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Wyższe pensje 
pielęgniarek w szpitalu  im. 
Wyszyńskiego w Lublinie

Związkowcy z Woje-
wódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego im. Kardy-
nała Wyszyńskiego w Lublinie 
porozumieli się z dyrekcją w 
sprawie podwyżek pensji dla pie-
lęgniarek. Zgodnie z zawartym 
porozumieniem, od 1 czerwca 
bieżącego roku wynagrodzenia 
netto pielęgniarek mają wzrosnąć o 500 zł i o kolejne 500 zł od 
stycznia 2019 roku. 

Do porozumienia doszło po tym,  gdy szpital musiał wstrzy-
mać przyjęcia pacjentów na planowe operacje z powodu absencji 
chorobowej dużej liczby pielęgniarek - spośród 660 zatrudnionych 
na zwolnieniach lekarskich przebywało w tych dniach od 70 do 130. 
Związki zawodowe zarzekają się, że absencja pielęgniarek nie była 
związana z protestem.

Szpital im. Wyszyńskiego jest jednym z czterech prowadzonych 
przez samorząd województwa w stolicy regionu. Podczas spotkania 
przedstawicieli zarządu województwa lubelskiego z dyrektorami 
tych jednostek uzgodniono, że płace w poszczególnych placówkach 
będą ujednolicone. Wynagrodzenia w szpitalu im. Wyszyńskiego 
mają stanowić poziom odniesienia dla płac w innych szpitalach 
samorządowych w Lublinie.

Łódź - czy grozi strajk 
w szpitalach?

Na początku czerwca 
przedstawiciele Okrę-

gowej Izby Lekarskiej w Łodzi 
spotkali się z dyrektorami łódz-
kich szpitali. Lekarze, pielę-
gniarki i ratownicy medyczni 
domagają się wypłaty podwy-
żek obiecanych przez ministra 
Mariana Zembalę. Dyrektorzy 
szpitali twierdzą, że nie mają na nie pieniędzy. Strona pracownicza 
zagroziła strajkiem generalnym pod koniec tego roku.

Od 23 maja w wojewódzkim szpitalu im. Kopernika w Łodzi 
wstrzymane są planowe zabiegi, a pracownicy już wcześniej weszli z dy-
rektorem w spór zbiorowy. W uniwersyteckim szpitalu im. Barlickiego 
w Łodzi od miesiąca trwa protest pielęgniarek, część z nich już złożyła 
wypowiedzenia. Okręgowa Rada Lekarska w Łodzi wskazuje, że przez 
niedofinansowanie ochrony zdrowia i lukę pokoleniową dramatycznie 
brakuje lekarzy, czego efektem są problemy z obsadzeniem dyżurów.

Apel kolejarzy do premiera 
Morawieckiego

Reprezentatyw-
ne  z w i ą z k i 

zawodowe, działające 
w PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A., zaapelowały do premiera Mateusza Morawieckiego o 
zwrócenie uwagi na sytuację pracowników i samej spółki. „Trwające 
od wielu lat procesy inwestycyjne spowodowały, że pracownicy naszej 
spółki wykonują swoje obowiązki w bardzo wielu miejscach w ekstre-
malnych, niemal „poligonowych warunkach”, pracując na perma-
nentnych placach budów” – czytamy we wstępie pisma do premiera.

Zaznaczają, że aby realizować sprawnie, terminowo i  bezpiecznie 
swoje zadania z korzyścią dla firmy i jej klientów, „niezbędne jest 
zatrudnienie odpowiedniej ilości fachowców w poszczególnych 
dziedzinach, poczynając od pracowników bezpośrednio odpowia-
dających za bezpieczeństwo prowadzenia ruchu pociągów, poprzez 
pracowników utrzymania, a na specjalistach z uprawnieniami 
projektowymi i budowlanymi z dziedziny zamówień publicznych 
czy finansów kończąc”. Jak podkreślają związkowcy, praca w PKP 
wiąże się z ogromną odpowiedzialnością, co nie idzie w parze z 

Przegląd związkowych 
wydarzeń w Polsce

cd. na str. 4

W czerwcu, w siedzibie „Budowlanych” 
w Warszawie odbyło się wspólne 
posiedzenie Rady Krajowej i Zarządu 

Krajowego. Na zaproszenie przewodniczącego 
Związku Zbigniewa Janowskiego - obok stałych 
członków Rady i Zarządu - uczestniczył w nim rów-
nież przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej 
Andrzej Piotrowski. Głównym celem obrad było 
przyjęcie sprawozdania finansowego za 2017 rok 
oraz udzielenie absolutorium członkom Zarządu 
Krajowego.

Tuż po otwarciu posiedzenia Zbigniew Ja-
nowski wręczył Sławomirowi Chucherko (Okręg 
Małopolski), Andrzejowi Sulidze (Okręg Śląski) 
oraz Michałowi Talma (Okręg Wielkopolski) me-
dale 125-lecia Ruchu Zawodowego Budowlanych 
w Polsce.

Sprawozdanie finansowe za 2017 r., które w 
kwietniu zostało zarekomendowane przez Zarząd 
Krajowy, przedstawiła główna księgowa Związku 
Barbara Pałka. Pozytywną opinię Głównej Komisji 
Rewizyjnej w zakresie przyjęcia sprawozdania 
przedstawił przewodniczący Komisji Andrzej 
Piotrowski. 

Rada Krajowa przyjęła sprawozdanie finan-
sowe za miniony rok, a następnie sprawozdanie 
z działalności Zarządu Krajowego za 2017 r., 
które przedstawił sekretarz krajowy ds. organi-
zacyjnych Tomasz Nagórka. W dokumencie 
znalazły się informacje nt.: przebiegu posiedzeń 
organów krajowych; uroczystości, konferencji 
i zawodów sportowych, organizowanych przez 
„Budowlanych”; działalności prawnej, organiza-
cyjnej i promocyjnej Biura Zarządu Krajowego. 
W sprawozdaniu nie zabrakło  informacji o 
szkoleniach organizowanych przez Biuro Zarządu 
Krajowego, współpracy międzynarodowej, projek-

tach krajowych i międzynarodowych, w których 
partycypował nasz Związek, oraz informacji o 
współpracy z polskimi instytucjami i partnerami 
społecznymi. Do sprawozdania z działalności 
Zarządu Krajowego dołączono sprawozdania z 
działalności okręgów ZZ „Budowlani”. 

W wyniku tajnego głosowania, które zostało 
przeprowadzone tuż po przyjęciu sprawozdania 
za 2017 r., członkowie Rady Krajowej, na wniosek 
Głównej Komisji Rewizyjnej, udzielili wszystkim 
członkom Zarządu Krajowego absolutorium za 
działalność w 2017 roku.

W dalszej części omówiony został projekt 
nowej, jednolitej treści ordynacji wyborczej Związku 
Zawodowego „Budowlani”. Ordynacja uwzględnia 
poprawki zgłoszone przez okręgi podczas konsul-
tacji oraz przez członków Rady Krajowej w trakcie 
posiedzenia. Po dyskusji dotyczącej kluczowych 
zapisów Rada Krajowa przyjęła ordynację wyborczą, 
która będzie obowiązywała od 1 września 2018 r. Na 
jej podstawie przeprowadzona zostanie kampania 
wyborcza we wszystkich strukturach Związku 
Zawodowego „Budowlani”.

Ponadto Rada Krajowa:
• zobowiązała zarządy okręgów, aby nie później 

niż do 31 października 2018 r. określiły w dro-
dze uchwały jeden klucz wyborów delegatów 
na okręgowy zjazd oraz do poinformowania 
wszystkich organizacji podstawowych z okręgu 
o tym fakcie.

• ustaliła, że kampania sprawozdawczo-wyborcza 
w organizacjach podstawowych rozpocznie się 
1 stycznia 2019 r., a zakończy 30 czerwca 2019r.

• w wyborach uzupełniających wybrała Jarosława 
Niczewskiego na delegata na Kongres OPZZ w 
kadencji 2018-22.

Tomasz Nagórka

Wspólne posiedzenie Rady 
Krajowej i Zarządu Krajowego

Adam Bajerowski - 
przewodniczący Okręgu Śląskiego
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Przebywający z wizytą w zakładach pracy w 
województwie wielkopolskim przewodni-
czący Zbigniew Janowski wspólnie z prze-

wodniczącym Okręgu Krzyszrtofem Antoniewiczem 
spotkali się z przedstawicielami Zarządu Zakładowego 

w IKEA Industry. Z uzyskanych informacji wynika, że 
Zarząd IKEA IINDUSTRY w Zbąszynku przystąpił do 
negocjacji ze związkami zawodowymi. Związki zgłosiły 
w sumie 21 postulatów dotyczących warunków pracy i 
wynagrodzenia.

Trwają negocjacje z zarządem Spółki, umawiane 
są kolejne spotkania problemowe. Część postulatów, 
dotyczących warunków pracy i dialogu ze stroną związ-
kową, została już wynegocjowana. Kwestia podwyżki 
wynagrodzenia wciąż podlega negocjacjom. Obie strony 
liczą na kompromis. Wśród załogi IKEA INDUSTRY 
w Zbąszynku rośnie jednak niezadowolenie z powodu 
przedłużania negocjacji.

Przedstawiciele Zarządu Krajowego zapewnili 
członków Zarządu Zakładowego „Budowlani” o możli-
wości wsparcia merytorycznego i prawnego przez władze 
Związku. Zbigniew Janowski przekazał informację o 
sytuacji w IKEA władzom bratniego szwedzkiego związ-
ku zawodowego.  W najbliższym czasie w IKEA Polska 
odbędzie się posiedzenie Prezydium Europejkiej Rady 
Zakładowej.

Przewodniczący Zbigniew Janowski wystosował list 
do Tony Berggrena z Europejskiej Rady Zakładowej IKEA 
Industry, reprezentującego szwedzki zwiazek GS- Facket  
för skogs trä och grafisk bransch. Pisze w nim m.in.:

(…)W zakładach IKEA Industry w Zbąszynku trwa 
spór dotyczący podwyżek wynagrodzeń Organizacje ZZ 
„Budowlani” i NSZZ „Solidarność”, działające w tych 
fabrykach, zorganizowały manifestację w pobliskim 
mieście Zbąszyń. 

Zarząd IKEA Industry wprowadził bez uzgodnień ze 
związkami podwyżki w wysokości średnio 6%. Związkow-
cy domagają się nadal podwyżek płac o 10%. 

Związki zawodowe zwracają ponadto uwagę na 
fakt, że z pracy odchodzą do innych firm doświadczeni 
pracownicy, ponieważ IKEA nie przewiduje żadnych 
dodatków stażowych. 

Niedawno IKEA była konkurencyjna w stosunku 
do innych firm w regionie, jeśli chodzi o wysokość wy-
nagrodzeń. Obecnie poziom płac w IKEA Industry jest 
porównywalny lub niższy niż w innych firmach regionu 
Wielkopolski. Nie jest też tajemnicą, że wynagrodzenia 
w IKEA Industry w Polsce znacznie odbiegają od wyna-
grodzeń w innych fabrykach firmy w UE. 

Związki zawodowe w firmie są świadome tego faktu 
i podkreślają, że dobre wyniki ekonomiczne fabryk w 
Zbąszynku nie powinny być osiągane kosztem niskich 
wynagrodzeń pracowników.(…) W naszej ocenie taka 
sytuacja nie jest korzystna ani dla firmy, ani dla jej 
pracowników. Prosimy więc zarówno Europejską Radę 
Zakładową w IKEA Industry, jak i Szwedzki Związek 
Zawodowy Pracowników Leśnictwa, Drzewiarstwa i 
Grafików o zainteresowanie tym problemem i wsparcie 
działań polskich związków(…).

zj

W dniach 24-25 maja, w Hotelu Gromada 
Centrum w Warszawie, odbył się IX 
Kongres Ogólnopolskiego Porozumie-

nia Związków Zawodowych. Do udziału w kongresie 
organizacje członkowskie wybrały blisko 250 delegatów, 
którzy obradowali pod hasłem „Polska potrzebuje 
wyższych płac!”. Związek Zawodowy „Budowlani” 
reprezentowało 8 delegatów. Przewodniczącym OPZZ 
na nową kadencję został wybrany Jan Guz. Podczas 
kongresu podsumowano ostatnią kadencję, a także 
podjęto dyskusję o przyszłości ruchu związkowego 
skupionego wokół OPZZ.

Związek Zawodowy „Budowlani” na IX Kongresie 
Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodo-
wych reprezentowali: Zbigniew Janowski (przewodni-
czący branży OPZZ Budownictwo i Przemysł Drzewny), 
Wiesława Szalast (wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyj-
nej OPZZ), Anna Bujnowska, Krzysztof Antoniewicz, 
Zbigniew Mikołajczyk, Marek Petrykowski, Zbigniew 
Beńko i Tomasz Nagórka.

W pierwszej części kongresu, zwanej roboczą, 
delegaci wybrali prezydium i komisje kongresu, 
a także przyjęli porządek i regulamin obrad oraz 
regulamin wyborów na przewodniczącego OPZZ i 
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. W skład pre-
zydium wszedł przewodniczący Branży Budownictwo 
i Przemysł Drzewny Zbigniew Janowski. W skład 

komisji kongresowych weszli m.in. przedstawiciele 
naszej branży zrzeszeni w Związku Zawodowym 
„Budowlani”. W tej części przewodniczący OPZZ Jan 
Guz oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej OPZZ 
Jarosław Czarnowski zaprezentowali sprawozdania z 
prowadzonej przez nich działalności w kadencji 2014-
2018. Delegaci przyjęli sprawozdanie Rady i Komisji 
Rewizyjnej OPZZ, a następnie udzielili absolutorium 
ustępującemu Prezydium.

Jan Guz przypomniał, że OPZZ jest konfederacją, 
która zrzesza związki zawodowe – 78 ogólnokrajowych 
organizacji członkowskich, w których w różny sposób 
zorganizowanych jest ok. 4 tysięcy zakładowych organi-
zacji członkowskich. Według danych GUS OPZZ zrze-
sza 600 tys. członków, a według CBOS 760 tys. „OPZZ to 
ogólnokrajowa organizacja międzyzwiązkowa powołana 
do reprezentowania organizacji członkowskich w spra-
wach ponadzakładowych, ponadbranżowych, zgodnie z 
uchwałami organów, przestrzegająca zasad centralizmu 
demokratycznego określonego w statucie i uchwałach 
władz związku” – powiedział Jan Guz.  

Przewodniczący OPZZ zachęcał przybyłych dele-

gatów do podjęcia w swoich związkach działań zmie-
rzających do zwiększenia liczby członków. „Pamiętać 
musimy, że niskie uzwiązkowienie, to brak skuteczności 
w egzekwowaniu praw pracowniczych” - przypomniał. 
Wskazał nowe możliwości kontaktu z pracownikami i 
inspirował do dalszego działania - „Musimy w naszym 
działaniu zmieniać mentalność z biernej na aktywną, 
łączyć organizacje. Musimy wdrażać nowe technologie 
do strategii związkowej”. 

