wszyscy muszą 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 – a także zamawiający usługę, 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 drugie, 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.
Po trzecie – o bezpieczeństwie pracy decyduje
realny kształt rynku pracy, a „cywilizować” go
można głównie przy pomocy prawa pracy.
(…)Oprócz prewencji wypadkowej mówiliśmy
dziś o prewencji chorób zawodowych. Ten problem
także wymaga podejścia systemowego. Dziękuję pani
profesor Koradeckiej, że zwróciła uwagę na fakt, że
problemem są nie tylko choroby zawodowe „z listy”.
Trudne, uciążliwe i szkodliwe warunki pracy
mają swoje konsekwencje zdrowotne i społeczne,
występujące bezpośrednio i odłożone w czasie. Statystyki są mało czytelne (głównie z tego powodu, że nie
wszystkich obejmują, że ludzie nie chodzą do lekarza i
swoich dolegliwości nie wiążą z wykonywaną pracą).
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ona prewencji wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Ochrony Zdrowia w Pracy
ków przy Pracy i Chorób Zawodowych

Przedstawiciele Okręgu Łódzkiego na konferencji

prof. Danuta Koradecka i wiceminister Grzegorz Tobiszowski

Pojawia się wiele nowych zagrożeń związanych
z nowymi technologiami, nowymi materiałami i
substancjami. Bardzo niepokojące jest nowe zjawisko
wspomagania farmakologicznego w pracy – nie tylko
tej wymagającej szczególnego wysiłku umysłowego.
Pojawia się jednocześnie wiele zagrożeń psychofizycznych o nie do końca rozpoznanych skutkach w
procesie pracy. Byłoby dobrze, aby w takich wypadkach
polskie władze nie czekały wyłącznie na dyrektywy
unijne, by podjąć działania profilaktyczne. Owszem,
profilaktyka i prewencja kosztuje. Ale brak profilaktyki

Apel do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

i prewencji kosztuje jeszcze więcej.
Chcę zakończyć stwierdzeniem, że wciąż jeszcze
nie mamy doskonałego systemu prewencji wypadkowej
i prewencji chorób zawodowych i że te problemy powinniśmy traktować w szerszym ujęciu. I szybko reagować,
gdy pojawiają się nowe zjawiska na rynku pracy.
Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pray, uczestnicy uroczystej sesji Rady Ochrony Pracy,
cy jest symbolem. Dobrym, bo integrującym środowisko
organizowanej corocznie z okazji Światowego
ochrony pracy. Byłoby jednak jeszcze lepiej, by nie był
Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy,
tylko symbolem i okazją do organizacji konferencji, ale zwracamy się do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z apelem o
także inspiracją do konkretnych działań.(…)
wsparcie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony

M

Na zakończenie konferencji poseł Janusz
Śniadek - przewodniczący Rady Ochrony Pracy odczytał apel, który został przyjęty przez
aklamację przez uczestników spotkania.
W trakcie posiedzenia ROP odbyła
się uroczystość wręczenia przez prezesa
Wyższego Urzędu Górniczego Odznak Honorowych Zasłużonego dla Bezpieczeństwa
w Górnictwie. Medale odebrali: zastępca
przewodniczącego ROP i zarazem dyrektor
Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – PIB
prof. Danuta Koradecka oraz sekretarz
stanu w Ministerstwie Energii Grzegorz
Tobiszowski.
(red)

pracującym jak najlepszych sposobów ochrony zdrowia i wydłużenia okresu ich aktywności zawodowej.
W tej sytuacji konieczna jest partnerska współpraca wszystkich
służb, organizacji i instytucji działając ych w sferze ochrony pracy.
Niezbędne jest także zaangażowanie polityków, organów administracji rządowej i samorządowej, pracodawców oraz pracowników.
Szczególnie ważna jest w tym przypadku rola Sejmu RP jako
najwyższego organu władzy ustawod awczej w państwie. Jego
powaga jest gwarantem prowadzenia we właściwym kierunku
zmian mających na celu stworzenie w naszym kraju bezpiecznego środowiska pracy. Zmiany legislacyjne muszą być obecnie
nieustającym procesem dostosowywania prawa do dynamicznie
zmieniających się techn ologii i organizacji pracy, a także społecznych zmian demograficznych. Ważne jest, aby obowiązujące
przepisy zapewniały ochronę bezpieczeństwa i zdrowia w pracy
wszystkim wykonującym ją osobom.
W dniu upamiętniania ofiar wypadków przy pracy i chorób
zawodowych apelujemy do Sejmu o podjęcie tego wyzwania!
W imieniu uczestników uroczystej sesji Rady Ochrony Pracy
zwołanej z okazji Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w
Pracy.

zdrowia w pracy.
Pomimo dynamicznego rozwoju gospodarczego naszego kraju
stan bezpieczeństwa i zdrowia pracujących nadal jest daleki od
oczekiwań. Codziennie średnio 1 osoba traci życie, a ponad 240
zostaje poszkodowanych w wypadkach przy pracy. W ostatnim
roku niepokojąco wzrosła liczba ciężk ich wypadków przy pracy.
Problemem są również choroby powodowane narażeniem
zawodowym pracujących: co tydzień rozp oznaje się je u ok. 40
osób, z czego u co najmniej jednej jest to nowotwór złośliwy.
Dodatkowo ponad 56% pracujących zgłasza problemy zdrowotne
związane z wykonywaną pracą. Wypadki przy pracy i choroby
zawodowe są tragedią dla ofiar, ich rodzin i bliskich, a także
powodują miliardowe straty w budżecie państwa. Wskazuje to
jednoznacznie, że stan dbałości o zdrowie i życie osób pracujących
wymaga dalszej poprawy.
Nowe wyzwania stawia zmieniający się szybko świat pracy.
Rozpoznanie nowo powstających zagroż eń w procesach nano- i
Janusz Śniadek
biotechnologii oraz zagrożeń psychospołecznych związanych z
przewodniczący Rady Ochrony Pracy
nowymi form ami organizacji pracy jest konieczne do zapewnienia Warszawa, 26 kwietnia 2018 r.
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Rada Ochrony Pracy o prewencji wypadków
i chorób zawodowych oraz o współpracy
społecznych inspektorów pracy i służb bhp
W Gdańsku odbyło się wyjazdowe posiedzenie Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP. Rada omówiła
m.in. rezultaty uroczystego posiedzenia w Sejmie RP 26 kwietnia 2018r. i przyjęła stanowisko w sprawie prewencji wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

STANOWISKO

RADY OCHRONY PRACY

w sprawie prewencji wypadków przy pracy i chorób zawodowych
(fragmenty)

(…) Przedstawiciele instytucji działających w
sferze ochrony pracy, a w szczególności Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Głównego
Inspektoratu Pracy, Wyższego Urzędu Górniczego,
Urzędu Dozoru Technicznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także partnerów społecznych,
w tym Niezależnego Samorządnego Związku
Zawodowego „Solidarność”, Ogólnopolskiego
Porozumienia Związków Zawodowych, Forum
Związków Zawodowych, Związku Zawodowego
„Budowlani” i Pracodawców RP oraz Centralnego
Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu
Badawczego zwrócili w swoich wypowiedziach
uwagę na wciąż niezadowalający, mimo rozwoju
technologicznego, stan warunków pracy w Polsce.
Dane statystyczne wskazują, że codziennie średnio
1 osoba traci życie, a ponad 240 zostaje poszkodowanych w wypadkach przy pracy; dodatkowo
w każdym tygodniu u ok. 40 osób rozpoznaje się
choroby powodowane narażeniem zawodowym,
z czego u co najmniej jednej jest to nowotwór
złośliwy. Ponad 56% pracujących zgłasza problemy
zdrowotne związane z wykonywaną pracą.
W informacjach zaprezentowanych przez
instytucje działające w sferze ochrony pracy przedstawiono obraz ich wielokierunkowych i prowadzonych konsekwentnie działań, zmierzających do
poprawy stanu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
w pracy. Równocześnie zarówno te instytucje, jak
i partnerzy społeczni dostrzegają nowe wyzwania
związane z ochroną zdrowia w przekształcających
się procesach pracy w związku z transformacją
cyfrową procesów wytwórczych w ramach Prze-

mysłu 4.0. Wymaga to dostosowywania techniki i
organizacji pracy oraz regulujących je przepisów
prawa do zmieniających się warunków zatrudnienia. Nowe technologie i formy organizacji pracy
zmieniają bowiem relacje między pracą a życiem
pozazawodowym i redefiniują odpowiedzialność
pracodawców w zapewnieniu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia oraz ubezpieczenia od ryzyka
budząc wiele wątpliwości natury prawnej. Przedstawiono również nowe metody rozpoznawania
i ograniczania tych zagrożeń, a także możliwości
wspomagania wydłużenia aktywności zawodowej.
(…)Rada stwierdza, że wobec nowych wyzwań
prewencja wypadków przy pracy i chorób zawodowych wymaga skuteczniejszego współdziałania
wszystkich służb, organizacji i instytucji działających
w sferze ochrony pracy. Konieczna jest również
dalsza intensyfikacja badań ukierunkowanych
na rozpoznanie i ograniczanie nowych zagrożeń
związanych ze zmianami w technologii i organizacji
procesów pracy.
Rada Ochrony Pracy zajęła się także problemem współpracy SIP ze służbami BHP w przedsiębiorstwie. W stanowisku znaleźć można wiele
stwierdzeń i ocen pozornie oczywistych. Na uznanie
zasługuje jednak samo podjęcie tematu współpracy
z SIP, w sytuacji, w której część pracodawców i ich
organizacji podważa zasadność jej funkcjonowania.
W stanowisku ROP przytacza szokujące dane PIP
dotyczące niepowoływania służb bhp w przedsiębiorstwach w 2017 r. W stanowisku zawarto także
szereg rekomendacji do działania Państwowej Inspekcji Pracy i innych instytucji publicznych.