Oficjalna cześć kongresu rozpoczęła się od wejścia 
pocztu sztandarowego i odśpiewania hymnu państwowe-
go. Następnie Wojciech Kolarski, podsekretarz stanu w 
Kancelarii Prezydenta RP odczytał list od Prezydenta RP  
skierowany do delegatów IX Kongresu OPZZ.

W wyniku tajnego głosowania Jan Guz został 
wybrany na przewodniczącego Ogólnopolskiego 
Porozumienia Związków Zawodowych, natomiast 
Jarosław Czarnowski na przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej na kadencję 2018-2022. Komisja skrutacyjna 
stwierdziła, że na 247 uprawnionych do głosowania 
delegatów oddano 219 głosów ważnych, z czego 199 na 
kandydata Jana Guza. Jarosław Czarnowski otrzymał 
194 głosy na 216 ważnych. 

Jan Guz, podziękowawszy delegatom za oddane 

ROZPOCZĄŁ 
NOWĄ 

KADENCJĘ

FAIR WAGE 4 POLAND  
GODZIWA PŁACA DLA POLSKI 

CHCEMY 
GODNIE 

ŻYĆ
Pod takimi hasłami protestowało w marcu 
około 750 pracowników Ikea Industry, żądając 
między innymi podwyżki płac o 10%.

Tomasz Nagórka

Wiesława Szalast

cd. na str. 5
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cd. ze str. 2

wynagrodzeniami dla pracowników.
„Pracownicy z dużym stażem i bezcennym doświadczeniem czują 

się niedocenieni, więc coraz częściej zwalniają się z pracy w naszej 
firmie. Nowo przyjmowani kandydaci do pracy na niemal wszystkie 
stanowiska, po zatrudnieniu się w firmie i zetknięciu z realiami 
naszej codzienności, z zakresem obowiązków i odpowiedzialności 
rezygnują z pracy, w wielu przypadkach już na etapie rekrutacji, kiedy 
to przedstawia im się propozycję wynagrodzenia, jakie ewentualnie 
otrzymają po podjęciu pracy” – piszą związkowcy, dodając „ciągły brak 
odpowiedniej wysokości środków w pozycji „wzrost wynagrodzenia” 
spowodował, że praca w naszej firmie, pomimo podejmowanych prób 
regulacji wynagrodzeń, staje się z roku na rok coraz mniej atrakcyjna, 
na czym korzystają podmioty zewnętrzne czy firmy zagraniczne 
działające na polskim rynku pracy. Firmy te oferują pracownikom 
wynagrodzenia nawet kilkuset procentowo wyższe od tych, które może 
zaoferować nasza spółka”.

Związkowcy apelują do premiera Morawieckiego o znalezienie 
sposobu spokojnego i racjonalnego rozwiązania problemu. Propo-
nują danie „zielonego światła” dla Zarządu Spółki PKP PLK S.A. 
na zwiększenie wydatków w pozycji wynagrodzenia pracowników 
oraz stworzenie kilkuletniego, wynegocjowanego ze stroną społeczną 
programu systemowych rozwiązań wskazanym w piśmie problemów.

Lekarze rezydenci 
grożą strajkiem

Młodzi lekarze z 
Po ro z u m i e n i a 

Rezydentów Ogólnopol-
skiego Związku Zawodowego 
Lekarzy chcą rozmawiać z 
ministerstwem zdrowia na temat proponowanych zmian w dwóch 
ustawach, które wprowadzają treść porozumienia zawartego 8 lutego 
br. między resortem zdrowia i protestującymi lekarzami. Rezydenci 
nie mają zaufania do resortu. 

Porozumienie wskazuje na szereg zapisów, które wprowadzono 
wbrew wcześniejszym ustaleniom. Chodzi zarówno o projekt ustawy o 
zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych, jak i projekt nowelizacji ustawy z dnia 8 czerwca 
2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego 
pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych 
w podmiotach leczniczych. Oba projekty są już w konsultacjach 
publicznych.

Rezydenci chcą ustalić, czy ministerstwo zdrowia faktycznie się 
wycofa z niekorzystnych zapisów, czy też nie. Ostrzegają, że jeśli nicze-
go nie zmieni, wówczas powrócą do protestu. Protest, podobnie jak to 
było w zeszłym oku, miałby polegać na wypowiadaniu klauzul opt-out. 

Pracownicy krakowskiego 
MPK żądają podwyżek

Pracownicy Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Komu-

nikacyjnego w Krakowie postulu-
ją o podwyżki płac w wysokości 
700 zł. Nie chcą zarabiać 2500 
zł netto. Zdaniem kierowców i 
motorniczych, wynagrodzenie 
w MPK nie jest adekwatne do 
odpowiedzialności w pracy i konsekwencji, jakie są wyciągane wzglę-
dem pracowników.

W piśmie do władz Krakowa piszą, że pracownicy dyskontów 
spożywczych na starcie zarabiają ok. 2700 zł netto, z możliwością pod-
wyżki po trzech miesiącach pracy. Nowo przyjmowani do MPK mogą 
pomarzyć o takich warunkach. W odpowiedzi władze miasta i MPK 
wskazują, że średnia płaca dla prowadzących pojazdy zatrudnionych 
w MPK to obecnie 4 730 zł brutto. W 2017 roku to wynagrodzenie 
pracowników MPK było o ok. 350 zł wyższe od średniej płacy w 
gospodarce narodowej. 

Zarząd spółki zobowiązał się do podjęcia rózmów z przedsta-
wicielami związków zawodowych o konieczności zmian w układzie 
zbiorowym pracy i dostosowaniu go do obecnych warunków rynko-
wych. Służyć temu ma tzw. zespół płacowy, złożony z przedstawicieli 
zarządu MPK oraz wszystkich sześciu związków zawodowych w spółce. 

Związkowcy zwracają również uwagę na fatalną infrastrukturę, 
ale także na kwestie związane ze złymi warunkami socjalnymi. W 
przypadku niezawarcia porozumienia rozważają opcję przeprowa-
dzenia strajku włoskiego.

Zebrał: Tomasz Nagórka

Członek Zarządu Krajowego Jolanta Frątczak 
oraz sekretarz krajowy Związku Tomasz Nagórka 
uczestniczyli w uroczystej gali plebiscytu Bryła Roku 
2017, któremu patronował Związek Zawodowy 
„Budowlani”. Organizatorem plebiscytu był portal 
BRYLA.pl

Gala rozpoczęła się od wykładów zaproszonych gości: Michała 
Mazura - założyciela strony TrendNomad.com, który mówił o trendach 
na najważniejszych konferencjach, targach i festiwalach architektonicz-
nych, o rozwiązaniach jakie zyskują uznanie na świecie i o rozwiąza-
niach, które mogą sprawdzić się w warunkach polskich, oraz Petera van 
Assche z holenderskiej pracowni Bureau SLA., który zapowiedziany 
przez Rona J.P.M van Dartel – ambasadora Królestwa Niderlandów 
w Polsce, wygłosił prezentację na temat: „Design, Invent, Build. Why 
architecture should boil” - w wolnym tłumaczeniu: „Zaprojektuj, 
wymyśl, zbuduj. Dlaczego architektura powinna wzbudzać emocje”.

Decyzją jury Bryłą Roku 2017 został budynek Wydziału Radia 
i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach - wizja konsorcjum 
trzech firm: BAAS z Barcelony (główny projektant), Grupa 5 Architekci 
oraz  Małeccy Biuro Projektowe. Podczas odbioru nagrody na scenie byli 
także obecni przedstawiciele władz uczelni. Jury wyjątkowo postanowiło 
wyróżnić jeszcze jeden projekt - przedszkole w Żorach-Kleszczówce 
autorstwa pracowni Toprojekt. Nagrodę z rąk Marcina Szczeliny odebrał 
architekt Karol Wawrzyniak.

Decyzją internautów Bryłą Roku 2017 został biurowiec Bałtyk 
w Poznaniu, zaprojektowany przez uznaną holenderską pracownię 
MVRDV. Statuetkę w imieniu architektów odebrali inwestorzy: Ewa Voel-
kel-Krokowicz (w imieniu ojca) oraz Marcin Włodarczyk z firmy Garvest.

Tomasz Nagórka
 

GALA  
BRYŁA ROKU 

2017

III miejsce w głosowaniu internautów: 
Muzeum II Wojny Światowej - GdańskBiurowiec Bałtyk w Poznaniu

foto: bryla.pl

foto: bryla.pl

foto: bryla.pl

Siedziba Wydziału Radia i Telewizji Uniwer-
sytetu Śląskiego w Katowicach
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na niego głosy, odniósł się do obecnych problemów i 
napięć w Polsce: „Coraz częściej dochodzi do protestów. 
Obserwujemy załamanie dialogu społecznego ze wzglę-
du na nierówne traktowanie partnerów społecznych”.

Przywołując hasło kongresu: „Polska potrzebuje 
wyższych płac”, stwierdził: „OPZZ od wielu lat wnosi o 
realizację w Polsce w tym zakresie prawa międzynarodo-
wego, Europejskiej Karty Społecznej, konwencji MOP”. 
Przypomniał, że rząd zobowiązał się do podniesienia 
płacy minimalnej, więc przyszedł czas na wywiązanie 
się z tych deklaracji. „Będziemy o tym przypominać 
przy każdej okazji. Kolejna bitwa przed nami, przy 
negocjacji wynagrodzeń i projektu budżetu na rok 2019. 
W tym tygodniu skierowaliśmy pod adresem rządu 
oczekiwanie, aby wynagrodzenia w budżetówce wzrosły 
o 12,1%, a płaca minimalna o 13,5%, do wysokości 2383 
zł” - mówił. Przewodniczący OPZZ dodał: „Ze smut-
kiem konstatuję, że rząd nie prowadzi także właściwej 
polityki społecznej w zakresie rynku pracy, również w 
odniesieniu do obcokrajowców. Inicjujemy przyjęcie 
przez rząd polski polityki migracyjnej”.

Jan Guz poinformował zebranych, że OPZZ pra-
cował nad ustanowieniem Europejskiego Filaru Praw 
Socjalnych, który musi być wprowadzony do polskiego 
prawa. Polska bowiem, żeby się rozwijać, musi być socjal-

na. „W ostatnich czterech latach osiągnęliśmy wspólnie 
postęp w realizacji naszych wniosków w zakresie zasił-
ków i świadczeń ograniczających biedę i ubóstwo, szcze-
gólnie wśród dzieci i młodzieży. Ale pomyślność kraju, 
jego bogactwo, uzyskujemy poprzez pracę. Dlatego raz 
jeszcze wołamy o wzrost wynagrodzeń, kwotę wolną od 
podatku dla zatrudnionych, koszty uzyskania przycho-
dów, waloryzację funduszu socjalnego, zmniejszenie 
fiskalizmu wobec zatrudnionych, wydłużenie urlopów 
do 32 dni, redukcję tygodniowego wymiaru czasu pracy 
do 35 godzin, przywrócenie uprawnień emerytalnych 
dla osób pracujących w warunkach szkodliwych, prawo 
do emerytury 35 /40” – powiedział do zgromadzonych. 

Na koniec przemówienia przewodniczący zwrócił 
się do delegatów z przesłaniem: „(…) Razem możemy 
więcej dla przyszłości pracy, społeczeństwa, postępu. 

Przyszłość jest w naszych rękach. Od nas zależy, jak 
wykorzystamy szansę, jaką daje nam OPZZ. Bo razem 
jesteśmy silni. Możemy się różnić, ale nie dzielić. Nic 
nie jest w stanie nas osłabić, jeśli będziemy wierni swoim 
wartościom”. 

Po wystąpieniu przewodniczącego OPZZ przedsta-
wiciel Senatu odczytał list od marszałka RP Stanisława 
Karczewskiego. Gratulacje nowo wybranemu przewodni-
czącemu OPZZ złożyli m.in.: Wiesław Łyszczek – głów-
ny inspektor pracy, Dorota Gardias – przewodnicząca 
Forum Związków Zawodowych, Bogdan Kubiak - wi-

ceprzewodniczący NSZZ „Solidarność”. Odczytano 
również list od  Gertrudy Uścińskiej – prezes Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych.

W kongresie wzięło udział 42 przedstawicieli związ-
ków zawodowych z Europy i Azji. W imieniu delegacji 
zagranicznych wystąpił sekretarz generalny Europejskiej 
Konfederacji Związków Zawodowym Luca Visentini. 
Delegaci obejrzeli również film z gratulacjami od 
Sharan Burrow, sekretarz generalnej Międzynarodowej 
Konfederacji Związków Zawodowych.

Z funkcją wiceprzewodniczącej żegnała się Wie-
sława Taranowska. Podziękowała wszystkim zgroma-
dzonym za wieloletnią współpracę i życzyła dalszych 
sukcesów w rozwoju dialogu społecznego i ruchu 
związkowego OPZZ. Wiceprzewodniczącą nagrodzono 
oklaskami i bukietem kwiatów.

 W imieniu Branży Budownictwo i Przemysł 
Drzewny wystąpił przewodniczący „Budowlanych” 
Zbigniew Janowski. Podziękował kierownictwu centrali, 
rad wojewódzkich i powiatowych, a także pracownikom 
OPZZ za pracę w minionej kadencji. „Pozwólcie też, 
że szczególne podziękuję koleżance Wiesławie Tara-
nowskiej, która żegna się z kierownictwem OPZZ, ale 
na pewno nie ze związkami. Frankowi Bobrowskiemu 
nie możemy już podziękować, ale będziemy go mieć w 
naszej dobrej pamięci. Pozostałym członkom kierownic-
twa dziękuję „w zawieszeniu”, bo wszystko wskazuje na 
to, że przed nimi jeszcze trochę pracy” - dodał Janowski.

 Zbigniew Janowski wspomniał, że Branża 
Budownictwo i Przemysł Drzewny przedstawiła przed 
kongresem dwa stanowiska ws. prawa zamówień publicz-
nych oraz polityki mieszkaniowej państwa. Postulaty 
z nich uwzględnione zostały w programie OPZZ na 
kolejną kadencję. Następnie odniósł się do przyszłości 
ruchu związkowego: „Całkowicie podpisujemy się pod 
hasłem kongresu: „Polska potrzebuje wyższych płac”. 
Potrzebuje taryfikatorów wynagrodzeń powiązanych z 

ROZPOCZĄŁ 
NOWĄ 

KADENCJĘ

18 maja 2018 roku, w Cho-
rzowskim Centrum 
Kultury w Chorzowie 

odbyła się uroczysta gala 110–lecia 
Chorzowskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej, jednej z najstarszych i 
największych spółdzielni mieszka-
niowych w Polsce. 

Historia Chorzowskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej rozpoczyna 
się na spotkaniu założycielskim 
w 1908 roku, gdzie w sali Hotelu 
Parkowego, przy udziale lokalnej 
społeczności oraz grupy urzędni-
ków, nastąpiło założenie Spółdziel-
ni Mieszkaniowo-Budowlanej dla 
Królewskiej Huty, po którym nie-
zwłocznie przystąpiono do budowy 
pierwszego budynku mieszkalne-
go. Założycielami Spółdzielni byli 
ludzie o zróżnicowanym statusie 
społecznym i majątkowym, których 
celem była idea wspólnego działania, 
zmierzająca do budowy tanich i 
wygodnych mieszkań, kontynuowa-
na również obecnie przez  zarząd i 
organy samorządowe Chorzowskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej. 

   Aktualnie, Chorzowska Spół-
dzielnia Mieszkaniowa, podzielona 
na cztery administracje osiedlowe, 
jest jednym z największych zarząd-
ców nieruchomościami na Śląsku, 
zarządzając ok. 15 300 lokalami 
mieszkalnymi, stanowiącymi około 
1/3 wszystkich nieruchomości miesz-
kalnych w Chorzowie.

   Należy zaznaczyć, iż zasoby 
Chorzowskiej Spółdzielni Mieszka-
niowej wyróżniają się wysoką este-
tyką, zarówno na zewnątrz, jak i we-
wnątrz budynków. Wszystkie budyn-
ki zarządzane przez ChSM przeszły 
proces termomodernizacji, zastoso-
wane zostały nowoczesne rozwiązania 
w zakresie gospodarowania ciepłem. 
Spółdzielnia na bieżąco wprowadza  
w swoich zasobach nowatorskie, 
dostępne na rynku rozwiązania pro-
wadzące do obniżania kosztów utrzy-

mania nieruchomości, zapewniając 
przy tym bezpieczeństwo miesz-
kańcom i polepszenie komfortu ich 
zamieszkiwania. Wprowadzenie tych 
zmian pozwala na niepodwyższanie 
opłat za lokale mieszkalne od kilku 
lat. Spółdzielnia dba jednocześnie 
o stan otoczenia budynków, tereny 
zielone i małą architekturę, nie 
zapominając o działalności kul-
turalnej spółdzielców, prowadząc 
międzypokoleniowy klub osiedlowy 
„Pokolenie”, skupiający nie tylko 
spółdzielców, ale i znaczną część 
mieszkańców Chorzowa. 

Chorzowska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa, pomimo zmieniają-
cego się na przestrzeni wieku systemu 

politycznego państwa oraz zmian 
własnościowych w Polsce, dba o za-
spokajanie potrzeb mieszkaniowych 
kolejnych pokoleń chorzowian, stając 
się ważnym elementem współczesnej 
rzeczywistości miasta. 

   Na uroczystej gali 110-lecia w 
Chorzowskim Centrum Kultury 
obecni byli m.in. posłowie Marek 
Wójcik i Jerzy Polaczek, prezydent 
Chorzowa Andrzej Kotala, przed-
stawiciele krajowych i regionalnych 
władz spółdzielczych. Ponadto, 
jubileusz był okazją do wręczenia od-
znaczeń i wyróżnień oraz gratulacji.

Adam Bajerowski – przewod-
niczący Okręgu Śląskiego Związ-
ku przekazał prezesowi Zarządu 

Grzegorzowi Gowarzewskiemu  list 
gratulacyjny, życząc  Zarządowi i 
pracownikom Spółdzielni kolejnych 
dekad udanej działalności.

Odznaczenia Kapituły Od-
znaki „Zasłużony dla Gospodarki 
Komunalnej” i odznaki Związku 
Zawodowego „Budowlani” wręczali: 
prezydent honorowy Śląskiej Izby Bu-
downictwa Tadeusz Wnuk, przewod-
niczącego Okręgu Śląskiego Związku 
Adama Bajerowski i przewodnicząca 
Zakładowego Związku przy ChSM 
Jolanta Mazurek.

   Odznaką honorową „125-lecia 
Ruchu Zawodowego „Budowlani” 
wyróżniony został Zarząd Cho-
rzowskiej Spółdzielni Mieszkanio-

wej: Grzegorz Gowarzewski, Piotr 
Zozgórnik i Małgorzata Aksamska.

Natomiast  odznaczeniem „Za-
służony dla Gospodarki Komunal-
nej” wyróżnieni zostali pracownicy 
Spółdzielni: 

 - złotym:
• Barbara Kokosza
• Wioletta Pilarska

- srebrnym:
• Mirosław Hanel

- brązowym:
• Justyna Bartosz
• Anna Mendyka.

Jolanta Mazurek 
Anna Kowalska

JUBILEUSZ 110-LECIA 
CHORZOWSKIEJ 
SPÓŁDZIELNI 
MIESZKANIOWEJ  

Zbigniew Janowski

Wiesława Taranowska

cd. ze str. 3

cd. na str. 7



OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY      6 NR 6 (125) 2018

Projekt ‘SEKTOROWA RADA ds. 
KOMPETENCJI w BUDOW-
NICTWIE’  realizowany jest na 

podstawie umowy nr POWR 02.12.00-00-
0006/16-00, podpisanej w imieniu Partner-
stwa przez ZZ „Budowlani” z Polską Agencją 
Rozwoju Przedsiębiorczości dnia 22.12 
2016 r. Jest on realizowany od 1 marca 2017 r. 
do 31 sierpnia 2022 r. przez Partnerstwo: 
Związek Zawodowy „Budowlani” – lider, 
Konfederacja Budownictwa i Nieruchomo-
ści, Polska Izba Inżynierów Budownictwa i 
Instytut Techniki Budowlanej.

Celem głównym projektu jest powoła-
nie, organizacja i zapewnienie funkcjono-
wania, także po jego zakończeniu w roku 
2022, Sektorowej Rady ds. kompetencji 
w budownictwie. Rada jest w założeniu 
forum wymiany doświadczeń pomiędzy 
sferą edukacji formalnej, pozaformalnej 
i nieformalnej, jednostkami badawczymi 
a przedsiębiorcami działającymi w bu-
downictwie z udziałem instytucji dialogu 

społecznego (związki zawodowe i organizacje 
pracodawców), samorządu zawodowego i 
innych interesariuszy, działającym na rzecz 
rozwoju sektora budowlanego poprzez 

zwiększenie wiedzy o jego potrzebach 
kwalifikacyjno-zawodowych.

CELE DZIAŁANIA RADY
• Wypracowanie i opiniowanie propo-

zycji zmian legislacyjnych w obszarze 
edukacji i jej dostosowania do potrzeb 
rynku pracy w budownictwie.

• Opracowanie zasad funkcjonowania 

porozumień edukacyjnych pracodaw-
ców z instytucjami szkoleniowymi i 
edukacyjnymi.

• Określenie obszarów badawczych dla 

planowanych dwóch cykli badań kapi-
tału ludzkiego w budownictwie (BKL).

• Identyfikacja potrzeb sektora w obsza-
rze kwalifikacji i rozwoju Sektorowej 
Ramy Kwalifikacji w budownictwie 
(SRK-Bud).

• Przekazywanie informacji nt. zapotrze-
bowania na kompetencje do instytucji 
edukacyjnych i rynku pracy oraz do 
partnerów społecznych.

• Współpraca z instytucjami międzynaro-
dowymi – tworzenie ponadnarodowych 
sektorowych zintegrowanych ram kwali-
fikacji sektora.

• Współpraca z ministrem właściwym ds. 
budownictwa.

Sektorowa Rada ds. kompetencji odbyła 
swe pierwsze posiedzenie w kwietniu 2017 r. 
Przyjęła regulamin działania, program prac i 
wybrała swe władze. Przewodniczącym Rady 
jest prof. Zbigniew Kledyński, wiceprzewod-
niczącymi: Waldemar Mazan, prof. Leonard 
Runkiewicz i Jakub Kus.

Większość prac Rady odbywa się w 
grupach roboczych. Od kwietnia 2017 r. 
kilkanaście razy spotkały się: grupa ds. 
monitorowania sektora, którą kieruje 

Waldemar Mazan - KBiN, grupa ds. barier 
edukacyjnych i zaangażowania pracodawców 
w proces kształcenia kadr, którą kieruje prof. 
Henryk Zobel - PIIB, grupa ds. standaryzacji 
i certyfikacji - dr hab. Jadwiga Fangrat - ITB) 
i grupa ds. Sektorowej Ramy Kwalifikacji  
- Jakub Kus - ZZ „Budowlani”. Grupy reali-
zują założenia projektu Rady i przygotowują 
materiały na jej posiedzenia plenarne.

Grupa ds. monitorowania sektora 
koncentruje się obecnie na identyfikacji 
(raport z mapowania sektora budowlanego 
pod kątem zapotrzebowania na kwalifikacje 
zawodowe i specjalności w sektorze budow-
lanym), grupa ds. barier edukacyjnych na 
ocenie sytuacji w systemie szkolnictwa 
zawodowego i kształcenia pozaformalnego 
(raport) i przygotowaniu porozumień 
edukacyjnych z pracodawcami, grupa ds. 
standaryzacji i certyfikacji pracuje nad 

analizą potrzeb standaryzacji certyfikacji 
kwalifikacji w budownictwie (raport), a grupa 
ds. SRK przeprowadziła proces konsultacji 
Sektorowej Ramy Kwalifikacji i po zawarciu 
porozumienia z ministrem właściwym ds. 
budownictwa będzie wspierać i monitorować 
proces jej wdrażania.

Sektorowa Rada ds. kompetencji w 

budownictwie wkracza w nowy etap swych 
prac. 10 maja 2018 r. podpisana została 
Deklaracja współpracy Ministra Inwestycji 
i Rozwoju z Radą, określająca zasady 

współdziałania i obszary zaangażowania 
Rady. W dniu 8 czerwca Minister Inwestycji 
i Rozwoju skierował, z inicjatywy Rady, do 
Ministra Edukacji Narodowej (koordynator 
ZSK) wniosek o włączenie Sektorowej Ramy 

Kwalifikacji w Budownictwie do Zintegro-
wanego Systemu Kwalifikacji. To powód do 
satysfakcji dla Rady, która brała bezpośredni 
udział w tworzeniu Ramy, wspierając zespół 
projektowy, ale także nowy rozdział w pra-
cach wynikający ze zobowiązań Deklaracji 
współpracy z ministrem i założeń samego 
projektu.                                               jk

Zawarta w dniu 10 maja  2018 r. w Warszawie 
pomiędzy: 

Ministrem Inwestycji i Rozwoju z siedzibą w 
Warszawie (adres: 00-926 Warszawa, ul. Wspólna 
2/4), zwanym dalej również: „Ministrem”, reprezen-
towanym przez:

Pana Artura Sobonia, Sekretarza Stanu w Mi-
nisterstwie Inwestycji i Rozwoju, działającym na 
podstawie upoważnienia z dnia 10 kwietnia 2018 r. nr 
MR/663-UM/18,

a
Sektorową Radą do spraw kompetencji w budow-

nictwie z siedzibą w Warszawie (adres: 00-641 War-
szawa, ul. Mokotowska 4/6), reprezentowaną przez: 

Pana Zbigniewa Kledyńskiego – Przewodniczą-
cego Rady, 

Pana Zbigniewa Janowskiego – Animatora Działań 
Rady, 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”.

Minister Inwestycji i Rozwoju oraz Sektorowa Rada 
do spraw kompetencji w budownictwie, przekonani 
o potrzebie wspólnego działania na rzecz rozwoju 
kwalifikacji w celu zwiększania potencjału kadrowego 
polskiego budownictwa, postanawiają podpisać niniej-
szą Deklarację o współpracy, zwaną dalej „Deklaracją”, 
o następującej treści:

 § 1
Współpraca pomiędzy Stronami Deklaracji ma 

na celu:
aktywizowanie organów administracji publicz-

nej, jednostek samorządu terytorialnego, partnerów 

społecznych, organizacji pozarządowych oraz innych 
instytucji odpowiedzialnych za edukację zawodową i 
szkolenie pracowników do podjęcia wspólnych dzia-
łań na rzecz zapewnienia kwalifikowanych kadr dla 
sektora budowlanego;  

informowanie instytucji edukacji zawodowej i 
szkolenia zawodowego o zapotrzebowaniu branży  
na kompetencje dla dostosowania programów 
kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy  
w budownictwie;

wspieranie procesu doskonalenia zawodowego 
pracowników w różnych formach, w ścieżce formalnej, 
pozaformalnej i procesie samodzielnego uczenia się;

wspieranie działań kształtujących wśród dzieci 
i młodzieży pozytywnego wizerunku zawodów bu-
dowlanych i zachęcanie do podejmowania nauki w 
szkołach branżowych; 

identyfikowanie potrzeb sektora w obszarze 
obecnych i przyszłych kwalifikacji; 

popularyzowanie i rozwój Sektorowej Ramy 
Kwalifikacji w Budownictwie, zwanej dalej „SRK-Bud”,  
w Polsce;

współpraca w promocji działań na rzecz rozwoju 
europejskich ram kwalifikacji w budownictwie; 

wdrażanie Zintegrowanego Systemu Kwalifi-
kacji w budownictwie, popularyzację Polskiej Ramy 
Kwalifikacji; 

inspirowanie i zapewnianie wysokiej jakości 
procesu wpisywania nowych kwalifikacji rynkowych  
do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji;

działanie na rzecz jakości procesu walidacji i cer-
tyfikacji kwalifikacji.

§ 2
Minister Inwestycji i Rozwoju w ramach Deklaracji 

deklaruje m.in.:
wspieranie działań Sektorowej Rady do spraw 

kompetencji w budownictwie i zapewnienie aktywne-
go udziału swych przedstawicieli w jej pracach;

wykorzystanie potencjału merytorycznego i 
organizacyjnego Sektorowej Rady do spraw kom-
petencji w budownictwie w realizacji zadań resortu 
związanych m.in. z kształceniem zawodowym  
i opiniowaniem wniosków o wpisanie kwalifikacji 
rynkowych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji;

podjęcie działań zmierzających do wpisania 
Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Budownictwie  
do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i współ-
pracę z Sektorową Radą do spraw kompetencji  
w budownictwie w popularyzacji SRK-Bud;

wyznaczenie zespołu odpowiedzialnego za 
współpracę z Sektorową Radą do spraw kompetencji  
w budownictwie;

podjęcie współpracy z Sektorową Radą do spraw 
kompetencji w budownictwie w zakresie monitorowa-
nia potrzeb kompetencyjnych sektora budownictwa i 
uwzględnianie rezultatów monitoringu w działaniach 
resortu w obszarze kwalifikacji zawodowych;

podjęcie współdziałania z Sektorową Radą do 
spraw kompetencji w budownictwie w zakresie pro-
mowania współpracy pracodawców budownictwa z 
instytucjami szkoleniowymi i zawierania porozumień 
edukacyjnych;

współdziałanie z Sektorową Radą do spraw 
kompetencji w budownictwie w procesie tworzenia 

efektywnego systemu walidacji i certyfikacji kwalifikacji 
rynkowych w budownictwie;

powierzenie Sektorowej Radzie do spraw kom-
petencji w budownictwie zadania monitorowania 
wdrażania SRK-Bud i rozpatrywanie wniosków Rady 
o dokonanie zmian w SRK-Bud;

organizację okresowych spotkań z Sektorowa 
Radą do spraw kompetencji w budownictwie w 
celu wymiany doświadczeń i doskonalenia zasad 
współpracy.