Śląska Rada do spraw Bezpieczeństwa
Pracy w Budownictwie

W

Dariusz Worończuk i Lesław Mandrak - p.o. okręgowego inspekt ora pracy w Katowicach

kwietniu 2018 r., w siedzibie Okręgowego Inspektoratu
Pracy w Katowicach odbyło się posiedzenie Śląskiej Rady
ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie, działającej
przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Katowicach, inaugurujące nową
kadencję na lata 2018-2021.
Inauguracja nowej kadencji „Śląskiej Rady” rozpoczęła się od
uroczystego wręczenia aktów „powołania” przez Lesława Mandraka p.o. okręgowego inspektora pracy w Katowicach. W skład Rady został
powołany przedstawiciel Związku Zawodowego „Budowlani” Dariusz
Worończuk.
Podczas posiedzenia dokonano podsumowania działalności
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach w branży budowlanej.
Omówiono wyniki kontroli i programów prewencyjno – promocyjnych
realizowanych w 2017 roku.
Rada przyjęła harmonogram prac na nową kadencję 2018-2021.
Między innymi „Śląska Rada” będzie kontynuowała swój czynny udział
w konkursie „Buduj bezpiecznie. Priorytetem będzie podejmowanie wszelkich działań mających wpływ na podnoszenie kultury bezpieczeństwa
pracy głównie w branży budowlanej, w celu ograniczenia wypadkowości
i zapewnienia bezpiecznych warunków pracy.
(oip Katowice/red)

STANOWISKO

RADY OCHRONY PRACY

w sprawie współdziałania
w przedsiębiorstwie służby bhp
i społecznej inspekcji pracy
w celu zapewnienia realizacji zadań
pracodawcy wynikających z Kodeksu pracy
(fragmenty)

(…) W informacji przedstawionej przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP zwrócono uwagę na zadania służby bhp
oraz społecznych inspektorów pracy określone w przepisach prawa,
wskazując na ich komplementarność. Podkreślono także, że jednym
z zadań służby bhp jest współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy.
Przedstawiono wyniki badań, zgodnie z którymi współpraca między
służbami bhp i społecznymi inspektorami pracy jest oceniana jako
dobra lub bardzo dobra przez ponad 80% osób należących do tych
formacji. Jednak zakres tej współpracy jest na ogół ograniczony do
kwestii formalnych, wynikających z przepisów prawa.
Społeczni inspektorzy pracy są postrzegani w przedsiębiorstwie
jako reprezentanci interesów pracowników. Mogą oni zatem wraz
ze wspierającymi ich związkami zawodowymi odgrywać istotną rolę
w działaniach ukierunkowanych na poprawę warunków pracy. Brak
jednoznacznych przepisów o dokształcaniu społecznych inspektorów
pracy powoduje jednak, że często nie mają oni wiedzy dostatecznej
do realizacji swoich zadań.
Z informacji przedstawionej przez Państwową Inspekcję Pracy
wynika, że społeczna inspekcja pracy działała jedynie u niewielkiej liczby
pracodawców (w 2015 r. było to 2,7% kontrolowanych pracodawców,
w 2016 r. – 2,1%, a w 2017 r. – 2,4%). Przepisy ustawy o społecznej
inspekcji pracy są na ogół przestrzegane, a ponad 90% zaleceń i uwag
społecznych inspektorów jest realizowanych przez pracodawców.
Wspierając działania społecznej inspekcji pracy, Państwowa Inspekcja Pracy przeszkoliła w ciągu ostatnich 3 lat ponad cztery tysiące
społecznych inspektorów. Prowadzi także od wielu lat konkurs na
najaktywniejszego społecznego inspektora pracy.
Oceniając funkcjonowanie służby bhp na podstawie kontroli przeprowadzonych w 2015 r. Państwowa Inspekcja Pracy stwierdza, że do
najczęstszych nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu należą: brak
okresowych analiz stanu bhp (w 38% kontrolowanych zakładów),
nieprawidłowości związane z kontrolą przestrzegania przepisów i zasad bhp na stanowiskach pracy (w 17% zakładów), nieprzedstawienie
propozycji rozwiązań technicznych i organizacyjnych dotyczących
zapobiegania zagrożeniom (w 15% zakładów). Szczególnie niepokojący jest fakt, że w 2017 r. aż 57% kontrolowanych pracodawców
nie utworzyło służby bhp bądź nie powierzyło pełnienia zadań tej
służby specjalistom spoza zakładu lub upoważnionemu pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. Stanowi to poważne naruszenie
prawa i będzie wpływało na pogorszenie stanu bezpieczeństwa pracy
i ochrony zdrowia pracujących.
Przedstawione informacje wskazują na:
1) konieczność systemowych kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, egzekwujących funkcjonowanie służb bhp w przedsiębiorstwach,
2) potrzebę kontynuowania działań Państwowej Inspekcji Pracy
ukierunkowanych na wspomaganie rozwoju kompetencji społecznych
inspektorów pracy, w tym poprzez kontynuację ich szkoleń,
3) nieodzowność promowania dobrych praktyk w zakresie
współdziałania służb bhp i społecznej inspekcji pracy, w szczególności
przy ocenie ryzyka zawodowego oraz popularyzacji zagadnień bhp w
przedsiębiorstwach. (…)
Członkowie Rady w trakcie wizyty w Gdańsku zapoznali się również
z pracą osób obsługujących urządzenia portowe i zasadami bezpieczeństwa stosowanymi przy tej pracy. W posiedzeniu ROP wziął udział
Zbigniew Janowski, zastępca przewodniczącego ROP/
(red)
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POSIEDZENIE RADY OKRĘGU
MAZOWIECKIEGO

W

dniu 23 marca br., w Warszawie odbyło
się posiedzenie Zarządu i Rady Okręgu
Mazowieckiego Związku Zawodowego
„Budowlani” z udziałem Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
Na zaproszenie przewodniczącej Okręgu Jolanty
Frątczak w spotkaniu uczestniczyli: przewodniczący
Związku Zbigniew Janowski i sekretarz krajowy Tomasz
Nagórka.
Podczas posiedzenia Rada przyjęła wykonanie
budżetu i sprawozdanie z działalności Zarządu Okręgu

za 2017 rok oraz udzieliła absolutorium Zarządowi
Okręgu.
Ponadto omówiono organizację szkolenia dla
działaczy związkowych i ustalono termin obchodów
„Dnia Budowlanych” w Okręgu.
W dalszej części zebrania dyskutowano o aktualnej
sytuacji w Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnym
i Medycyny Pracy „Attis” w Warszawie i wizytach
przedstawicieli Zarządu Krajowego i przewodniczącej
Okręgu w organizacjach podstawowych.
Jolanta Frątczak
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OKRĘG ZACHODNIOPOMORSKI
PODSUMOWUJE I PLANUJE

W

dniu 16.04.2018r odbyło się posiedzenie
Zarządu i Rady Okręgu Zachodniopomorskiego ZZ „Budowlani” w Szczecinie.
Przewodnicząca Teresa Tomczyszyn przedstawiła i
omówiła w szczegółach sprawozdanie z działalności
Zarządu za 2017r. Przewodnicząca Okręgowej Komisji
Rewizyjnej Elżbieta Dziedzic przedstawiła rezultaty
kontroli Zarządu Okręgu, wraz z wnioskiem o udzielenie
absolutorium za 2017 r. dla poszczególnych członków
Zarządu, tj. Teresie Tomczyszyn, Kazimierzowi Wielgus
i Stanisławowi Patzkiemu.
Rada Okręgu, po dyskusji nad sprawozdaniem

Zarządu i opinią wraz z wnioskiem OKR, udzieliła
absolutorium poszczególnym członkom Zarządu.
W dalszej części posiedzenia każdy z członków
Rady przedstawił informację o działalności swojej
organizacji w zakładzie pracy wraz z oceną współpracy
z pracodawcą, która w większości układa się prawidłowo.
Głównymi obszarami działań organizacji podstawowych
były negocjacje wzrostu płac i poprawa warunków BHP.
Rada Okręgu Zachodniopomorskiego  zaplanowała szkolenie i Dzień Budowlanych w dniach 12 –
14.10.2018r w Barlinku.
Teresa Tomczyszyn.