§ 3
Sektorowa Rada do spraw kompetencji w budow-

nictwie w ramach Deklaracji deklaruje m.in.: 
stworzenie forum wymiany doświadczeń i sta-

łego kontaktu z interesariuszami systemu kwalifikacji  
w budownictwie; 

prowadzenie i aktualizowanie bazy danych o 
interesariuszach systemu kwalifikacji w budownictwie  
w Polsce i udostępnienie jej Ministrowi; 

określenie obszarów badawczych dla cyklicz-
nych badań kapitału ludzkiego w budownictwie  
we współpracy z Ministrem;

opracowanie zasad funkcjonowania porozumień 
edukacyjnych pracodawców z instytucjami szkolenio-
wymi i edukacyjnymi;

wypracowanie i opiniowanie propozycji zmian 
legislacyjnych w obszarze kształcenia i szkolenia za-
wodowego i jej dostosowania do potrzeb rynku pracy 
w budownictwie;

przekazywanie informacji nt. zapotrzebowania 
na kompetencje do Ministra, instytucji edukacyjnych  
i szkoleniowych, instytucji rynku pracy oraz do part-

Imię Nazwisko Instytucja delegująca

Aneta ANDRUSZKIEWICZ UNIBEP S.A.
Rafał BAŁDYS Polski Związek Pracodawców Budownictwa
Barbara  CIESIELSKA Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP
Elżbieta DROGOSZ Rada Rynku Pracy Województwa Świętokrzyskiego
Witold GACEK Centralny Instytut Ochrony Pracy - PIB
Tomasz GAŁĄZKA Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Elżbieta  JANISZEWSKA -KUROPATWA Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
Joanna KĘDZIELSKA  Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Zbigniew  KLEDYŃSKI Polska Izba Inżynierów Budownictwa
Jolanta KOSAKOWSKA Związek Rzemiosła Polskiego
Tomasz  KOZŁOWSKI Wschodni Klaster Budowlany
Cezary KRAWCZYŃSKI Biuro Zarządu Głównego ZZDZ
Aleksander  KRUPA Izba Projektowania Budowlanego
Jakub KUS Związek Zawodowy BUDOWLANI 
Aneta LEBIEŻYŃSKA Skanska S.A. 
Zbigniew MAJCHRZAK Krajowy Sekretariat Budownictwa i Przemysłu Drzewnego 

NSZZ „Solidarność”
Waldemar  MAZAN Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości
Maciej  MIJAKOWSKI Narodowa Agencja Poszanowania Energii
Henryk  MOSKWA Rada Rynku Pracy Województwa Śląskiego 
Beata  NAŁUDKA Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Jadwiga  NAROŻNIK Państwowe Szkoły Budownictwa im. prof. Mariana 

Osińskiego w Gdańsku
Leonard RUNKIEWICZ Instytut Techniki Budowlanej 
Krzysztof SYMELA Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut 

Badawczy
Grzegorz  ZALEWSKI Kombinat Budowlany Sp. z o. o.
Henryk ZOBEL Politechnika Warszawska

SEKTOROWA RADA DS. KOMPETENCJI W BUDOWNICTWIE 
- NOWY ETAP DZIAŁALNOŚCI

DEKLARACJA O WSPÓŁPRACY

Zbiegniew Kledyński,
Zbigniew Janowski

Posiedzenie grupy ds. monitorowania sektora

Spotkanie grupy ds. barier edukacyjnych w siedzibie Polskiej  
Izby Inzynierów Budownictwa

Grupa robocza ds. standaryzacji i certyfikacji - Instytut  Techniki Budowlanej
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rzeczywistymi kompetencjami i uporządkowanego ryn-
ku pracy. Potrzebuje rozwiązań w zakresie zbiorowego 
prawa pracy (...) Zatomizowany i skrajnie zderegulowany 
rynek pracy szkodzi gospodarce i poszczególnym jej 
sektorom. Dokładnie tak, jak to mamy dziś w polskim 
budownictwie (…) W sytuacji, w której sprawa zmiany 
kodeksu na jakiś czas stała się nieaktualna, powinniśmy 
się skoncentrować na tym, co można dobrze zrobić 
i co może mieć bardzo pozytywny wpływ na rynek. 
Na prawie zamówień publicznych i zawartych w nim 
rozwiązaniach dotyczących rynku pracy. To może być 
początek dobrych, pożądanych zmian (…)”.

 Przewodniczący „Budowlanych” podkreślił 
konieczność zmian w ruchu związkowym skupionym 
wokół OPZZ, ale nie organizacyjnych. „Struktura 
branżowa jest mocną stroną naszego ruchu. Polska 
nie potrzebuje kolejnej jednolitej centrali związkowej. 
Nie da się zrobić znowu CRZZ i nie ma sensu robić 
Solidarności bis. Szkoda na to czasu i wysiłku” - stwier-
dził. Odnosząc się do programu OPZZ, stwierdził, że 
„ważne jest, aby przełożyć go na jasno sformułowane 
hasła i kampanie. W języku zrozumiałym dla naszych 
członków. Z realizacji programu będziemy rozliczać się 
za cztery lata”.

 Podczas pierwszego dnia kongresu wyróżnienia i 
odznaczenia otrzymało wiele zasłużonych osób, w tym 
przedstawicieli Związku Zawodowego „Budowlani” Od-
znaczeniem państwowym, nadanym przez Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej, została uhonorowana m.in 

Wiesława Szalast. Odznaczeniem I stopnia „Za zasługi 
dla OPZZ” – Marek Petrykowski.

Pierwszy dzień kongresu zakończyła uroczysta 
kolacja na Stadionie Narodowym.

Drugi dzień obrad, które w całości poprowadził 
przewodniczący Zbigniew Janowski, rozpoczął się od 
debaty dotyczącej rynku pracy i dialogu społecznego. 
Do dyskusji zaproszone zostały wszystkie partie 
polityczne, tak by delegaci IX Kongresu OPZZ mogli 
zapoznać się z ich programami przed zbliżającymi się 
wyborami. Jednak na udział wyrazili zgodę jedynie 
Władysław Kosiniak Kamysz, prezes PSL, Sławomir 
Neumann, przewodniczący Klubu Parlamentarnego 
PO i Włodzimierz Czarzasty przewodniczący SLD. 
Debatę moderował redaktor Rafał Woś z „Gazety 

Prawnej”. 
Szefowie zaproszonych partii przeprosili za błędy, 

które popełniono w dialogu ze związkami zawodowymi. 
Zadeklarowali gotowość współpracy i poprosili OPZZ 
o współdziałanie w sprawach przywrócenia demokracji 
w Polsce. Efekty tych rozmów można uznać za wstęp 
do budowania dialogu i współpracy z siłami opozycji 
pozarządowej. Pomimo tych deklaracji związkowcy 
OPZZ, pamiętając o historii, nie do końca ufają skła-
danym deklaracjom. Oczekują większych dowodów 
na poprawę współpracy między związkami a partiami 
politycznymi i realizację związkowych postulatów w 
codziennej działalności partii politycznych. 

W dalszej części kongresu przyjęto nowy program 

OPZZ na kadencję 2018-2022 i zatwierdzono poprawki 
do statutu. Za kluczowe dla Ogólnopolskiego Poro-
zumienia Związków Zawodowych zadanie w nowej 
kadencji uznać należy starania o: 

• szybszy wzrost wynagrodzeń. 
• zwiększenie progresji podatkowej i wprowadzenie 

dodatkowych stawek podatku PIT, 
• działania na rzecz stabilizacji zawodowej pracow-

ników, zatrudnienie osób starszych, 
• zwiększanie nakładów finansowych na ochronę 

zdrowia oraz edukację ze środków publicznych, 
• poprawę wsparcia instytucjonalnego dla rodzin 

wychowujących dzieci, 
• działania na rzecz znaczącego podwyższania pro-

gów dochodowych uprawniających do świadczeń 
rodzinnych i świadczeń z pomocy społecznej z 
mechanizmem ich corocznej waloryzacji, 

• wydłużenie urlopu wypoczynkowego do 32 dni, 
systematyczne zmniejszanie tygodniowego wymia-
ru czasu pracy (do 38, a następnie do 35 godzin), 

• wprowadzenie do polskiego i europejskiego prawa 
zasady równej płacy za tę samą pracę, 

• promowanie, w ramach szerszego programu 
rewitalizacji związków zawodowych, metod 
organizowania pracowników wśród organizacji 
członkowskich OPZZ oraz wsparcie merytoryczne 
podejmowanych inicjatyw ukierunkowanych na 
organizowanie pracowników w związkach zawo-
dowych i zwiększanie ich potencjału. 
Podczas kongresu, w kuluarach hotelowych można 

było skorzystać z porad udzielanych przez przedstawi-
cieli różnych instytucji, m.in.: Państwowej Inspekcji 
Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w 
Warszawie oraz Fundacji im. Friedricha Eberta.

OPZZ /Tomasz Nagórka

ROZPOCZĄŁ 
NOWĄ 

KADENCJĘ

nerów społecznych;
współdziałanie z Ministrem na rzecz wpi-

sania do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji 
i upowszechniania SRK-Bud; 

współpracę z Ministrem i z instytucjami między-
narodowymi, m.in na rzecz tworzenia europejskiej 
sektorowej ramy kwalifikacji w budownictwie; 

współpracę z Ministrem w zakresie opiniowa-
nia wniosków o wpisanie kwalifikacji rynkowych  
do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji; 

współpracę z Ministrem w zakresie tworzenia, 
upowszechniania i wdrażania systemów walidacji  
i certyfikacji zgodnie z potrzebami sektora budow-
nictwa.

§ 4
Niniejsza „Deklaracja” została zawarta na czas 

nieokreślony. 
Wycofanie się z zobowiązań zawartych w De-

klaracji może być dokonane przez każdą ze Stron  
za 1 (jedno)-miesięcznym wypowiedzeniem. 

§ 5
Każda ze Stron wyznaczy osoby odpowiedzialne 

za kontakty w sprawie wdrażania działań ustalonych  
w Deklaracji. 

Osobami do kontaktów w sprawach wykonywa-
nia Deklaracji są:

• ze strony Ministra  Inwestycji i Rozwoju: Tomasz 
Gałązka, 

• ze strony Sektorowej Rady do spraw kompetencji 
w budownictwie: Jakub Kus 
Jakiekolwiek zmiany treści Deklaracji, z wyjątkiem 

zmiany, o której mowa w ust. 4 mogą być dokonane 

wyłącznie w formie pisemnych aneksów podpisanych 
przez obie Strony. 

Zmiana osób wskazanych w ust. 2 następuje 
poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony i nie 
stanowi zmiany treści Deklaracji w rozumieniu § 7.

§ 6
Każda ze Stron Deklaracji ponosi we własnym 

zakresie koszty związane z zawarciem i wykonywa-
niem Deklaracji.  

§ 7
Zmiany treści Deklaracji, odstąpienie, rozwiązanie, 

wypowiedzenie Deklaracji wymagają zachowania 
formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8
Niniejsza Deklaracja wchodzi w życie z dniem jej 

podpisania. 
§ 9

Spory mogące powstać w związku z wykony-
waniem niniejszej Deklaracji będą rozstrzygane przez 
sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na 
siedzibę Ministra.

§ 10
Deklaracja została sporządzona w dwóch jed-

nobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  
ze Stron. 

Minister Inwestycji i Rozwoju
/-/ z up. Artur Soboń
Zbigniew Kledyński  

– przewodniczącego Rady,
Zbigniew Janowski  

– animator działań Rady

Imię Nazwisko Instytucja delegująca

Aneta ANDRUSZKIEWICZ UNIBEP S.A.
Rafał BAŁDYS Polski Związek Pracodawców Budownictwa
Barbara  CIESIELSKA Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP
Elżbieta DROGOSZ Rada Rynku Pracy Województwa Świętokrzyskiego
Witold GACEK Centralny Instytut Ochrony Pracy - PIB
Tomasz GAŁĄZKA Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Elżbieta  JANISZEWSKA -KUROPATWA Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
Joanna KĘDZIELSKA  Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Zbigniew  KLEDYŃSKI Polska Izba Inżynierów Budownictwa
Jolanta KOSAKOWSKA Związek Rzemiosła Polskiego
Tomasz  KOZŁOWSKI Wschodni Klaster Budowlany
Cezary KRAWCZYŃSKI Biuro Zarządu Głównego ZZDZ
Aleksander  KRUPA Izba Projektowania Budowlanego
Jakub KUS Związek Zawodowy BUDOWLANI 
Aneta LEBIEŻYŃSKA Skanska S.A. 
Zbigniew MAJCHRZAK Krajowy Sekretariat Budownictwa i Przemysłu Drzewnego 

NSZZ „Solidarność”
Waldemar  MAZAN Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości
Maciej  MIJAKOWSKI Narodowa Agencja Poszanowania Energii
Henryk  MOSKWA Rada Rynku Pracy Województwa Śląskiego 
Beata  NAŁUDKA Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Jadwiga  NAROŻNIK Państwowe Szkoły Budownictwa im. prof. Mariana 

Osińskiego w Gdańsku
Leonard RUNKIEWICZ Instytut Techniki Budowlanej 
Krzysztof SYMELA Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut 

Badawczy
Grzegorz  ZALEWSKI Kombinat Budowlany Sp. z o. o.
Henryk ZOBEL Politechnika Warszawska

SEKTOROWA RADA DS. KOMPETENCJI W BUDOWNICTWIE 
- NOWY ETAP DZIAŁALNOŚCI

DEKLARACJA O WSPÓŁPRACY

CZŁONKOWIE SEKTOROWEJ RADY  
DS. KOMPETENCJI W BUDOWNICTWIE

Marek Petrykowski podczas cere-
monii odznaczania

cd. ze str. 5
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Ogólnopolskie Zawody Związku Zawodowego 
“Budowlani” w Wędkarstwie Spławikowym
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1 Skiba Krzysztof A 2 2560 1 A 7 3115 2 2
2 Majchrzak Stanisław C 35 2280 5 C 36 1860 5 14
3 Skiba Michał B 24 1225 3 B 23 2290 2 6

4 Walczyński Janusz C 30 2890 2 C 29 1850 6 9
5 Frankowski Zdzisław A 10 1260 6 A 11 2150 3 11
6 Frankowski Piotr B 17 1065 4 B 15 1370 3 8

7 Pałka Paweł B 22 715 6 C 25 1040 9 21
8 Kłusek Zbigniew C 32 2695 4 B 24 2300 1 5
9 Buras Sebastian A 11 1320 5 A 2 1675 4 12

10 Wośiński Jerzy C 33 1140 7 B 22 220 9 24
11 Lewandowski Marek B 15 1385 2 C 31 2720 1 3
12 Łuszczyk Janusz A 12 1690 3 A 4 930 7 16

13 Laprus Marek C 29 3290 1 C 32 2100 3 4
14 Jupowicz Piotr B 21 505 8 A 1 910 8 23
15 Czupryński Roman A 7 1180 7 B 20 690 6 20

16 Nosek Waldemar A 4 1590 4 B 18 1310 4 10
17 Groblewski Rafał C 34 1510 6 C 33 1550 7 19
18 Kowalczyk Andrzej B 13 630 7 A 5 1090 5 18

19 Kilkus Marcin B 19 820 5 C 34 1970 4 13
20 Poradowski Andrzej C 28 2855 3 B 16 360 8 17
21 Kołpa Mariusz A 1 720 9 A 10 1000 6 22

22 Pawłowski Grzegorz C 36 805 9 C 35 180 11 28
23 Puchała Marian A 8 260 10 B 19 510 7 25
24 Rozenbajgier Robert B 16 1620 1 A 6 3730 1 1

25 Cwenk Andrzej C 25 665 10 C 26 1100 8 26
26 Kruk Bogdan B 14 405 9 A 8 190 11 29
27 Leszczyński Antoni A 6 2010 2 B 13 1140 5 7

28 Kwaśniewski Grzegorz C 26 1045 8 C 28 2360 2 15
29 Nowak Krzysztof B 20 0 11,5 B 14 50 12 35
30 Głombiński Ireneusz A 5 160 11 A 9 300 9 30

31 Dąbrowski Stefan C 27 635 11 B 17 210 10 31
32 Lenarczyk Roman A 9 830 8 A 12 295 10 27
33 Musiał Kacper B 23 80 10 C 30 90 12 33

34 Adamski Stefan A 3 0 12 B 21 150 11 34
35 Miziuła Edward C 31 0 12 C 27 450 10 32
36 Budzyński Julian B 18 0 11,5 A 3 40 12 36

LAFARGE CEMENT 
S.A. MAŁOGOSZCZ

Sędzia Główny - Marek Wojtas
Najstarszy zawodnik - Puchała Marian 

Wyniki  zbiorcze XVI Ogólnopolskich Zawodach w Wędkarstwie Spławikowym o Puchar 
Przewodniczącego Związku Zawodowego „ Budowlani” zbiornik „Jacnia” k. Zamościa 08-10 czerwca 2018
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LAFARGE KUJAWY

CEMENTOWNIA 
ODRA OPOLE

S.M OSKARD TYCHY 
II DRUŻYNA

S.M. ŁUKASIŃSKIEGO 
ZAMOŚĆ

CHEŁMSKA 
SPÓŁDZIELNIA 

MIESZKANIOWA 
CHEŁM

ANREN CHĘCINY

DYCKERHOFF 
POLSKA Sp. z o.o. 

NOWINY

MPGK CHEŁM

Największa ryba - Leszczyński Antoni - karp 1360 g
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Nazwa DrużynyNazwisko Imię zawodnikalp.

I tura II tura

1

2

10

11

12

S.M OSKARD TYCHY I 
DRUŻYNA

CEMENTOWNIA 
KARSY GRUPA 
OŻARÓW S.A w 

OŻAROWIE

DOLINA NIDY 
KOPALNIA GIPSU 

LESZCZE
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1 Rozenbajgier Robert

S.M OSKARD TYCHY 
II DRUŻYNA

B 16 1620 1 A 6 3730 1

2 Skiba Krzysztof

CHEŁMSKA 
SPÓŁDZIELNIA 

MIESZKANIOWA 
CHEŁM A 2 2560 1 A 7 3115 2

3 Lewandowski Marek MPGK CHEŁM B 15 1385 2 C 31 2720 1

4 Laprus Marek
LAFARGE CEMENT 
S.A. MAŁOGOSZCZ C 29 3290 1 C 32 2100 3

5 Kłusek Zbigniew

DYCKERHOFF 
POLSKA Sp. z o.o. 

NOWINY C 32 2695 4 B 24 2300 1

6 Skiba Michał

CHEŁMSKA 
SPÓŁDZIELNIA 

MIESZKANIOWA 
CHEŁM B 24 1225 3 B 23 2290 2

7 Leszczyński Antoni
S.M. ŁUKASIŃSKIEGO 

ZAMOŚĆ A 6 2010 2 B 13 1140 5
8 Frankowski Piotr ANREN CHĘCINY B 17 1065 4 B 15 1370 3
9 Walczyński Janusz ANREN CHĘCINY C 30 2890 2 C 29 1850 6

10 Nosek Waldemar LAFARGE KUJAWY A 4 1590 4 B 18 1310 4

Sędzia Główny - Marek Wojtas

9

10

8

5

6

7

Wyniki Indywidualne XVI Ogólnopolskich Zawodach w Wędkarstwie Spławikowym o Puchar Przewodniczącego 
Związku Zawodowego „ Budowlani” zbiornik „Jacnia” k. Zamościa 08-10 czerwca 2018
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W pobliżu Roztoczańskiego Parku Na-
rodowego, w malowniczo położonej 
miejscowości Jacnia, na rzece Jacynka, 
wśród pagórków i lasów znajduje 

się zbiornik retencyjny. Akwen ma powierzchnię ok. 
6 ha i może pomieścić 105 tys. m3 wody. Zbiornik jest 
doskonałym miejscem dla wędkarzy. Tam też 9 czerwca 
br. odbyły się XVI Ogólnopolskie Zawody w Wędkarstwie 
Spławikowym o Puchar Przewodniczącego Związku 
Zawodowego „Budowlani”.

Organizatorem zawodów była Organizacja Zakłado-
wa „Budowlanych” z Okręgu Lubelskiego w Spółdzielni 
Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu 
- zwycięzca ubiegłorocznych zawodów. Sędzią głównym 

był Marek Wojtas. Do rywalizacji stanęło 12 drużyn z całe-
go kraju. Ryby brały dobrze, choć nie zawsze te największe.

Zwycięzcą zawodów w kategorii drużynowej została 
Chełmska Spółdzielnia Mieszkaniowa z Chełma, drugie 
miejsce zajął ANREM Chęciny, trzecie – Dyckerhoff 
Polska z Nowin.

W kategorii indywidualnej zwyciężył, zajmując I miej-
sce Robert Rozenbajgier z II drużyny Tyskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Oskard” w Tychach, II miejsce zajął 
Krzysztof Skiba z Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 
a miejsce III  Marek Lewandowski z Miejskiego Przedsię-
biorstwa Gospodarki Komunalnej Chełm. Najstarszym 
zawodnikiem tegorocznych zawodów był Marian Puchała 
z drużyny TSM „Oskard” Tychy.

Puchary, dyplomy i medale wręczyli zawodnikom 
przewodniczący Związku Zawodowego „Budowlani” 
Zbigniew Janowski, który wcześniej odwiedził wędkują-
cych na ich stanowiskach, Witold Lal - przewodniczący 
Okręgu Lubelskiego ZZ „Budowlani” i organizatorzy. 

Zawodnikom towarzyszyła piękna, słoneczna pogoda 
i wspaniałe humory.

Zawody, tradycyjnie już stały się doskonałą okazją 
do zawierania nowych znajomości i podtrzymywania 
starych (niektórzy zawodnicy towarzyszą zawodom 
od początku). Pogoda i malownicze plenery sprzyjały 
dobremu wypoczynkowi. Spotkamy się za rok, w trakcie 
XVII edycji zawodow.                                               

Red.

Antoni Leszczyński z drużyny 
Spółdzielni Mieszkaniowej im. 
W. Łukasińskiego w Zamościu 

złowił największą rybę - karpia 
1360 g.

Marian Puchała TSM Oskard Tychy 
- najstarszy zawodnik
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1 Skiba Krzysztof A 2 2560 1 A 7 3115 2 2
2 Majchrzak Stanisław C 35 2280 5 C 36 1860 5 14
3 Skiba Michał B 24 1225 3 B 23 2290 2 6

4 Walczyński Janusz C 30 2890 2 C 29 1850 6 9
5 Frankowski Zdzisław A 10 1260 6 A 11 2150 3 11
6 Frankowski Piotr B 17 1065 4 B 15 1370 3 8

7 Pałka Paweł B 22 715 6 C 25 1040 9 21
8 Kłusek Zbigniew C 32 2695 4 B 24 2300 1 5
9 Buras Sebastian A 11 1320 5 A 2 1675 4 12

10 Wośiński Jerzy C 33 1140 7 B 22 220 9 24
11 Lewandowski Marek B 15 1385 2 C 31 2720 1 3
12 Łuszczyk Janusz A 12 1690 3 A 4 930 7 16

13 Laprus Marek C 29 3290 1 C 32 2100 3 4
14 Jupowicz Piotr B 21 505 8 A 1 910 8 23
15 Czupryński Roman A 7 1180 7 B 20 690 6 20

16 Nosek Waldemar A 4 1590 4 B 18 1310 4 10
17 Groblewski Rafał C 34 1510 6 C 33 1550 7 19
18 Kowalczyk Andrzej B 13 630 7 A 5 1090 5 18

19 Kilkus Marcin B 19 820 5 C 34 1970 4 13
20 Poradowski Andrzej C 28 2855 3 B 16 360 8 17
21 Kołpa Mariusz A 1 720 9 A 10 1000 6 22

22 Pawłowski Grzegorz C 36 805 9 C 35 180 11 28
23 Puchała Marian A 8 260 10 B 19 510 7 25
24 Rozenbajgier Robert B 16 1620 1 A 6 3730 1 1

25 Cwenk Andrzej C 25 665 10 C 26 1100 8 26
26 Kruk Bogdan B 14 405 9 A 8 190 11 29
27 Leszczyński Antoni A 6 2010 2 B 13 1140 5 7

28 Kwaśniewski Grzegorz C 26 1045 8 C 28 2360 2 15
29 Nowak Krzysztof B 20 0 11,5 B 14 50 12 35
30 Głombiński Ireneusz A 5 160 11 A 9 300 9 30

31 Dąbrowski Stefan C 27 635 11 B 17 210 10 31
32 Lenarczyk Roman A 9 830 8 A 12 295 10 27
33 Musiał Kacper B 23 80 10 C 30 90 12 33

34 Adamski Stefan A 3 0 12 B 21 150 11 34
35 Miziuła Edward C 31 0 12 C 27 450 10 32
36 Budzyński Julian B 18 0 11,5 A 3 40 12 36

LAFARGE CEMENT 
S.A. MAŁOGOSZCZ

Sędzia Główny - Marek Wojtas
Najstarszy zawodnik - Puchała Marian 

Wyniki  zbiorcze XVI Ogólnopolskich Zawodach w Wędkarstwie Spławikowym o Puchar 
Przewodniczącego Związku Zawodowego „ Budowlani” zbiornik „Jacnia” k. Zamościa 08-10 czerwca 2018
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CHEŁMSKA 
SPÓŁDZIELNIA 

MIESZKANIOWA 
CHEŁM

ANREN CHĘCINY

DYCKERHOFF 
POLSKA Sp. z o.o. 

NOWINY

MPGK CHEŁM

Największa ryba - Leszczyński Antoni - karp 1360 g
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1 Skiba Krzysztof A 2 2560 1 A 7 3115 2 2
2 Majchrzak Stanisław C 35 2280 5 C 36 1860 5 14
3 Skiba Michał B 24 1225 3 B 23 2290 2 6

4 Walczyński Janusz C 30 2890 2 C 29 1850 6 9
5 Frankowski Zdzisław A 10 1260 6 A 11 2150 3 11
6 Frankowski Piotr B 17 1065 4 B 15 1370 3 8

7 Pałka Paweł B 22 715 6 C 25 1040 9 21
8 Kłusek Zbigniew C 32 2695 4 B 24 2300 1 5
9 Buras Sebastian A 11 1320 5 A 2 1675 4 12

10 Wośiński Jerzy C 33 1140 7 B 22 220 9 24
11 Lewandowski Marek B 15 1385 2 C 31 2720 1 3
12 Łuszczyk Janusz A 12 1690 3 A 4 930 7 16

13 Laprus Marek C 29 3290 1 C 32 2100 3 4
14 Jupowicz Piotr B 21 505 8 A 1 910 8 23
15 Czupryński Roman A 7 1180 7 B 20 690 6 20

16 Nosek Waldemar A 4 1590 4 B 18 1310 4 10
17 Groblewski Rafał C 34 1510 6 C 33 1550 7 19
18 Kowalczyk Andrzej B 13 630 7 A 5 1090 5 18

19 Kilkus Marcin B 19 820 5 C 34 1970 4 13
20 Poradowski Andrzej C 28 2855 3 B 16 360 8 17
21 Kołpa Mariusz A 1 720 9 A 10 1000 6 22

22 Pawłowski Grzegorz C 36 805 9 C 35 180 11 28
23 Puchała Marian A 8 260 10 B 19 510 7 25
24 Rozenbajgier Robert B 16 1620 1 A 6 3730 1 1

25 Cwenk Andrzej C 25 665 10 C 26 1100 8 26
26 Kruk Bogdan B 14 405 9 A 8 190 11 29
27 Leszczyński Antoni A 6 2010 2 B 13 1140 5 7

28 Kwaśniewski Grzegorz C 26 1045 8 C 28 2360 2 15
29 Nowak Krzysztof B 20 0 11,5 B 14 50 12 35
30 Głombiński Ireneusz A 5 160 11 A 9 300 9 30

31 Dąbrowski Stefan C 27 635 11 B 17 210 10 31
32 Lenarczyk Roman A 9 830 8 A 12 295 10 27
33 Musiał Kacper B 23 80 10 C 30 90 12 33

34 Adamski Stefan A 3 0 12 B 21 150 11 34
35 Miziuła Edward C 31 0 12 C 27 450 10 32
36 Budzyński Julian B 18 0 11,5 A 3 40 12 36
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1 Skiba Krzysztof A 2 2560 1 A 7 3115 2 2
2 Majchrzak Stanisław C 35 2280 5 C 36 1860 5 14
3 Skiba Michał B 24 1225 3 B 23 2290 2 6

4 Walczyński Janusz C 30 2890 2 C 29 1850 6 9
5 Frankowski Zdzisław A 10 1260 6 A 11 2150 3 11
6 Frankowski Piotr B 17 1065 4 B 15 1370 3 8

7 Pałka Paweł B 22 715 6 C 25 1040 9 21
8 Kłusek Zbigniew C 32 2695 4 B 24 2300 1 5
9 Buras Sebastian A 11 1320 5 A 2 1675 4 12

10 Wośiński Jerzy C 33 1140 7 B 22 220 9 24
11 Lewandowski Marek B 15 1385 2 C 31 2720 1 3
12 Łuszczyk Janusz A 12 1690 3 A 4 930 7 16

13 Laprus Marek C 29 3290 1 C 32 2100 3 4
14 Jupowicz Piotr B 21 505 8 A 1 910 8 23
15 Czupryński Roman A 7 1180 7 B 20 690 6 20

16 Nosek Waldemar A 4 1590 4 B 18 1310 4 10
17 Groblewski Rafał C 34 1510 6 C 33 1550 7 19
18 Kowalczyk Andrzej B 13 630 7 A 5 1090 5 18

19 Kilkus Marcin B 19 820 5 C 34 1970 4 13
20 Poradowski Andrzej C 28 2855 3 B 16 360 8 17
21 Kołpa Mariusz A 1 720 9 A 10 1000 6 22

22 Pawłowski Grzegorz C 36 805 9 C 35 180 11 28
23 Puchała Marian A 8 260 10 B 19 510 7 25
24 Rozenbajgier Robert B 16 1620 1 A 6 3730 1 1

25 Cwenk Andrzej C 25 665 10 C 26 1100 8 26
26 Kruk Bogdan B 14 405 9 A 8 190 11 29
27 Leszczyński Antoni A 6 2010 2 B 13 1140 5 7

28 Kwaśniewski Grzegorz C 26 1045 8 C 28 2360 2 15
29 Nowak Krzysztof B 20 0 11,5 B 14 50 12 35
30 Głombiński Ireneusz A 5 160 11 A 9 300 9 30

31 Dąbrowski Stefan C 27 635 11 B 17 210 10 31
32 Lenarczyk Roman A 9 830 8 A 12 295 10 27
33 Musiał Kacper B 23 80 10 C 30 90 12 33

34 Adamski Stefan A 3 0 12 B 21 150 11 34
35 Miziuła Edward C 31 0 12 C 27 450 10 32
36 Budzyński Julian B 18 0 11,5 A 3 40 12 36
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Ogólnopolskie Zawody Związku Zawodowego 
“Budowlani” w Wędkarstwie Spławikowym

Antoni Leszczyński z drużyny 
Spółdzielni Mieszkaniowej im. 
W. Łukasińskiego w Zamościu 

złowił największą rybę - karpia 
1360 g.