Szkolenie działaczy z okręgów...

...Mazowieckiego i Podlaskiego
W
2. Dialogu społecznego na poziomie zakładu pracy,
dniach 19 – 22 kwietnia br., w Ośrodku Wypoczynkowym SANVIT w Okunince nad w tym:
Jeziorem Białym, odbyło się szkolenie dla • systemu dialogu społecznego w Polsce,
działaczy Związku Zawodowego „Budowlani” z okręgów: • podstawowych uprawnień ułatwiających działanie
organizacji związkowej.
Mazowieckiego i Podlaskiego, w którym uczestniczyło
Uczestnicy szkolenia zadawali pytania dotyczące ich
50 osób. Szkolenie przeprowadził sekretarz krajowy ds.
pracy zawodowej i działalności związkowej, a prowadzący
organizacyjnych Tomasz Nagórka.
Tomasz Nagórka udzielał szczegółowych odpowiedzi.
Szkolenie obejmowało swym zakresem zagadnienia Konkurs z wiedzy o działalności związkowej nabytej
podczas szkolenia był doskonałym sprawdzianem dla
dotyczące:
1. Organizacji działalności struktury podstawowej, uczestników, a zwycięzcy otrzymali nagrody – żółte
parasole „Budowlanych”. Na zakończenie uczestnicy
w tym:
• prowadzenia dokumentacji przez zarząd organizacji, otrzymali certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przewodnicząca Okręgu Mazowieckiego zorga• zasad podejmowania uchwał przez zarząd organizacji,
nizowała dla wszystkich spotkanie integracyjne, które
• reprezentatywności organizacji w zakładzie pracy,
• zasad ustalania liczby osób objętych szczególną poprowadził DJ Emilio. Związkowcy w wolnym czasie
korzystali z możliwości uprawiania sportu, spacerów oraz
ochroną stosunku pracy,
• zasad informowania pracodawcy o liczbie członków, zwiedzali okoliczne miejscowości.
Jolanta Frątczak
• zasad potrącania składek członkowskich z wynaprzewodnicząca ZO Mazowieckiego ZZ „Budowlani”
grodzenia.

...Śląskiego
Z

arząd Okręgu Śląskiego,
wspólnie z Zarządem
Krajowym Związku
Zawodowego „Budowlani”, zorganizował szkolenie dla działaczy

związkowych organizacji podstawowych z Okręgu Śląskiego w Hotelu
„Sanvit” w Sanoku w dniach 19-22
kwietnia 2018 roku. W szkoleniu
wzięło udział około 50 działaczy

związkowych.
Z uczestnikami szkolenia spotkał się przewodniczący Zarządu
Krajowego Związku Zawodowego
„Budowlani” Zbigniew Janowski.

Szkolenie na temat zmian w prawie
pracy oraz prawa związkowego prowadziła Małgorzata Karolczyk-Pundyk
z Kancelarii - Porada. Szkolenie miało interaktywny charakter – uczestnicy otrzymywali odpowiedzi na
konkretne pytania dotyczące dzia-

Korzystając z pobytu w Sanołalności organizacji związkowych
i wskazówki dotyczące rozwiązań ku, związkowcy zwiedzili miejską
problemów występujących w ich starówkę i Park Etnograficzny z
Muzeum Budownictwa Ludowego.
pracy zwiazkowej.
Adam Bajerowski
Wszyscy uczestnicy otrzymali
przewodniczący ZO Śląskiego
imienne certyfikaty ukończenia
ZZ „Budowlani”
szkolenia.
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Z WYDARZEŃ W ŚWIATOWYM
Panama
C z ł on ko wie Związku
Robotników
B u d ow l a n y ch
( S U N T R AC S )
pozostają silni i zjednoczeni po 20 dniach
bezterminowego strajku. Sekretarz generalny SUNTRACS Saúl Méndez ostrzegł
negocjatorów Panamskiej Izby Budownictwa
(CAPAC), że jeśli nie przedstawią „poważnej”
propozycji podwyżki płac, strajk pracowników budowlanych będzie kontynuowany.
Branża budowlana w Panamie została
sparaliżowana od czasu rozpoczęcia strajku
(18 kwietnia), kiedy to 90.000 pracowników
zaprzestało pracy w obiektach budowlanych
w całym kraju. Po ponad pięciu miesiącach
intensywnych negocjacji dialog między
związkiem a CAPAC utknął z powodu niezadowalającej związki propozycji płacowej
ze strony pracodawców.
Związek SUNTRACS znacznie obniżył
żądania ws. podwyżek (z 15% do 11%), jednak
pracodawcy utrzymali swoją twardą pozycję
jedynie 1 % wzrostu płac dla wszystkich
kategorii prac w branży.
Na ostatnim zgromadzeniu pracowników SUNTRACS, 30 kwietnia większość
pracowników ratyfikowała wniosek o kontynuowanie strajku. Pomimo zysków branży
budowlanej szacowanych na 30 miliardów
dolarów w ciągu ostatnich czterech lat,
pracodawcy jak dotąd odmówili przyjęcia
jakiejkolwiek wyższej propozycji płacowej
dla swoich pracowników.
Pracownicy nadal uczestniczą w szeregu
akcji w dużych miastach na terenie Panamy,
wychodzą na ulice, rozdają ulotki, aby
edukować innych ludzi pracy o ich walce o
godne wynagrodzenie i potrzebie budowania
solidarności między społecznościami. Podczas strajku SUNTRACS zapewnia każdemu
pracownikowi 50 USD z finansowanego
przez pracowników funduszu strajkowego.

sytuacji, aby ograniczać prawa pracownicze
i obniżać płace. Swoimi działaniami odbierają te prawa, zamiast dołączyć do wspólnej
walki o wznowienie sparaliżowanych prac
budowlanych i rozwoju rynku pracy. Zdaniem Paulo Cesara Borby Peresa, prezesa
SINTRACONST-ES i członka FETRACONMAG-ES, stowarzyszonego z Międzynarodową Organizacją Pracowników Budownictwa
i Przemysłu Drzewnego (BWI) w Brazylii:
„Pracodawcy starają się wyeliminować układ
zbiorowy, który jest negocjowany co roku i
korzystać z nowego prawa, które nie gwarantuje podstawowych praw pracowniczych,
jak prawo do reprezentacji związkowej, czy
godnego dnia pracy, na który zasługuje każdy
pracownik.” Odmowa negocjacji układu
zbiorowego i nadchodzące działania, zmierzające do cofnięcia praw pracowniczych,
skłoniły związek do ogłoszenia strajku.
„Chcą wykorzystać fakt, że kryzys i bezrobocie osłabiły pracowników, ale pokażmy im, że
my, pracownicy budowlani, nie pozwolimy
na zabranie naszych praw. W razie potrzeby
strajkujmy !”- powiedział Peres.
Ta sama sytuacja ma miejsce w stanie
Bahia, gdzie stowarzyszenie pracodawców
dąży do wynegocjowania nowej umowy z
pracownikami, która będzie wyjątkowo dla
nich krzywdząca. Z tego powodu SINTEPAV
BA, związany z BWI, rozpoczął bezterminowe strajki przeciwko propozycji pracodawcy.
Irailson Warneaux, prezes SINTEPAV BA
powiedział: „Stowarzyszenie pracodawców
przedstawiło propozycję, która odbiera
pracownikom część praw, które zostały im
przyznane w poprzedniej umowie. Ten regresywny projekt m.in. ogranicza korzystne dla
pracowników rodzaje umów, wycofuje finansowanie programu premiowego opartego na
wynikach w pracy, a nawet wpływa na kwestie
bezpieczeństwa i higieny pracy”. Warneaux
dodaje: „Będziemy walczyć z tymi próbami
ograniczenia praw i zademonstrujemy siłę
pracowników sektora budowlanego”.