I Miejsce - drużyna Chełmska Spół-
dzielnia Mieszkaniowa

I Miejsce - Robert Rozenbajgier - 
TSM Oskard Tychy

II Miejsce - drużyna Anrem Chęciny

III Miejsce - drużyna Dyckerhoff Polska Nowiny

II Miejsce - Krzysztof Skiba Chełm-
ska Spółdzielnia Mieszkaniowa

III Miejsce - Marek Lewandowski 
MPGK Chełm

Marian Puchała TSM Oskard Tychy 
- najstarszy zawodnik
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… W SPÓŁDZIELNI 
MIESZKANIOWEJ 
„OSIEDLE MŁODYCH”

Spółdzielnia ta powstała 7 października 1958 
roku jako Młodzieżowa Spółdzielnia Miesz-
kaniowa, jest największą spółdzielnią mieszka-

niową w Wielkopolsce. Obecną nazwę nosi od 1965 roku. 
Pierwsze inwestycje SM ,,Osiedle Młodych” związane 
były z ulicą Bogusławskiego, Rutkowskiego i os. Wierzbak 
w dzielnicy Jeżyce. Rozbudowa powojennego Poznania 
w kierunku wschodnim skłoniła do zagospodarowania 
prawego brzegu Warty  i w 1965 r. Spółdzielni powierzono 
budowę i eksploatację nowych osiedli mieszkaniowych 
na Ratajach w dzielnicy Nowe Miasto. Pierwsze budynki 
oddano do użytku w 1968 r. Największy „boom” inwesty-
cyjny Spółdzielni to lata 70-te. 

Po roku 1989, w nowych warunkach ekonomiczno-
-finansowych, w znaczny sposób została ograniczona 
budowa dalszych mieszkań. Nie oznaczało to jednak 
przerwania zaplanowanych prac. W połowie lat 90. 
powstawały nowe, ciekawsze architektonicznie budynki. 
Ostatnie inwestycje budowlane spółdzielni to bloki 
mieszkalne oddane do użytku w 2002 roku.

Obecnie Spółdzielnia zarządza terenem o powierzch-
ni 2.930 tys. m², na którym mieszka ponad 65 tys. osób, 

w tym 36 tys. członków. Zasoby Spółdzielni to 287 
budynków mieszkalnych. Jedną z głównych wizytówek 
SM „Osiedle Młodych” jest 10 domów kultury, kilka-
naście świetlic oraz klubów, wokół których skupiło się 
i tętni życie kulturalne mieszkańców. Miejsca te dają 
możliwość skorzystania z różnych form sportu i rekreacji, 
kontaktu z tańcem, śpiewem oraz sztuką. Placówki kultu-
ralne i społeczno-oświatowe prowadzą swoją działalność 
na rzecz środowiska lokalnego ze szczególnym uwzględ-
nieniem animacji czasu wolnego dzieci, młodzieży, osób 
dorosłych oraz seniorów.

Podczas spotkania organizacja zakładowa reprezento-
wana była przez przewodniczącego Wiesława Necelmana, 
przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Krystynę Krzyżak, 
sekretarza Mirosława Maja oraz członka Zarządu Stanisła-
wa Markiewicza. Dzięki uprzejmości p rezesa Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” Tadeusza Stachowskie-
go możliwe było również bezpośrednie spotkanie strony 
związkowej z pracodawcą.

Na spotkaniu poruszone tematy bieżącej działalno-
ści ZOZ, ochrony danych osobowych, zaangażowania 
Spółdzielni w strefę lokalnej kultury i rozrywki dla miesz-
kańców, zbliżającego się jubileuszu 60-lecia SM „Osiedle 
Młodych” oraz zasobów terenów zielonych (rozległość 
tych terenów stanowi niewątpliwie cechę wyróżniającą 
Spółdzielnię na tle krajowym). Władze ZOZ angażują 
się w działalność związaną z opiniowaniem kwestii 
pracowniczych, konsultacje płacowe czy udział w pracach 

komisji spraw socjalnych – dzięki czemu związkowcy mogą 
liczyć na pożyczki remontowe, „wczasy pod gruszą”, 
dofinansowanie do kolonii, pół-kolonii oraz obozy 
dla dzieci, możliwość skorzystania z programu Multi-
-Sport, jak również dofinansowania wycieczek, w tym 
zagranicznych. Organizacja zakładowa razem z komisją 

spraw socjalnych organizuje również dwa razy w roku 
turniej tenisa stołowego, a ponadto razem z pozostałymi 
związkami działającymi na terenie Spółdzielni organizuje 
również zawody wędkarskie.

Cezary Izdebski

…W SPÓŁDZIELNI 
MIESZKANIOWEJ 
LOKATORSKO-
WŁASNOŚCIOWEJ 
„JEŻYCE”

Spółdzielnia ta założona została w 1958 r. jako 
spółdzielnia typu zamkniętego, dostępna 
wyłącznie dla pracowników Dyrekcji Okrę-

gowej Kolei Państwowej w Poznaniu. W jej zasobach 
znalazły się budynki mieszkalne zarówno te z początku 
XX wieku, o architekturze secesyjnej, jak i budynki z lat 
powojennych.

Pierwsze inwestycje Społdzielni powstały przy 
ulicach: Lodowej, Chłodnej oraz Głogowskiej. W latach 
1963-66 powstał pierwszy zwarty zespół budynków miesz-
kalnych, usytuowanych przy ul. Klaudyny Potockiej 
(dawniejsza ul. Rutkowskiego). Rejonizacja spółdzielni 
mieszkaniowych m. Poznania przeprowadzona w latach 
60-tych spowodowała przeniesienie Spółdzielni na teren 
dzielnicy Jeżyce, tym samym część jej zasobów została 
przekazana Spółdzielni Mieszkaniowej „Grunwald”. 

Spółdzielnia „Jeżyce” objęła we władanie zasoby miesz-
kaniowe eksploatowane dotychczas przez Spółdzielnię 
„Osiedle Młodych” oraz Poznańską Spółdzielnię Miesz-
kaniową. Spowodowało to czterokrotny wzrost zasobów 
Spółdzielni.

Zakładową Organizację Związkową „Budowlani” na 
spotkaniu reprezentowała  przewodnicząca Halina Ro-
lewska wraz z innymi członkami Zarządu. Na spotkaniu 
nie zabrało rozmów dotyczących wydarzeń związkowych, 
działań spółdzielni czy kwestii związanych z integracją. 
Zarząd dba o interesy członków Związku m.in. poprzez 
aktywność w zakresie spraw dotyczących wynagrodzeń, 
spraw socjalnych, podejmuje stosowne negocjacje z pra-
codawcą w poszanowaniu zasad dialogu społecznego oraz 
stara się o jak najlepsze zabezpieczenie członków, mając 
na uwadze Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy.

W Spółdzielni działa również ZFŚS, dzięki czemu 
pracownicy mogą liczyć na różnorodne wsparcie, zarówno 
w klasycznym zakresie, jak np. pożyczki remontowe czy 
dopłaty do „wczasów pod gruszą”, jak również na ciekawą 
integrację w wymiarze lokalnym - podczas wyjść na grzyby, 
do kina, spotkań w klubie osiedlowym, i  wycieczek 
zagranicznych; oraz na wsparcie w zakresie kształtowania 
sprawności fizycznej, dzięki możliwości skorzystania z 
pakietu Multi-Sport.

W maju sekretarz krajowy Związku 
Zawodowego „Budowlani” Cezary Izdebski 
odwiedził trzy zakładowe organizacje 
związkowe w Poznaniu.

… W SPÓŁDZIELNI 
MIESZKANIOWEJ 
„GRUNWALD”

Pierwszą z nich była organizacja działająca 
w Spółdzielni Mieszkaniowej „Grunwald”. 
Spółdzielnia ta powstała 4 listopada 1957 r. 

Aktualnie SM posiada zasoby mieszkaniowe, które obej-
mują 13.989 mieszkań, o łącznej powierzchni 707.162 m2. 
W budynkach Spółdzielni zamieszkuje ok. 30 tys. ludzi. 
Dynamiczny rozwój Spółdzielni oraz zakończona z 
końcem 1974 r. akcja rejonizacji spółdzielczych zasobów 
mieszkaniowych na terenie miasta Poznania – stworzyły 
konieczność zdecentralizowania zarządzania zasobami 
mieszkaniowymi Spółdzielni i wyodrębnienia organiza-
cyjnego oraz gospodarczego czterech osiedli.

Osiedla te posiadają własne samorządy, admini-
stracje, własne ekipy konserwacyjno – remontowe, a 

także ośrodki działalności społeczno – kulturalnej, 
które w dobrze zorganizowanej, własnej bazie lokalowej 
działają w różnorodnych formach i kierunkach. Dzia-
łalność samodzielnych osiedli wzmocniona została 

zwiększeniem kompetencji samorządów osiedlowych, 
z wyeksponowaniem roli i rangi społecznej kontroli oraz 
udziału samorządu mieszkańców w życiu gospodarczym, 
społecznym i kulturalnym osiedla.

Podczas spotkania  z Zarządem Zakładowym Organi-
zacji obecny był reprezentujący Zarząd Okręgu, zastępca 
przewodniczącego Okręgu Wielkopolskiego Wiesław 
Necelman, przewodniczący ZOZ Mieczysław Motyl, 
społeczny inspektor pracy Wiktor Brzozowski oraz człon-
kowie organizacji. W trakcie spotkania omówiono m.in. 
aktualne, istotne tematy związkowe, kwestie związane 
z ochroną danych osobowych i dotyczące funkcjonowania 
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Zarząd organizacji bierze czynny udział w decy-
zjach dotyczących spraw pracowniczych  (jako organ 
opiniodawczy) oraz w pracach komisji spraw socjalnych, 
dzięki czemu środki z ZFŚS mogą jeszcze lepiej pomagać 
pracownikom SM „Grunwald” - jako przykład tego 
rodzaju wsparcia można wymienić pożyczki remontowe 
czy dopłaty do tzw. „wczasów pod gruszą”. Ponadto ZOZ 
organizuje cykliczne spotkania integracyjne, takie jak 
spotkania z okazji Świąt Bożego Narodzenia, organizo-
wane w spółdzielczych klubach, wyjścia na grzyby, oraz 
wspiera swoich członków paczkami. Kwestią zasługującą 
na uwagę jest również działalność informacyjna organi-

zacji, która korzystając z obszernej powierzchni tablic, 
za sprawą publikacji różnego rodzaju materiałów, jak np. 
Gazeta „Budowlani” przybliża ciekawe i istotne aspekty 
związkowe oraz prawne.

...W ORGANIZACJACH OKRĘGU WIELKOPOLSKIEGO
Spotkania...
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W dniu 30 maja 2018 r., w restaura-
cji Stangret w Kielcach odbyło 
się uroczyste posiedzenie Rady 

Okręgu Świętokrzyskiego ZZ „Budowlani”, na 
które zaproszono przewodniczących zakłado-
wych ZZ „Budowlani” – członków Rady oraz 
przewodniczącego Związku Zbigniewa Janow-
skiego. W posiedzeniu uczestniczyli również 
członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

Posiedzenie składało się z dwóch części: 
merytorycznej i uroczystego spotkania. W 
pierwszej części przewodnicząca Okręgu 
Świętokrzyskiego Anna Bujnowska przedsta-
wiła sprawozdanie z działalności za rok 2017 
oraz omówiła bieżącą działalność Zarządu 
i Okręgu, a także wszystkie wydarzenia, w 
których brała udział od ostatniego posiedzenia 
Rady. Omówione zostały wizytacje w organi-
zacjach Okręgu, m.in. w Nordkalk Sp. z o.o. 
Zakład w Miedziance, Kieleckiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, Spółdzielni Mieszkaniowej 
DOMATOR. W sumie wizytacje odbyły się we 
wszystkich 22 organizacjach Okręgu. 

Przewodnicząca złożyła podziękowania 
za udział w szkoleniu dla społecznych inspek-
torów pracy, organizowanym przez Państwową 
Inspekcję Pracy, które odbyło się 12 kwietnia 
2018 r. (w szkoleniu wzięło udział 12 społecz-
nych inspektorów pracy) oraz uczestnictwo 
w konferencji z okazji Dnia Bezpieczeństwa 
i Ochrony Zdrowia w Pracy, która odbyła się 

26.04.2018 r. w Warszawie. W tej konferencji 
wzięły udział reprezentacje czterech organiza-
cji: ZPW „Trzuskawica” S.A., ZPG „Dolina 
Nidy”, Konecka Spółdzielnia Mieszkaniowa 
oraz Kopalnia Wapienia „Morawica”.

Alicja Karyś z Okręgowej Komisji Re-
wizyjnej Okręgu Świętokrzyskiego odczytała 
następujące dokumenty: wykonanie budżetu  
Związku Zawodowego „Budowlani” Zarządu 
Okręgu Świętokrzyskiego za rok 2017, sprawoz-
danie z działalności za rok 2017, preliminarz 
budżetowy na rok 2018 oraz plan pracy na 
I półrocze 2018. OKR wydała pozytywną 
opinię dotyczącą w/w dokumentów, po czym 
nastąpiło głosowanie nad ich przyjęciem.

Miłym akcentem podczas posiedzenia 
Rady było wręczenie podziękowań za wspa-
niałą współpracę dla przewodniczącej ZOŚ 
ZZ „Budowlani” Anny Bujnowskiej od Anny 
Radosz – przewodniczącej ZZ „Budowlani” 
w Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w 
restrukturyzacji oraz od wszystkich członków 
organizacji. 