Brazylia

Francja

Brazylijscy
pracownicy budowlani są mocno atakowani
przez stowarzyszenia pracodawców. Niedawna reforma
prawa pracy była prawdziwym ciosem dla
robotników za sprawą usunięcia ugruntowanych praw pracowniczych. Reforma
dąży do osłabienia związków zawodowych,
atakując ich środki finansowe. Brak miejsc
pracy i duża liczba osób poszukujących
pracy przyczynia się do osłabienia ruchu
zawodowego pracowników budownictwa.
Niektórzy przedsiębiorcy korzystają z tej

Tylko jeden
na trzy pociągi
paryskiej sieci kolejowej kursował
w poniedziałek 14
maja. Związki zawodowe zapowiedziały
„dzień bez pociągów” w ramach sprzeciwu
wobec rządowych planów reformy spółki
kolejowej SNCF.
Dwa z trzech szybkich pociągów TGV
i pociągów regionalnych zostały odwołane
podczas poniedziałkowego strajku, który jest
18 działaniem w ramach bieżącego programu
działań sektora, rozpoczętego w lutym. A
na częściach regionalnej sieci RER Paris

kursujących pociągów było jeszcze mniej,
w tym na linii RER B, która łączy lotnisko
Charles de Gaulle z miastem.
Spodziewane były dwa z pięciu międzynarodowych pociągów, z wyjątkiem Eurostar do
Londynu i Thalys do Brukseli i Amsterdamu,
które kursowały mniej więcej tak jak zwykle.
Firma twierdzi, że ostrzeżono pasażerów,
że odbędą się demonstracje i akcje takie
jak zajęcia stacji i blokady linii kolejowych.
Francuscy pracownicy transportu są prawnie
zobowiązani do poinformowania swojego
pracodawcy na 48 godzin przed rozpoczęciem strajku.
Spotkanie z premierem Edouardem Philippe w zeszłym tygodniu nie rozwiązało sporu,
a dwa z czterech związków odmówiły w
piątek spotkania z ministrem transportu
Elisabeth Borne.
Grecja
Osoby dojeżdżające do pracy i
turyści w Atenach
mogli doświadczyć problemów
komunikacyjnych w poniedziałek 14 maja,
ze względu na 24-godzinną akcję strajkową
związków. Linie metra 2 i 3 (odpowiednio
czerwona i niebieska linia) nie funkcjonowały. A zakłócenia funkcjonowania linii 3
wpłynęły również na usługi pomiędzy centrum Aten a międzynarodowym lotniskiem.
Członkowie związku SELMA wskazują
na braki w personelu, sprzęcie i powiązania kierownictwa z greckim rządem. W
oświadczeniu związek stwierdził: „Wysiłki
podejmowane przez stowarzyszenie mają na
celu zapewnienie równych warunków pracy
i wynagrodzenia, merytokracji oraz przejrzystości w rozwoju pracowników, a także
zapewnienia środków i części zamiennych w
celu zachowania działalności transportowej,
nie zaś konfrontacje na poziomie indywidualnym czy partyjnym, która nikogo nie
interesuje”.
Wielka Brytania
Sekretarz generalny związku
UNISON (jeden z
największy związków zawodowych w Anglii, zrzeszający
ponad 1,3 mln pracowników) Dave Prentis:
„Nadszedł czas, by położyć kres zaciskaniu
pasa, koniec cięć, koniec okrucieństwa torysów”. Dziesiątki tysięcy członków związku
UNISON z całej Anglii strajkowało w maju
w Londynie, aby zwiększyć zakres usług
publicznych.
Zespół samby, gigantyczna flaga, marakasy, wuwuzele, konfetti, gigantyczne balony

i transparenty UNISON- tak członkowie
UNISON wprowadzili świąteczną atmosferę
do szarej uliczki w londyńskim West End,
gdy ich marsz wyruszył z Thames Embankent
w Westminster do Hyde Parku. Marszowi
towarzyszyło jednak poważne przesłanie:
po ośmiu latach oszczędności i cięć, ludzie
pracy i służby publiczne potrzebują nowej
umowy.
Sekretarz generalny UNISON Dave
Prentis pomaszerował na czele ogromnej
demonstracji i pogratulował wszystkim,
którzy wzięli udział w „zademonstrowaniu
swoich oczekiwań, domaganiu się zmian,
obronie swojej pracy, społeczności i naszych
usług publicznych”.
„I mówię temu rządowi torysów raz na
zawsze, że nadszedł czas, by ustąpili ! Czas
na koniec oszczędności, koniec cięć, koniec
okrucieństwa torysów. Oszczędności były
wyborem politycznym, a nie ekonomiczną
koniecznością” - powiedział zgromadzonym
podczas wiecu.
Dave Prentis mówił: „To nasi ludzie,
nasza klasa, która cierpi” - na całym świecie,
od mieszkańców Grenfell Tower, przez
pracowników służby publicznej, po ludzi z
pokolenia Windrush (od nazwy statku Empire Windrush, którym przybyli imigranci z
dawnych brytyjskich kolonii na Karaibach),
czyli około pół miliona osób, które po zakończeniu drugiej wojny światowej przypłynęło
do Anglii w celu uzupełnienia siły roboczej,
którzy tracą pracę, którym odmawia się opieki, a nawet są deportowani przez „nieczuły,
rasistowski rząd”.
Dave Prentis dodał również: „nasi ludzie
i nasz ruch - teraz jesteśmy większością”.
I obiecał, że ruch pracowniczy będzie wywierać presję: „Zmiana, jakiej szukamy, nie
będzie polegać tylko na usunięciu torysów z
urzędu. Nasze działania zaprowadzą Jeremy’ego Corbyna na Downing Street, a nasz ruch
do władzy. To zmieni nasze społeczeństwo
w takie, które działa dla wielu, a nie tylko
nielicznych”.
Penny Smith, członek UNISON, pracuje
dla rady w Northamptonshire (hrabstwo w
środkowej Anglii), która w ostatnim czasie
zbankrutowała. Działaczka związkowa,
mając na uwadze fakt, że zobowiązania rady
rząd objął abolicją, dodała: „Northamptonshire jest dowodem, jeśli w ogóle to było
potrzebne, że prywatyzacja, outsourcing,
niskie podatki komunalne i stałe cięcia to
katastrofa dla usług publicznych... eksperyment ideologiczny, który był skazany na
porażkę”.
Penny Smith miała prostą wiadomość
dla rządu, władz lokalnych i pracodawców:
słuchajcie ludzi pracy, słuchajcie związków
zawodowych.

Powyższy temat omawiany był również przez lidera angielskiej partii pracy
Jeremy’ego Corbyna, który po zakończeniu
spotkania w ramach kampanii wyborczej w
Glasgow, przyjechał do Londynu i przemawiał do zgromadzonych.
„Dzisiejsza demonstracja dotyczy
praw pracowniczych, chodzi o wspólne
przedsięwzięcia. Ale przede wszystkim jest
to deklaracja, że jesteśmy w pobliżu: jesteśmy
gotowi na kampanię tak długo, jak to konieczne, aby doprowadzić do sprawiedliwości
społecznej... jesteśmy solidarni.”
Czechy
OPZZ informuje:
27 i 28
kwietnia br. w
Pradze odbył
się kongres czeskiej konfederacji związków
zawodowych CMKOS. OPZZ reprezentował
Adam Rogalewski, specjalista ds. międzynarodowych.
Kongres podsumował działanie związku
w ostatniej kadencji, wybrał organy kierownicze oraz przyjął program działania na kolejne
cztery lata. Przewodniczącym CMKOS został
po raz kolejny wybrany Józef Stredula.. Kol.
Stredula będzie gościem IX Kongresu OPZZ
pod koniec maja.
OPZZ było jedyną polską organizacją
związkowa reprezentowaną na kongresie
spośród ponad 30 gości zagranicznych. W
kongresie uczestniczyło około 250 delegatów
reprezentujących ponad 300 000 członków
CMKOS, zrzeszonych w 29 organizacjach
związkowych.
Pierwszego dnia kongresu wystąpił
premier Czeskiej Republiki, przedstawiciele
Parlamentu, na czele z Marszałkiem Senatu
– byłym związkowcem, jak również przewodniczący organizacji czeskich pracodawców.
Mówcy w większości zwracali uwagę na brak
pracowników w kraju oraz zróżnicowanie
wynagrodzeń w firmach międzynarodowych
pomiędzy Czechami a pracownikami w
krajach Europy Zachodniej.
Na specjalną uwagę zasługuję wystąpienie
przewodniczącego Streduly, który podkreślił
potrzebę działań na rzecz harmonizacji
płac w Europie i tym samym zwiększenie
wynagrodzeń w Czechach. Szczególnie ważne
jest wprowadzenie równego wynagrodzenia
dla czeskich pracowników pracujących w
zachodnio-europejskich firmach, takich
jak VW (Skoda) czy firm produkujących
stal. Czescy koledzy prowadzą w tej kwestii
kampanię zatytułowaną: „Koniec z niesprawiedliwymi płacami”. Kampania ta wpisuję
się w kampanię europejskich związków
zawodowych: „Europa potrzebuje wyższych

OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY

13

NR 5 (124) 2018

M RUCHU PRACOWNICZYM
płac” i nawiązuje także do kampanii OPZZ:
„Polska potrzebuje wyższych płac”.
Na koniec warto podkreślić sukcesy
CMKOS. W latach 2014 do 2017 konfederacja powiększyła się o 49, 340 członków, w
tym o 381 nowych zakładowych organizacji
członkowskich.
Węgry
OPZZ informuje:
Dyskusja
nad implementacją Europejskiego Filaru Praw Socjalnych,
omówienie społeczno-gospodarczej i politycznej sytuacji w regionie oraz oczekiwania
w kontekście zbliżających się kongresów
Międzynarodowej i Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych to główne punkty
corocznego spotkania przewodniczących
związków zawodowych z krajów Grupy
Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja,
Węgry), które odbyło się w dn. 10-11 maja
2018 roku w Budapeszcie.
OPZZ reprezentowali Jan Guz, przewodniczący OPZZ oraz Piotr Ostrowski, dyrektor
Wydziału Międzynarodowego OPZZ. W
spotkaniu wzięła także udział Liina Carr,
sekretarz konfederalna EKZZ.
W debacie dotyczącej implementacji
Europejskiego Filaru Praw Socjalnych wziął
udział Takács Szablocs, sekretarz stanu ds.
europejskich w Kancelarii Premiera Węgier.
Zabierający głos w dyskusji Jan Guz powiedział: Wiele Pan mówił, Panie Ministrze o dumie
narodowej, ale czy może być dumny Polak, Węgier,
Słowak czy Czech, który jest delegowany do pracy
do Niemiec, czy do Austrii i zarabia mniej, niż
Niemiec i Austriak, wykonujący tę samą pracę?
Związki zawodowe naszego regionu od początku
popierały zasadę „równa płaca za tę samą pracę
w tym samym miejscu”. Nadszedł czas, aby
skutecznie równać płace w Europie, niwelować
różnice między wschodem i zachodem oraz
walczyć z dumpingiem społecznym - podkreślił
przewodniczący OPZZ.
Uczestnicy przyjęli wspólne stanowisko.
W jego treści, z inicjatywy OPZZ, znalazł
się zapis dotyczący europejskiej płacy minimalnej, który OPZZ od dawna postuluje
na forum europejskim: Związki zawodowe
rozważają ustanowienie instrumentu europejskiej
płacy minimalnej, który może prowadzić do
konwergencji podwyżek płac oraz może pomóc w
walce z biedą i dumpingiem socjalnym.
Kolejne spotkanie związkowej Grupy
Wyszehradzkiej odbędzie się w Pradze na
zaproszenie Czesko-Morawskiej Konfederacji
Związków Zawodowych.
Spotkania związkowej Grupy Wyszehradzkiej są wspierane przez Fundację im.
Friedricha Eberta.

STANOWISKO

przewodniczących związków zawodowych Grupy Wyszehradzkiej

P

rzewodniczący konfederacji
związków zawodowych krajów Grupy Wyszehradzkiej, tj.
CMKOS, ÉSZT, Liga, MASZSZ, Munkástanácsok, SZEF, FZZ, OPZZ, NSZZ „Solidarność” i KOZ SR, na swoim corocznym
spotkaniu w Budapeszcie w dniach 10-11
maja 2018 r. dokonali przeglądu sytuacji
gospodarczej, społecznej oraz tej dotyczącej zatrudnienia w krajach Grupy Wyszehradzkiej, ze szczególnym uwzględnieniem
rynku pracy oraz kwestii płac i dochodów.
Tradycyjnie, w spotkaniu uczestniczyli
przedstawiciele Europejskiej Konfederacji
Związków Zawodowych i Fundacji im.
Friedricha Eberta.
Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę
na potrzebę podjęcia konkretnych działań
w celu utrzymania siły roboczej w swoich
krajach oraz w celu wyeliminowania
znacznej luki płacowej. Związki zawodowe
są zdania, że istnieje możliwość zmniejszenia różnicy w wynagrodzeniach między
Wschodem i Zachodem, w oparciu o
realistyczną ocenę oraz rzeczywiste wyniki
gospodarek krajowych. Z zadowoleniem
przyjęli, że w Rocznej Analizie Wzrostu
na rok 2018 (AGS) podkreślono również

Budapeszt, 10-11 maja 2018 r.

znaczenie zwiększenia realnych dochodów
i zmniejszenia nierówności.
Podkreślili, że płace nie powinny być
wyłączone z koordynacji funkcjonującego
obecnie jednolitego rynku UE oraz koordynacji polityki społecznej w ramach prawa
wspólnotowego. Europejski Filar Praw
Społecznych zmierza w tym kierunku, a
twarde regulacje zarówno na poziomie
europejskim jak i krajowym sprzyjałyby
konwergencji realnych standardów życia
i uniemożliwiałyby import dumpingu
społecznego. Tym samym, na etapie jego
wdrażania związki zawodowe oczekują
znacznych środków od rządów krajowych
oraz instytucji europejskich, w oparciu o
pakiet dotyczący zatrudnienia z 2012 r.
Związki zawodowe traktują zasadę nr 6
Filaru „Pracownicy mają prawo do sprawiedliwych wynagrodzeń, które zapewniają
przyzwoity standard życia”, a najistotniejszym celem jest, aby minimalne płace
osiągnęły 60% mediany wynagrodzeń lub
50% przeciętnej płacy, w zależności od
tego, która z tych wartości jest korzystniejsza dla pracowników. Związki zawodowe
rozważają ustanowienie instrumentu
europejskiej płacy minimalnej, który może

prowadzić do konwergencji podwyżek
płac oraz może pomóc w walce z biedą
i dumpingiem socjalnym. Aby zapewnić
wysokiej jakości usługi publiczne płace w
sektorze prywatnym i publicznym muszą
być harmonizowane w górę. Musimy przeciwdziałać sytuacji w której niskie dochody
są główną przyczyną emigracji, także
najlepiej wykształconych osób młodych.
Związki zawodowe krajów Grupy
Wyszehradzkiej wspierają inicjatywę EKZZ
dotyczącą powołania Europejskiego Sojuszu na rzecz Konwergencji Podwyżek Płac,
tak aby wszyscy Europejczycy mogli czerpać korzyści z sprawiedliwego podziału
dochodów i dóbr wytwarzanych w Europie
oraz utrzymywali kontakt z nadrabiającymi
zaległości. W ten sposób można także
znacząco wspierać koncepcję jednolitego
rynku i unii walutowej. Tego właśnie oczekują pracownicy i obywatele krajów Grupy
Wyszehradzkiej, a to tylko może zapobiec
nastrojom antyeuropejskim, populizmowi i
skrajnej prawicy. Związki zawodowe uznają za ważne, by organizacje pracodawców,
rządy i międzynarodowe firmy dołączyły
do tej koalicji z konkretnymi działaniami.
Związki zawodowe są gotowe zaanga-

żować się w rzeczywiste i zorientowane
na konkrene efekty negocjacje zbiorowe,
dialog społeczny i trójstronne partnerstwo
oraz zaprosić do tego swoich partnerów.
Związki zawodowe państw Grupy
Wyszehradzkiej rozpoczynają negocjacje
w swoich krajach w celu wdrożenia w
praktyce Europejskiego Filaru Praw Socjalnych, którego celem jest uczynienie
z niego udanego projektu zarówno na
poziomie krajowym, jak i unijnym. W tym
celu związki zawodowe uznają za niezbędne podjęcie konkretnych środków w
celu wyegzekwowania demokratycznych
warunków w świecie pracy i realizacji
praw socjalnych, a także zapewnienia
dobrze funkcjonujących stosunków pracy. Skuteczne funkcjonowanie dialogu
społecznego, trójstronności i rokowań
zbiorowych, oparte na rzeczywistym włączeniu i zaangażowaniu wszystkich stron,
stanowią tego podstawowy warunek.
Przywrócenie prawdziwych trójstronnych
ram negocjacyjnych jest niezbędna w
krajach, w których wykluczono partnerów
społecznych.

Zebrał Cezary Izdebski

FIŃSCY ZWIĄZKOWCY Z RAKENNUSLITTO
W ZZ „BUDOWLANI”

W

siedzibie Zarządu Krajowego ZZ „Budowlani”, 18 maja 2018 r. odbyło się spotkanie
z przedstawicielami fińskiego związku
budowlanych Rakennuslitto. Z grupą 25 związkowców z
sekcji cieśli i robotników szalunkowych z Lahti spotkali
się sekretarze krajowi ZZ „Budowlani” Tomasz Nagórka
i Jakub Kus. Przedstawiciele ZZ „Budowlani” omówili
krótko historię, strukturę i podstawowe formy działalności
„Budowlanych”. Omówiono różnice w formach organizacji
związkowej członków w Polsce i Finlandii. Polskie związki
zawodowe zorganizowane są w strukturach zakładowych,
fińskie - funkcjonują w oparciu o struktury regionalne, a
reprezentantem związku w firmie jest mąż zaufania. Taka
struktura pozwala m.in. na organizację członków związku
bezpośrednio na budowach.
Większość spotkania poświęcono na dyskusje i wymianę
informacji. Fińskich związkowców interesowały szczególnie
sprawy związane z migracjami polskich pracowników budowlanych do Finlandii, możliwości organizacji im pomocy na
miejscu i w Polsce, w celu uniknięcia przypadków wykorzystywania przez nieuczciwych pracodawców oraz formy
dostarczania im informacji o bieżącej sytuacji i regulacjach
na fińskim rynku pracy. Fińscy związkowcy zainteresowani
są podjęciem regionalnej współpracy w tym zakresie z ZZ
„Budowlani”. Koledzy z Lahti zainteresowani byli również
skalą i formami migracji ekonomicznych do Polski i zatrud-