Kolejnym etapem spotkania Rady Okrę-
gu było przeprowadzenie głosowania nad 
uzyskaniem absolutorium dla Zarządu, które 
otrzymali: Anna Bujnowska – przewodnicząca 

Zarządu Okręgu Świętokrzyskiego, Zbigniew 
Stępień z Koneckiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej, Władysław Sołtys z Kopalni Wapienia 
„Morawica”, Janusz Głombiński z ZPG 
„Dolina Nidy”, Stanisław Puchała ze Święto-
krzyskich Kopalń Surowców Mineralnych oraz  
Robert Bańbura z Lafarge Cement Małogoszcz.

Przewodnicząca Anna Bujnowska omó-
wiła szeroki zakres współpracy z partnerami 
„Budowlanych”, co potwierdzają otrzymane 

podziękowania od instytucji i organizacji: 
od Rady Nadzorczej KSM za udział w uro-
czystościach Jubileuszu  60 – lecia Kieleckiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej; od Kamilli Pękal-
skiej – prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 
Pracowników Służby BHP/o Kielce i  Andrzeja 
Karykowskiego - prezesa Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP/o 
Starachowice; podziękowania od OPZZ za 
pracę w Radzie OPZZ Województwa Świę-
tokrzyskiego w kadencji 2014-2018 oraz za 
uczestnictwo w Komisji Kobiet OPZZ w VIII 
kadencji w latach 2014-2018. 

Na koniec części merytorycznej obrad 
głos zabrał przewodniczący ZZ „Budowlani” 
Zbigniew Janowski. Podziękował za aktywność 
i wyraził uznanie dla Okręgu Świętokrzyskiego 
za prężne działania i przykładną postawę 
związkową. Przewodniczący Związku omówił 
rezultaty Kongresu OPZZ z 24-25.05.2018 r., 
a w szczególności poruszył temat zmian w 
statucie OPZZ, które omawiane były w drugim 
dniu Kongresu. Przypomniał również, że od 
stycznia 2019 roku rozpoczyna się kampania 
sprawozdawczo – wyborcza „Budowlanych”. 
Zwrócił uwagę na wejście Rozporządzenia 
UE o ochronie danych (RODO)  i jego wpływ 

W siedzibie Okręgu ZZ „Bu-
dowlani” Warmińsko-Ma-
zurskiego w Olsztynie odbyło 

się posiedzenie Rady Okręgu, w którym 
uczestniczyli członkowie Rady, a także prze-
wodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej 
Jerzy Idzikowski. Spotkanie otworzył i 
poprowadził Stanisław Kowalczyk, przewod-
niczący Okręgu Warmińsko-Mazurskiego ZZ 
„BUDOWLANI”. 

Stanisław Kowalczyk odczytał sprawoz-
danie za 2017 r. z działalności Rady Okręgu. 
Na uwagę zasługuje obecność przedstawicieli 
Związku we władzach OPZZ w regionie. Przedstawiciele Okręgu brali 
udział w wyborach do Rady OPZZ Województwa Warmińsko-Mazur-
skiego. Stanisław Kowalczyk został wybrany na członka Wojewódzkiej 
Rady OPZZ oraz powołany na wiceprzewodniczącego tej Rady. Adam 
Błachowicz z Olsztyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej został wybrany 
na wiceprzewodniczącego Powiatowej Rady OPZZ w Olsztynie. 
Kolejnym punktem obrad było wręczenie Medali 125-lecia Ruchu Za-
wodowego Budowlanych w Polsce. Odznaczenia otrzymali: Stanisław 
Adamski przewodniczący ZZ „Budowlani” w organizacji podstawowej 

przy Spółdzielni Mieszkaniowej PERSPEKTYWA w Mrągowie i Jan 
Adamski społeczny inspektor pracy w Spółdzielni Mieszkaniowej 
PERSPEKTYWA w Mrągowie. 

Przewodniczący poinformował zebranych, że otrzymał od mar-
szałka województwa warmińsko-mazurskiego podziękowanie za 17 lat 
działalności w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego. 

Ustalono organizację wyborów przewodniczącego Rady Okręgu, 
połączone ze szkoleniem w terminie wrzesień-październik 2018 r.                    

Stanisław Kowalczyk

UROCZYSTE POSIEDZENIE  RADY OKRĘGU 
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZZ „BUDOWLANI”

na działalność Związku, czyli to w jaki sposób 
zapewnić członkom ochronę danych osobo-
wych. Przewodniczący poinformował również 
o planie zwołania Kongresu ZZ „Budowlani” 
na 2020 rok oraz omówił sprawy związane z Sa-
natorium w Modrzewiu, którego właścicielem 
nie jest już ZZ „Budowlani”

Po części merytorycznej spotkania odbył 
się  uroczysty obiad, w którym uczestniczyli 

goście Zwiazku: Henryk Milcarz – prezes 
Wodociągów Kieleckich, Ryszard Barwinek 
– wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kielec-
kiego, Kamilla Pękalska – prezes Ogólnopol-
skiego Stowarzyszenia Pracowników Służby 
BHP/o Kielce oraz Andrzej Karykowski 
- prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 
Pracowników Służby BHP/o Starachowice. Po 
przywitaniu gości i przedstawieniu członków 
Rady Zbigniew Janowski i Anna Bujnowska 

wręczyli odznaczenia związkowe członkom 
Rady. Odznaczeni zostali: Odznakę Zasłużony 
dla Budownictwa III stopnia otrzymał Jerzy 
Kaczmarski – przewodniczący Zakładowego 
ZZ „Budowlani” w Ostrowieckiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej, a Medal 125-lecia ruchu 
Zawodowego Budowlani otrzymali: Alicja 
Karyś – przewodnicząca Zakładowego ZZ 
„Budowlani” w Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Domator”, Jolanta Koczywąs – przewod-
nicząca Zakładowego ZZ „Budowlani” w 
Nordkalk Sp. z o.o. Zakład w Miedziance, 
Anna Radosz – przewodnicząca Zakładowego 
ZZ „Budowlani” w Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Hutnik” w Ostrowcu Świętokrzyskim, Sylwia 
Sosnowska – przewodnicząca Zakładowego 
ZZ „Budowlani” w Przedsiębiorstwie Go-
spodarki Mieszkaniowej w Końskich, Mark 
Socha  - przewodniczący Zakładowego ZZ 
„Budowlani” w  Kieleckiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej oraz  Robert Latos – przewodniczący 
Zakładowego ZZ „Budowlani” w Dyckerhoff 
Polska Sp. z o.o.

Po wręczeniu odznaczeń głos zabrali 
zaproszeni goście. Henryk Milcarz i Ryszard 
Barwinek wręczyli przewodniczącej Annie 
Bujnowskiej piękne kwiaty a Kamilla Pękalska 
i Andrzej Karykowski wręczyli grawerton z 
podziękowaniami  za współpracę i życzyli 
dalszych sukcesów Okręgowi..

Urszula Kowalczyk

POSIEDZENIE ZARZĄDU OKRĘGU 
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO  
ZZ „BUDOWLANI”   
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Z WYDARZEŃ W ŚWIATOWYM RUCHU PRACOWNICZYM
Brazylia

Z m i a n y 
prawa pracy w 
Brazyli i  mogą 
mieć katastrofal-
ne i dalekosiężne 
konsekwencje. Nowe przepisy przewidują 
możliwość zawierania układów zbiorowych 
naruszających standardy prawa pracy. 5 
czerwca sekretarz generalna Międzynaro-
dowej Federacji Związków Zawodowych 
Sektora Usług Publicznych (Public Services 
International - PSI) Rosa Pavanelli, podczas 
Międzynarodowej Konferencji Pracy, wyrazila 
sprzeciw wobec nowego projektu prawa pracy 
Brazylii.

„Przemawiam w imieniu organizacji 
Education International (EI), IndustriALL 
Global Union, Międzynarodowej Federacji 
Transportowej (ITF) i Public Services Interna-
tional (PSI), które razem reprezentują ponad 
100 milionów pracowników na całym świecie. 
Możliwość wykorzystania układów zbioro-
wych pracy do odstępowania od ustawowych 
praw minimalnych narusza fundamentalny 
cel 98, 151 i 154 Konwencji Międzynarodowej 
Organizacji Pracy (MOP)” -  stwierdziła Rosa 
Pavanelli, dodając:

„Nowa sekcja 611-A ustawy o konsoli-
dacji przepisów prawa pracy, umożliwiająca 
ograniczanie poprzez układy zbiorowe praw 
i zabezpieczeń gwarantowanych przez prawo 
pracy może mieć katastrofalne, daleko idące 
konsekwencje dla pracowników i związków za-
wodowych. W sektorze lotniczym i morskim 
takie odstępstwa mogą zakłócać i niszczyć 
sektorowe normy bezpieczeństwa, w tym 
ograniczenia czasu lotu i czasu rejsu mor-
skiego oraz minimalne okresy odpoczynku. 
Niektóre z tych zasadniczych zabezpieczeń 
pochodzą z Konwencji Technicznych MOP. 
Dla tych pracowników zabezpieczenia za-
warte w sekcji 611-B ww. ustawy, a mianowicie 
nienaruszalność praw konstytucyjnych, są po 
prostu niewystarczające, konwencje MOP nie 
są chronione i możliwe jest, że pracodawcy za 
sprawą układów zbiorowych również odejdą 
od ich stosowania.”

Sekretarz generalna PSI wskazała także, iż:
„Twierdzenie, że ta reforma jest mo-

dernizacją prawa pracy, mającą na celu 
wzmocnienie możliwości negocjacji i roli 
związków pozostaje w sprzeczności z orzecz-
nictwem Sądu Najwyższego Pracy. W niecałe 
24 godziny po niedawnym strajku naftow-
ców Sąd zdecydował o nielegalności tego 
środka i ustanowił dzienną karę w wysokości 
2 milionów BRL (ponad 530 000 USD) 
dla związków, które nie zawiesiły strajku. 
Stwarza to wrogie środowisko, które nie 
sprzyja prowadzeniu dialogu społecznego. 
Na początku tego roku prezydent zawetował 
ustawę nr. 3831, która reguluje rokowania 
zbiorowe w administracji publicznej, de-
cyzja ta była policzkiem dla brazylijskich 
urzędników służby cywilnej, biorąc pod 
uwagę, że konwencja MOP nr 151 (dotycząca 
ochrony prawa organizowania się i procedury 
określania warunków zatrudnienia w służbie 
publicznej) została podpisana przez Brazylię w 
1978 r., następnie ratyfikowana przez Kongres 
Narodowy w 2010 r. i zinternalizowana w 

Dekrecie Prezydenta w dniu 6 marca 2013 r. 
Ustawa nr. 3831 z kolei została opracowana 
w drodze konsensusu Izby Rządowej i Służb 
Publicznych Ministerstwa Pracy i Zatrudnie-
nia (MTE) i  zatwierdzona jednogłośnie w 
Senacie Federalnym i Izbie Deputowanych 
Brazylii”.

Sekretarz Pavanelli odniosła się również 
do kwestii edukacji oraz przebiegu procesu 
legislacyjnego:

„Reforma rynku pracy ma również 
bezpośrednie konsekwencje dla sektora 
edukacji, który obejmie prywatyzację szkol-
nictwa średniego i będzie miał negatywny 
wpływ na minimalne wynagrodzenie na-
uczycieli. Rząd nie spełnił również celów 
krajowego planu edukacyjnego, który wiąże się 
z przeznaczeniem 10% PKB na edukację.

Wbrew twierdzeniom brazylijskich 
pracodawców, ustawa nie została poprzedzona 
szerokim procesem dyskusji. Brazylijskie 
związki zawodowe były jedynie „informo-
wane” o proponowanych zmianach. Jak 
podnoszą działające od dziesięcioleci organy 
nadzorcze MOP, bezwzględnie konieczne 
są pełne i uczciwe konsultacje w sprawie 
wszelkich propozycji zmian przepisów wpły-
wających na prawa związków zawodowych i 
układy zbiorowe pracy.

Tylko kompleksowa reforma prawa 
pracy, opracowana w porozumieniu ze 
WSZYSTKIMI partnerami społecznymi, 
pozwoli dostosować ustawodawstwo Brazylii 
do konwencji 98 MOP.”

Norwegia
Pracownicy 

produkującej win-
dy firmy Orona 
pod koniec maja 
rozpoczęli akcję 
strajkową. Strajku-
jący pracownicy są członkami norweskiej orga-
nizacji EL og IT Forbundet - Związku Zawo-
dowego Energii, Elektrotechniki, Telekomuni-
kacji i IT. Ich celem jest zawarcie układu zbio-
rowego pracy, który podniósłby warunki ich 
pracy do standardów panujących w sektorze. 
 
„Strajk to bardzo poważna decyzja, wszyscy 
pracownicy traktują tę odpowiedzialność 
poważnie” - powiedział sekretarz generalny 
Międzynarodowej Federacji Pracowników 
Przemysłu Budowlanego i Drzewnego (BWI) 
Ambet Yuson. „Całkowicie popieramy żąda-
nia robotników dotyczące układu zbiorowego 
i pochwalamy ich odważną decyzję o podjęciu 
akcji strajkowej” - oświadczył.

Orona posunęła się tak daleko, że zasu-
gerowała nawet, że postulaty pracowników 
dotyczące zawarcia układu zbiorowego, mogą 
spowodować zamknięcie całej ich działalności 
w Norwegii.

„Ta słabość odzwierciedla model biz-
nesowy firmy Orona, który polega na wyko-
rzystaniu podwykonawców w celu obniżenia 
kosztów pracy. Do głównych żądań związku 
należy walka o zaprzestanie stosowania 
podwykonawców, którzy obniżają płace i 
warunki w całej branży.” - kontynuował Yuson. 
„Podwykonawstwo jest charakterystyczne 
dla branży budowlanej na całym świecie, od 

Australii po Pakistan, od Serbii po Nigerię, 
organizacje stowarzyszone z BWI walczą z 
tą plagą i wskazują na odpowiedzialność 
czołowych pracodawców za prawa i warunki 
pracy oraz płace pracowników” - tłumaczył.

Szwecja
„Nikt nie po-

winien ryzykować 
własnym życiem, 
idąc do pracy” - po-
wiedział premier 
Szwecji Stefan Löfven w przemówieniu 
podczas kongresu szwedzkiego Związku Zawo-
dowego Budownictwa Byggnads w Göteborgu.

Podczas kongresu wiele uwagi poświęco-
no zagadnieniom związanym ze zdrowiem 
i bezpieczeństwem pracy. W ubiegłym roku 
w Szwecji zginęło dziewięciu pracowników 
budowlanych. Rząd po żądaniach Byggnads 
obiecał przekazać szwedzkiemu urzędowi 
ds. środowiska pracy więcej środków na 
przeprowadzenie inspekcji pracy i wprowa-
dzenie układów zbiorowych jako wymogu dla 
wszystkich zamówień publicznych.

Obecne kierownictwo związku zostało 
ponownie wybrane na kolejne cztery lata, z Jo-
hanem Lindholmem jako przewodniczącym 
Związku, Larsem Hildingssonem jako drugim 
przewodniczącym, Patrikiem Östbergiem 
jako sekretarzem związkowym i Torbjörnem 
Hagelinem jako sekretarzem ds. umów.