nieniem cudzoziemców w polskim sektorze budowlanym.
Omówiono zasady legalnego zatrudnienia pracowników z 6
krajów wschodniej Europy i problemy związane z integracją
pracowników migrujących na polskim rynku pracy.
Fiński związek pracowników budownictwa Rakennusliitto jest pierwszym partnerem ZZ „Budowlani”, z którym nasz
związek nawiązał kontakt w EFBWW. Współpraca między

związkami trwa już wiele lat. W trakcie spotkania w Warszawie ustalono, że istnieje potrzeba poszerzenia tej współpracy
na szczeblu regionalnym. Fińska delegacja jest kolejną,
która odwiedza Warszawę w ostatnich latach. Rakennuslitto
organizuje wizyty studyjne dla swoich członków – bardzo
często właśnie w Polsce.
(sag)
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ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH część 1
I. Wprowadzenie
Instytucja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jest bardzo ważna z punktu widzenia pracownika. Dlatego też postanowiliśmy
opisać ją szerzej.
ZFŚS tworzą pracodawcy zatrudniający
według stanu na dzień 1 stycznia danego roku
co najmniej 50 pracowników, w przeliczeniu
na pełne etaty. Zaś pracodawcy zatrudniający
według stanu na dzień 1 stycznia danego roku
co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników,
w przeliczeniu na pełne etaty, tworzą Fundusz
na wniosek zakładowej organizacji związkowej.
Z kolei pracodawcy prowadzący działalność
w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych tworzą Fundusz
bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników. Warto nadmienić, że również pracodawcy
zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia
danego roku mniej niż 50 pracowników, w przeliczeniu na pełne etaty, mogą tworzyć Fundusz lub
mogą wypłacać świadczenie urlopowe.
II. Działalność socjalna
W kontekście analizy przedmiotowej problematyki istotne jest przedstawienie ustawowej
definicji działalności socjalnej:
działalność socjalna - usługi świadczone
przez pracodawców na rzecz różnych form
wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi
w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej
przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania
przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej
- rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub
bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na
warunkach określonych umową;
Co ważne, wykluczone jest finansowanie z
Funduszu świadczeń przyznanych pracownikom w związku z ich zatrudnieniem w określonej
firmie, takich jak:
• polisy ubezpieczeniowe,
• zakwaterowanie,

• dowóz do pracy,
• wyżywienie,
• składki na ubezpieczenie społeczne.

(Wyrok Sądu Apelacyjnego w
Poznaniu z dnia 1 października 2013 r.
III AUa 1313/12)
Pracodawcy mogą prowadzić wspólną działalność socjalną na warunkach
określonych w umowie, w której określa
się w szczególności przedmiot wspólnej
działalności, zasady jej prowadzenia, sposób rozliczeń oraz tryb wypowiedzenia
i rozwiązania umowy. Umowa może także
określać warunki odstąpienia od jej stosowania
oraz odpowiedzialność stron z tego tytułu.
III. Środki ZFŚS – informacje ogólne
• Przechodząc do kwestii finansowych,
zaznaczyć należy kilka kwestii:
• Środkami Funduszu administruje pracodawca - Sąd Najwyższy przyjął, że „w kompetencji tej mieści się między innymi obowiązek przekazania na rachunek bankowy
funduszu równowartości naliczonych na
dany rok odpisów i zwiększeń w terminie
oznaczonym w ustawie (art. 5 ust. 1 i 4 oraz
art. 6 ust. 2) oraz obowiązek gospodarowania funduszem zgodnie z przepisami ustawy” (Wyrok Sądu Najwyższego z 20.8.2001
r., I PKN 579/00, OSNP 2003, Nr 14, poz.
331). W orzecznictwie wskazuje się również,
że „administrowanie przez pracodawcę
zakładowym funduszem świadczeń socjalnych oznacza wykonywanie obowiązków i
uprawnień określonych dla pracodawcy w
ustawie o zakładowym funduszu świadczeń
socjalnych, a w szczególności: zapewnienie
obsługi technicznej, kadrowej i finansowej
niezbędnej do funkcjonowania funduszu
w zakładzie oraz odpowiedzialność za
przestrzeganie przepisów powołanej ustawy.
Administrowanie nie jest tożsame z wy-

niem funduszem, nie pobierając
z tego tytułu wynagrodzenia. Wynagrodzeniem tym nie są także
odsetki uzyskane z udzielonych w
ramach funduszu pożyczek mieszkaniowych. Te bowiem powiększają
masę majątkową funduszu, a nie
pracodawcy”;
•
Niewykorzystane
środki Funduszu w danym roku
kalendarzowym przechodzą na rok
następny;
•
Środki Funduszu są
gromadzone na odrębnym rachunku bankowym. Środkami tymi są przede
wszystkim pieniądze, ale mogą nimi być
również wierzytelności i inne rzeczy;
• Środki Funduszu nie podlegają egzekucji, z
wyjątkiem przypadków, gdy egzekucja jest
prowadzona w związku z zobowiązaniami
Funduszu;
• Pracodawca, rozpoczynający działalność
w roku kalendarzowym, zobowiązany
do utworzenia Funduszu, dokonuje
odpisu na Fundusz od następnego roku
kalendarzowego.

łącznym dysponowaniem”. (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we
Wrocławiu z 18.9.2009 r., I SA/WR 1109/09)
W konsekwencji administrowanie Funduszem oznacza w praktyce podejmowanie
decyzji dotyczących tego funduszu. Tak
więc adresatem ustawy są właśnie pracodawcy i ustawodawca nie pozostawia
wątpliwości, że to oni jako administratorzy,
przyznają świadczenia z Funduszu;
• Środki zgromadzone na ZFŚS nie mogą
być przeznaczane na pokrywanie zobowiązań pracodawcy. „Zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych jest funduszem III. Środki ZFŚŚ – wpływy
Środki Funduszu zwiększa się o:
specjalnym, co oznacza, że pracodawca jest
administratorem funduszu i nie może do- • wpływy z opłat pobieranych od osób i jednostek organizacyjnych - korzystających
wolnie dysponować środkami socjalnymi,
z działalności socjalnej, o której mowa
które są prawnie i rachunkowo wyodrębw art. 2 pkt 1;
nione z innych jego środków finansowych.
„Właścicielem” środków zgromadzonych • darowizny oraz zapisy osób fizycznych
i prawnych;
na rachunku bankowym funduszu jest
ZFŚS, a nie zakład pracy, zatem nie może • odsetki od środków Funduszu;
on ponosić odpowiedzialności za cudze • wpływy z oprocentowania pożyczek
udzielonych na cele mieszkaniowe;
zobowiązania” (Wyrok Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego we Wrocławiu • wierzytelności likwidowanych zakładowych funduszy socjalnego i mieszkaz 18.9.2009 r., I SA/WR 1109/09, Legalis);
niowego;
• W wyroku z 10.7.2014 r. (II UK 472/13,
Monitor Prawniczy 2015, Nr 3, s. 114) Sąd • przychody z tytułu sprzedaży, dzierżawy
i likwidacji środków trwałych służących
Najwyższy stwierdził, iż „pracodawca
działalności socjalnej, w części nieprzeponosi koszty związane z administrowa-

znaczonej na utrzymanie lub odtworzenie zakładowych obiektów socjalnych;
• przychody z tytułu sprzedaży i likwidacji
zakładowych domów i lokali mieszkalnych w części nieprzeznaczonej na
utrzymanie pozostałych zakładowych
zasobów mieszkaniowych (przychód ze
sprzedaży lub likwidacji pomniejszony o
koszty tej sprzedaży lub likwidacji);
inne środki określone w odrębnych przepisach.
III. Środki ZFŚS – przy przejściu
zakładu pracy w trybie art.
231 Kodeksu pracy
W przypadku przejścia zakładu pracy w
trybie art. 231 Kodeksu pracy na pracodawcę zobowiązanego do tworzenia Funduszu, Fundusz
pracodawcy przejmującego przejmuje środki
pieniężne, należności i zobowiązania Funduszu pracodawcy przekazującego. Jednakże w
analogicznej sytuacji, kiedy przejście zakładu
pracy następuje na pracodawcę, który nie jest
zobowiązany do tworzenia ZFŚS, wówczas
przejmuje on środki pieniężne, należności i
zobowiązania z Funduszu pracodawcy przekazującego. Nadwyżka przejętych środków
pieniężnych wraz z odsetkami oraz przejętych
należności wraz z odsetkami nad przejętymi
zobowiązaniami wraz z odsetkami nie stanowi
przychodu pracodawcy przejmującego, jest
gromadzona na odrębnym rachunku bankowym lub wydzielonym subkoncie i podlega
wydatkowaniu na zasadach określonych ustawą
dla dokonywania wydatków z ZFŚS.
W następnym numerze tematyka Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zostanie
kontynuowana, poruszone zostaną takie tematy
jak: wysokość odpisu podstawowego, zasady
korzystania z Funduszu, ZFŚS, a świadczenia
urlopowe oraz sankcje za nieprzestrzeganie
przepisów istotnych z punktu widzenia analizowanych regulacji.
Cezary Izdebski

Święto Pracy wciąż ważne dla wielu pracowników

W

wielu miastach odbyły się spotkania i manifestacje z okazji
Święta Pracy. Mimo medialnego bojkotu i prób wymazania
pierwotnego sensu tego święta ze świadomości pracowników
1-Maja nadal jest obchodzony i przywracana jest mu rola Święta Pracy dla
pracowników, obchodzonego przez pracowników. W Warszawie odbyła się
manifestacja pierwszomajowa organizowana przez OPZZ. Nasi zwiazkowcy
uczestniczyli także w spotkaniach i manifestacjach w swoich miastach, w tym:
…w Poznaniu
Delegacje związkowe złożyły wiązanki kwiatów z okazji Święta Pracy
1 maja pod pomnikiem Poznańskiego Czerwca 1956 i na CK Zamek pod
Tablicą Poległych Kolejarzy 1920. W uroczystościach wzięła udział delegacja
„Budowlanych“ z przewodniczącym Okręgu Wielkopolskiego Krzysztofem
Antoniewiczem

…w Ostrowcu Świętokrzyskim
ZZ ,,Budowlani“ wraz z innymi ostrowieckimi organizacjami związkowymi i Sojuszem Lewicy Demokratycznej zorganizowali w Ostrowcu Świętokrzyskim obchody Święta 1 Maja – Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi
Pracy, w którym udział wzięło blisko 400 osób. Pochód przemaszerował ulicami
miasta, na płytę rynku, gdzie odbyły się dalsze uroczystości. Związkowcy upominali się o prawa pracownicze, pod hasłem: Dla wszystkich mieszkańców
Polski – praca, godna płaca, godne życie, jednakowe szanse na awans i
stabilizację zawodową, prawo do godnej emerytury...“

Jako przedstawicielka Świętokrzyskiego Okręgu ZZ ,,Budowlani“ i innych
organizacji związkowych w powiecie ostrowieckim w trakcie uroczystości
wystapiła Anna Radosz, przewodnicząca ZZ ,,Budowlani“ w SM ,,Hutnik“
w restrukturyzacji w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Po manifestacji delegacje złożyły wieńce pod pomnikiem Pomordowanych

na Rynku Ostrowieckim, a następnie biesiadą pokoleń kontynuowali ochody
Święta Pracy.
…w Bydgoszczy
1maja 2018 roku podczas, happeningu pod pomnikiem Wolności
zebrało się wielu mieszkańców Bydgoszczy. Wiązanki kwiatów składali:

przewodniczący OPZZ Harald Matuszewski oraz przewodniczący Okręgu
Kujawsko Pomorskiego ZZ „Budowlani” Ryszard Krasiński. W uroczystości
udział brali Zbigniew Figurski , Zenon Neuman, Roman Chmielewski Po
części oficjalnej uczestnicy manifestacji i mieszkańcy Bydgoszczy zostali
zaproszeni na grochówkę .
hd/AR/rk
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Przy kawie nie
tylko o prawie...
zaprasza Zbigniew Janowski

… w ZWIĄZKU z MAJEM...

JAK TO ROBIĄ WE FRANCJI?

a nami majowy wekeend, czyli grilowanie - jak Polska długa i
szeroka. W jego tle 1 i 3 Maja. O ile jednak uroczystości z okazji
Święta Konstytucji miały pełną reprezentację oficjeli, spragnionych
kamer i fleszy zwłaszcza w roku wyborczym, o tyle uczestnicy pikiet i marszy
pierwszomajowych przeszli ulicami miast ledwie zauważeni przez media. I
niestety, nie media będą temu winne.
Jeżeli miliony Polaków nie czują potrzeby, by
1 Maja manifestować swą solidarność ze światem
ludzi pracy, to albo jest im tak dobrze, albo
straciły wiarę w siłę takich manifestacji.
Według wyliczeń GUS, średnie wynagrodzenie w grudniu wynosiło w Polsce 4973 zł brutto, czyli ok.
3530 zł na rękę, a w ciągu całego minionego roku średnia
płaca wzrosła o ponad 300 zł, czyli o 7,3 proc. Kto
taką informację usłyszał, a zarabia mniej, ma
prawo poczuć się nieudacznikiem, albo wręcz
obywatelem drugiej kategorii. Tymczasem podana
przez GUS średnia obrazuje sytuację zaledwie ok. jednej trzeciej rynku pracy.
Miesięczne statystyki GUS nie uwzględniają bowiem firm zatrudniających
mniej niż 10 pracowników.
Dane dotyczące mikrofirm - wśród których jest ok. 80 proc. firm branży
budowlanej - publikowane są raz w roku, ostatnie z października 2017 r. , i
nie napawają optymizmem: średnie zarobki na poziomie 2577 zł brutto, czyli
1860 zł na rękę – przy minimalnej pensji ok. 1530 zł netto, którą od 2018 r.
należy wypłacać pracownikowi zatrudnionemu na pełnym etacie. A przecież
na wysokość średniej zarobków w mikrofirmie rzutuje przede wszystkim
wysokość pensji wypłacanej sobie przez właściciela.

iszę o wynagrodzeniach nie bez powodu. We Francji związki zawodowe zorganizowały kilkudziesięciotysięczną manifestację przeciwko
niekorzystnej dla pracowników małych i średnich firm reformie
kodeksu pracy. Jeżeli prezydent Macron nie wycofa się ze swej najtrudniejszej
„rewolucji” gospodarczej – jak nazywa wprowadzone we Francji zmiany „Le
Figaro” - będą kolejne demonstracje.
Francuscy związkowcy zamierzają w ten sposób bronić idei dialogu
społecznego jako centralnego elementu zarządzania przedsiębiorstwami.
Protestują przeciwko zmianom w kodeksie pracy, które ułatwiają pracodawcom
zwalnianie pracowników, zmniejszają odszkodowania za bezprawne zwolnienia, ułatwiają zwolnienia zbiorowe, a przede wszystkim – dają małym i średnim
firmom (do 50 pracowników) możliwość pomijania związków zawodowych w
negocjacjach płacowych między pracodawcami a pracownikami.
I wielce prawdopodobne, że pod wpływem wielotysięcznych ulicznych
protestów prezydent Macron będzie zmuszony zasiąść do rozmów ze związkowcami, jak musiały to wcześniej uczynić kolejne prawicowe i lewicowe francuskie
rządy, które próbowały zreformować prawo pracy na niekorzyść pracowników.
Czy my – związkowcy w Polsce – znajdziemy w sobie dość siły, by wspólnie i z podobną determinacją domagać się społecznego dialogu w interesie
pracowników – także tych formalnie pozbawionych związkowej reprezentacji?
Czy przede wszystkim jesteśmy w stanie doprowadzić do zmian w ustawie o
związkach zawodowych? Strona związkowa dość zgodnie odrzuciła kluczowe
propozycje Komisji Kodyfikacyjnej przygotowującej projekty nowych kodeksów pracy, miedzy innymi dlatego, że propozycje zmian mocno przypominały
„macronowską rewolucję”. Rząd przytomnie zrezygnował z dalszych prac nad
obecną wersją projektów kodeksów Komisji Kodyfikacyjnej. Ale następna tura
rozmów o zmianach czeka nas jesienią…
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Grzęzną w papierach zamiast leczyć

M

inister Zdrowia Łukasz Szumowski przekonuje: ,,Wprowadzenie
zawodu sekretarki medycznej da oszczędności w systemie
ochrony zdrowia. Lekarz, którego wykształcenie i praca są tak
drogie, będzie mógł skupić się na swojej właściwej roli.”
Aktualnie w resorcie zdrowia we współpracy z Sektorową Radą ds.
Kompetencji – w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej prowadzone są prace
analityczne w kontekście nowych wyzwań związanych z informatyzacją systemu
ochrony zdrowia i prowadzeniem dokumentacji medycznej oraz odciążeniem
profesjonalistów medycznych od obowiązków administracyjnych.

Coraz więcej samobójstw

S

amobójczą śmiercią ginie w Polsce co roku więcej osób niż w wypadkach komunikacyjnych. Według policyjnych statystyk, w roku 2016
aż 5 tys. 405 osób odebrało sobie życie, podczas gdy w wypadkach
drogowych zginęło w tym samym czasie ok. 3 tys. Udokumentowanych przez
służby ratunkowe prób samobójczych było dwa razy więcej. Zdaniem psychiatry
dr Piotra Wierzbińskiego z Poradni Zdrowia Psychicznego MEDSOLVER w
Łodzi, najczęstsza przyczyną samobójstwa są zaburzenia depresyjne. „Wydaje
się, że najczęstszymi czynnikami spustowymi zachowań samobójczych są
brak stabilizacji, niepewność i pesymizm w ocenie swojej sytuacji. Jeśli w
małym mieście zamykany jest jedyny zakład pracy, to nie dziwi, że wiele osób
traci poczucie bezpieczeństwa. Pojawiają się niepewność, brak perspektyw
na przyszłość i stabilizacji. Dużym problemem pacjentów depresyjnych jest
również obecność lęku, który jest czynnikiem samobójstwa i przeszkadza w
leczeniu” - powiedział dr Wierzbiński w rozmowie z portalem tvp info.

Brak fachowców przyczyną
presji płacowej

C

oraz większe problemy ze znalezieniem wykwalifikowanych
pracowników i obawy, że firmy stracą dobrych fachowców będą
skłaniały pracodawców do podwyższania płac.
W styczniu wynagrodzenia wzrosły o 7,3 % w ujęciu rocznym, a zatrudnienie wzrosło o 3,8 % - podał GUS.
Zdaniem eksperta Lewiatana brak pracowników jest „efektem niskiej
aktywności zawodowej, wchodzenia na rynek pokolenia niżu demograficznego
oraz obniżenia wieku emerytalnego. Płace zaczynają rosnąć wyraźnie szybciej
niż wydajność pracy, czego efektem może być wzrost presji inflacyjnej”. Firmy,
aby zrekompensować wzrost płac, będą podwyższać ceny swoich produktów
i usług. Zdaniem wielu pracodawców kończy się możliwość pozyskiwania
pracowników zza wschodniej granicy. Trzeba przygotować program zachęt
do przyjazdu fachowców niezbędnych w naszej gospodarce.

Mieszkanie plus:
plusik dla Białej Podlaskiej

Z

akład Gospodarki Lokalowej z Białej Podlaskiej opublikował na
stronie internetowej listę osób, które zostaną wkrótce najemcami
pilotażowych 186 mieszkań, wybudowanych w ramach programu
„Mieszkanie plus”. Zainteresowanie lokalami na wynajem zadeklarowało tam
blisko 1300 osób (380 z nich przeszło pozytywnie weryfikację czynszową), dlatego włodarze Białej Podlaskiej zapowiadają współudział w budowie kolejnych
bloków, realizowanych w ramach rządowego programu przez Bank Gospodarki
Krajowej Nieruchomości (BGKN
Jak już pisaliśmy, w Białej Podlaskiej na budowę trzech pilotażowych
bloków w programie „Mieszkanie plus” BGKN wyłożył 20 mln zł, miasto
zaś przekazało na ten cel działki budowlane. Koszt metra kwadratowego nie
przekroczył 2 tys. zł. Miesięczny czynsz za wynajem 50-metrowego mieszkania
to w przypadku Białej Podlaskiej wydatek ok. 900 zł. W opcji „wynajem z
możliwością wykupu” - ok. 1200.
Celem programu „Mieszkanie plus” miało być zwiększenie podaży tanich
mieszkań na wynajem. Trzonem programu miały być inwestycje realizowane
przez BGK Nieruchomości.
Z.J.

Mała ONA - z Wenus
mały ON - z Marsa
ONA - pełna empatii
ON - zamaskowany
ONA - opiekuńcza
ON - wygodny
...

Powiedzieli...

Prof. DAVID GRAEBER, antropolog, autor książki „Dług”

J

uż zapomnieliśmy, dlaczego kapitalizm odniósł tak spektakularny sukces. Stało się
tak, ponieważ oferował ludziom nadzieję. Jego ideolodzy nigdy nie stwarzali pozorów, że chcą wyrównywać szanse. Nie. Każde kolejne pokolenie boleśnie przekonało
się o nierównościach, jakie stwarza system. Ale godziliśmy się na nie, ponieważ mogliśmy
mieć nadzieję, że naszym dzieciom będzie się wiodło lepiej niż nam. Albo liczyliśmy na
postęp technologiczny, że będziemy żyli dłużej, zdrowiej i tak dalej.
Teraz wiadomo, że król jest nagi. Kapitalizm przeszedł więc od systemu, który stwarza
nadzieję, do szantażysty, który przystawia ci pistolet do głowy, jeśli nie masz pieniędzy na
spłatę długu. Bo to oznacza, że nie pracujesz dość ciężko i jesteś zła osobą. Kiedy nadzieja
zupełnie wyparowuje, pozostaje jedynie ideologia.
(za „Tygodnik Powszechny” nr 13/2018)
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SUDOKU
DLA
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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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.
JJJ
Chodzą dwaj robotnicy po
terenie budowy.
Nagle jeden z nich rozdeptał
ślimaka.
- Czemu go rozdeptałeś? pyta kolega.
- Nie wytrzymałem! Cały
dzień za mną chodził!
JJJ
Jagna, zaniepokojona dziwnymi odgłosami dochodzącymi od sąsiada, pyta:
- Co się u was dzieje, kumie?
- Nic. To tylko teściowa
śpiewa wnukom kołysanki.
- Chwała Bogu! Już myślałam,
że świnia wam zdycha.
JJJ
Klient: Jakie jest hasło do
Wi-Fi?
Barman: Najpierw kup drinka.
Klient: Ok, w takim razie
czystą z colą proszę.
Barman: Z lodem będzie ok?
Klient: Tak, ile płacę?
Barman: 10 złotych.
Klient: Proszę. Więc jakie jest
hasło do Wi-Fi?
Barman: Najpierw kup drinka.
Wszystko małymi literami i
bez spacji.
JJJ
Kostnica. Patolog odkrywa
prześcieradło i mówi:
- Czy rozpoznaje pani swojego męża?
- Tak, to on. A przy okazji,
jakiego proszku do prania
używacie, że to prześcieradło
jest tak białe?
JJJ
- Panie doktorze, czy są już
moje wyniki? Umieram z
ciekawości.
- No, nie powiedziałbym, że z
ciekawości...
JJJ
- Zatem, szanowny pacjencie,
komplikacji nie ma. Za kilka
dni można zdjąć opatrunek, palec będzie jak nowy.
Wypiszę jeszcze skierowanie
na badanie do kolegi.
- Ale po co? Sam pan doktor
mówił, że nie ma żadnych
komplikacji, że dobrze się
goi...
- Oczywiście, tak, tak. Ale
żeby palcem sprawdzać, czy
wentylator się kręci... badanie
psychiatryczne w tym przypadku jest wręcz konieczne.
JJJ

Kolega z klasy powiedział
Jasiowi, że wymyślił dobry
sposób na szantażowanie
dorosłych:
- Mówisz tylko: „Znam całą
prawdę” i każdy dorosły głupieje, bo na pewno ma jakąś
tajemnicę, której nie chciałby
ujawnić...
Podekscytowany Jasio postanowił wypróbować świeżo
zdobytą wiedzę w domu.
Podchodzi do mamy i mówi:
- Znam całą prawdę.
I... dostał 50 złotych z przykazaniem, żeby nic nie mówił
ojcu. Zachwycony, biegnie
szybko do ojca i mówi:
- Znam całą prawdę.
I dostał 100 złotych z zastrzeżeniem, żeby nic nie mówił
matce. Rozochocony Jaś postanowił więc wypróbować
nową metodę również na
kimś spoza rodziny. Nadarzyła się okazja, kiedy listonosz
przyniósł pocztę.
- Znam całą prawdę! - mówi
z uśmiechem Jasio.
Listonoszowi łzy naszły do
oczu, rzucił listy na ziemie,
rozłożył ramiona i wyszeptał:
- W takim razie uściskaj
tatusia...
JJJ
Żona, przygotowując wystawną kolację, wysłała męża
po ślimaki.
Mąż posłusznie poszedł do
sklepu, ale po drodze spotkał
kumpla i poszedł na piwo.
Nad ranem wraca, na progu
wysypuje z torby ślimaki,
otwiera drzwi i głośno woła:
- No, nareszcie doszliśmy do
domu!
JJJ
Matka Jasia sprząta w domu.
Zła jest, bo roboty kupa, a
mąż, jak zwykle, w knajpie.
Wysyła więc Jasia, żeby ojca
sprowadził do domu. Jasiu
znajduje ojca, prosi, żeby
wrócił do domu, bo matka
zła. Ojciec napełnia kieliszek
i mówi:
- Siadaj, synu i pij!
- Ależ tato, ja mały jestem!
- Pij, mówię!
- Ale tato!!!
- Pij!
Jasiu wypił, oczy mu wyszły
na wierzch, krzywi się mocno.
- No i co, dobre było?
- Oj, okropne, tato, okropne!
- No! To biegnij do mamy i
powiedz jej, że ja tu też lekko
nie mam!
JJJ
Babcia do wnuczka:
- Wnusiu, jak się nazywa
ten Anglik, co mi rozlewa
herbatę?
A wnuk na to:
- Parkinson, babciu, Parkinson.
JJJ