„Reprezentowanie pracowników budow-
lanych to wielka sprawa. Jestem bardzo zado-
wolony z tego co osiągnęliśmy” - powiedział 
Johan Lindholm.

Karl Petter Thorwaldsson, prezydent 
Szwedzkiej Konfederacji Związków Zawo-
dowych LO, mówił o znaczeniu obrony 
praw imigrantów i osób ubiegających się o 
azyl. „Debata dotyczy teraz imigrantów i 
uchodźców, skąd się bierze ten nastrój? Ruch 
pracowniczy nie stawia ludzi przeciwko 
ludziom!” - powiedział.

Byggnads przyczyniło się do powstania 
funduszu „Zrównoważonego Rozwoju 
Projektów i Kampanii na rzecz Organizacji” 
(SPOC), który wspiera wiele kampanii 
organizowanych przez oddziały BWI na 
całym świecie.

Razem, poprzez prawdziwą solidarność, 
tworzymy globalny ruch związków zawodo-
wych, który może z łatwością wziąć na siebie 
pracodawców antyzwiązkowych i konser-
watywne populistyczne rządy” - powiedział 
Ambet Yuson, sekretarz generalny BWI w 
przemówieniu podczas kongresu.

Niemcy
N i e m i e c k i 

związek pracowni-
ków budowlanych 
IG BAU osiągnął 
porozumienie z 
pracodawcami, dotyczące 6 % wzrostu płac.

Ponad 800 000 pracowników budowla-
nych otrzyma podwyżkę w wyniku tej umowy. 
Dla pełnoetatowych wykwalifikowanych 
pracowników budowlanych może to oznaczać 
wzrost wynagrodzenia nawet o około 200 euro 
miesięcznie.

„To najwyższa zatwierdzona w skali kraju 

stawka podwyżki w tym roku” - skomentował 
przewodniczący IG BAU Robert Feiger dla 
agencji informacyjnej Reuters, dodając, że 
dzięki temu pracownicy w końcu dostali spra-
wiedliwy udział w dynamicznie rozwijającej 
się gospodarce.

Gospodarka niemiecka od wielu lat 
cieszy się wzrostem gospodarczym, a w 2017 
r. zwiększyła się o 2,2 %. Ponadto Niemcy 
odnotowują rekordowo niskie stopy bezro-
bocia. Firmy budowlane mają trudności ze 
znalezieniem wystarczającej liczby pracow-
ników do realizacji swoich projektów, co 
ułatwiło związkom zawodowym spełnienie 
ich postulatów.

Łotwa
Ł o t e w s k i 

Związek Zawodo-
wy Budownictwa 
(LBA) podczas 7. 
kongresu, który odbył się w stolicy kraju – 
Rydze, przyjął nową nazwę i wyznaczył nowy 
cel, by objąć więcej pracowników układami 
zbiorowymi pracy.

„Przez ostatnie dwa lata nasz związek 
negocjował powszechnie obowiązujące układy 
zbiorowe w sektorze budowlanym. 10 maja 
podpisaliśmy układ zbiorowy w łotewskim 
sektorze budowlanym. Zaangażowały się w 
niego trzy organizacje pracodawców i 144 
różnych pracodawców, co stanowi 38 % 
całego sektora. W kolejnych dwóch miesiącach 
celem jest osiągnięcie 50 %, tak aby warunki 
porozumienia były wiążące dla wszystkich w 
sektorze. Jeśli poziom reprezentacji zostanie 
osiągnięty, powszechnie obowiązujący układ 
zbiorowy ustali minimalne wynagrodzenie w 
łotewskim sektorze budowlanym na poziomie 
780 euro miesięcznie, 4,67 euro za godzinę” 
- powiedział Martins Dunkis, który został 
wybrany na wiceprzewodniczącego związku.

Delegaci postanowili zmienić nazwę  
LBA na Łotewski Związek Branży Budowlanej 
(LBNA) i przyjąć nowe logo.

„Zmieniając nazwę związku i przywódz-
two, pozostajemy wierni tym samym celom i 
ideałom, które mieliśmy 28 lat temu. Będzie-
my nadal pracować na poziomie sektorowym 
i krajowym, szkoląc naszych członków i 
przyciągając nowych. A ponadto kontynuować 
prace nad edukacją społeczeństwa na temat 
związków zawodowych „- powiedziała wybra-
na na przewodniczącą związku Leva Gretere. 
Zarząd LBNA liczy teraz pięciu członków, z 
których trzy to kobiety.

Unia Europejska
„ E u r o s t a t 

przedstawił dane 
na temat bezro-
b o c i a  w  U n i i 
Europejskiej  w 
kwietniu bieżącego roku. Zgodnie z nimi 
bezrobocie w UE spadło z 7,8% w kwietniu 
2017 roku do 7,1% w kwietniu 2018 roku. 
W marcu bieżącego roku stopa bezrobocia 
również wynosiła 7,1%. W strefie euro poziom 
bezrobocia w kwietniu 2018 roku wynosił 
8,5%, a rok wcześniej 9,2%.

Najniższe bezrobocie zanotowano w 
Czechach – 2,2%, na Malcie – 3,0% i w Niem-

czech – 3,4%. Najwyższą stopę bezrobocia 
odnotowano w Grecji – 20,8% (dane z lutego 
bieżącego roku), w Hiszpanii – 15,9% i we 
Włoszech – 11,2%.

W ciągu ostatniego roku we wszystkich kra-
jach UE odnotowano spadek stopy bezrobocia 
z wyjątkiem Włoch, gdzie bezrobocie wzrosło 
z 5,3% do 5,6% (między marcem 2017 r. i mar-
cem 2018 r.). Największy spadek bezrobocia 
odnotowano na Cyprze (z 11,7% do 8,6%), w 
Chorwacji (z 11,5% do 9,1%) i w Portugalii (z 
9,5% do 7,4%).

Bezrobocie w Polsce spadło z 5,2% w 
kwietniu 2017 roku do 4,1% w kwietniu 
2018 roku.

Wśród osób poniżej 25 roku życia bezro-
bocie w omawianym czasie spadło z 17,2% do 
15,3%. Najmniej bezrobotnych w tej kategorii 
wiekowej było w Niemczech – 6,0%, na Mal-
cie – 6,8% i w Holandii – 6,9%. Najwięcej 
bezrobotnych poniżej 25 roku życia było w 
Grecji – 45,4% (w lutym), w Hiszpanii – 34,4% 
oraz we Włoszech – 33,1%.

Bezrobocie wśród mężczyzn w UE w 
okresie od kwietnia 2017 roku do kwietnia 
2018 roku spadło z 7,6% do 6,8%, a wśród 
kobiet zmniejszyło się z 8,0% do 7,4%.

Eurostat podał też dane o stopie bezro-
bocia w USA. W kwietniu bieżącego roku 
bezrobocie w USA wyniosło 3,9 % (rok 
wcześniej 4,4 %).

OPZZ/Piotr Szumlewicz

Anglia
 „W środę 

(6 czerwca) pa-
sażerowie, któ-
rzy korzystali z 
linii Jubilee, nie dotarli na czas do pracy. 
Opóźnienia moły wystąpić na innych liniach 
londyńskiego metra. Maszyniści kolejki pod-
ziemnej, członkowie związku zawodowego 
The Rail, Maritime and Transport Union 
(RMT) ostrzegali również przed drugim, 
24-godzinnym strajkiem, który zaplanowali 
na 14 czerwca.

Strajki są efektem fiaska rozmów między 
związkami a władzami London Undergro-
und. Chodzi o zmiany w rozkładzie jazdy, 
które - zdaniem związkowców - wprowadzane 
są bez zgody wszystkich zainteresowanych 
stron.

Dziennik „Metro” cytuje Micka Casha, 
sekretarza generalnego RMT, który powie-
dział: „Związkowcy dołożyli wszelkich 
starań, aby osiągnąć kompromis z władza-
mi London Underground (LU). Niestety, 
kierownictwo nie chciało negocjować; nie 
przedstawiło też żadnego rozwiązania. (…) 
To oburzające, że władze LU wprowadzają 
zmiany w rozkładzie bez wcześniejszych 
konsultacji z pracownikami. Maszyniści skar-
żą się, że ma to wielki wpływ na równowagę 
między życiem zawodowym a prywatnym”.

Nigel Holness z London Underground, 
uważa, że „nowy rozkład Jubilee Line będzie 
korzystny dla tysięcy pasażerów”. Zachęcił 
RMT do „kontynuowania współpracy, a 
nie do wzywania do niepotrzebnych akcji 
protestacyjnych”.

BP OPZZ”
Zebrał Cezary Izdebski
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tował ekspert Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Inspekcji Pracy - IALI 
Gerd Albracht. Isabella Banduch 
z  Kooperationsstelle Hamburg 
omówiła funkcjonowanie rejestrów 
azbestu w Europie. 

Sesje dyskusyjne w grupach 
roboczych i późniejsza sesja plenarna 
przebiegały na bardzo wysokim 

poziomie merytorycznym. Oprócz 
przedstawicieli ZZ „Budowlani”, 
którzy stanowili większość uczestni-
ków seminarium, w obradach wzięli 
udział także przedstawiciele NSZZ 
„Solidarność” i Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia Pracowników Służby 
BHP. Gośćmi seminarium byli: 
Sylwia Oziębło-Brzykczy, reprezen-

tująca Główny Inspektorat Pracy, 
Krzysztof Baranowski - prezes KBiN 
oraz Andrzej Konieczka - dyrektor 
i członek Zarządu Cembrit Polska, 
który wielokrotnie wspierał już 
Związek swoją wiedzą ekspercką. W 
seminarium uczestniczył także Kirył 
Szopovski ze związku zawodowego 
budowlanych Macedonii.

Efektem seminarium był zestaw 
wniosków i rekomendacji opracowa-
nych przez jego uczestników, który 
sekretarze krajowi Związku Mirosław 
Ossowski i Jakub Kus przekażą 
EFBWW. O rejestrach azbestu napi-
szemy więcej w kolejnych numerach 
OMSZ „Budowlani”.                         

 jk

Na stronach czerwcowego wydania pisma 
„lubelskie. pl”, które wydaje samorząd woje-
wództwa lubelskiego, w artykule „Co z tym 

azbestem?”, redakcja informuje:
„W latach 2018-2019 zaplanowano realizację kolejne-

go dużego projektu pn. „System gospodarowania odpa-
dami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”, 
który będzie współfinansowany w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Postawiony 
cel jest ambitny – co najmniej 40 tys. ton w dwa lata. 
(…) Przewidujemy 100% wsparcie dla osób fizycznych 
w zakresie demontażu, pakowania, transportu oraz 
unieszkodliwiania wyrobów i odpadów zawierających 
azbest”. Szczegółowe informacje zainteresowani uzyskają 
na stronie www.azbest.lubelskie.pl.

W ramach programu realizowanego wcześniej z 
pomocą środków Szwajcarskiego Programu Współpracy 
z nowymi krajami członkowskimi UE usunięto na Lu-
belszczyźnie 78 tys. ton azbestu, a w 715 najuboższych 
gospodarstwach sfinansowano nowe dachy.

Chwalą się, 
ale mają 
powód 

W Warszawie, w Hote-
lu MDM, 7 czerwca 
2018 roku odbyło 

się trzecie seminarium regionalne, 
zorganizowane w ramach projektu 
„Korzystanie z rejestrów wyrobów 
zawierających azbest - aspekty prak-
tyczne”. Seminarium zorganizowane 
zostało przez Europejską Federację 
Pracowników Budownictwa i Drze-
wiarstwa przy wsparciu organizacyj-
nym ZZ „Budowlani”.

Rejestry azbestu i innych sub-
stancji szkodliwych mogą stanowić 
atrakcyjne kosztowo narzędzie do 

zapobiegania narażeniu, a nawet 
służyć jako zachęta do ubiegania 
się o dofinansowanie ich usuwania 
ze środków publicznych. Mimo to, 

firmy i przedstawiciele związków 
zawodowych często nie znają tego 
typu instrumentów.  Brakuje im też 
wiedzy na temat tego, w jaki sposób 
można uzyskać dostęp do informacji 
zawartych w istniejących rejestrach. 

Celem projektu jest wypełnienie 
tej luki informacyjnej przez przed-
stawienie przeglądu istniejących 
modeli rejestracji i informacji, jak z 
nich korzystać. Projekt adresowany 
jest do przedstawicieli pracowników, 
odpowiedzialnych za BHP w firmach 
budowlanych, w tym w małych i 
średnich przedsiębiorstwach. Semi-
narium prowadzone było w formie 
interaktywnej. Uczestnicy byli pro-
szeni o aktywny udział i zabieranie 
głosu w dyskusji.

Przewodniczący Związku Za-
wodowego „Budowlani” Zbigniew 

Janowski powitał zebranych i krótko 
omówił politykę usuwania azbestu 
w polskim budownictwie i funk-
cjonowania rejestru azbestowego w 

Polsce. Sekretarz EFBWW ds. BHP 
Rolf Gehring, prowadzący semina-
rium, omówił założenia projektu i 
program seminarium.  Referat „Od 
„cudownego minerału” do groźnej 
substancji rakotwórczej” zaprezen-

O REJESTRACH AZBESTU
W WARSZAWIE
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Urlop wypoczynkowy przysługuje 
tylko osobom zatrudnionym na 
podstawie umowy o pracę. To od-

różnia umowy o pracę na przykład od umów 
zlecenia, które nie gwarantują pracownikowi 
urlopu. Chociaż zdarza się, że w umowie zle-
cenia przewidziany jest urlop czy inny rodzaj 
płatnego wolnego, nie jest to jednak urlop w 
rozumieniu Kodeksu pracy. Wymiar urlopu 
zależy od stażu pracy pracownika. 

Pracodawca ma obowiązek udzielić 
pracownikowi urlopu w tym roku kalenda-
rzowym, w którym pracownik uzyskał do 
niego prawo. 

Osoba, która po raz pierwszy podjęła 
pracę w danym roku kalendarzowym, prawo 
do urlopu wypoczynkowego uzyskuje z 
upływem każdego miesiąca pracy. Należy jej 
się wtedy 1/12 rocznego urlopu. Z każdym 
kolejnym miesiącem tych dni wolnych jest 
więcej. Zatem pracownik nabywa prawo do 
urlopu cząstkowego z dołu, za każdy miesiąc. 

Prawo do kolejnych urlopów będzie 
przysługiwało pracownikowi w każdym 
następnym roku kalendarzowym. Oznacza 
to, że kolejne urlopy nabywa zawsze z góry. 
Obecnie wymiar urlopu wypoczynkowego 
zależny jest  od stażu pracy. 

I tak jest to:
• 20 dni - gdy pracownik jest zatrudniony 

krócej niż 10 lat;
• 26 dni - gdy pracownik jest zatrudniony 

co najmniej 10 lat.
Do okresu zatrudnienia, od którego zale-

ży wymiar urlopu, wlicza się wszystkie okresy 
poprzedniego zatrudnienia, bez względu na 
przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania 
stosunku pracy. Do stażu pracy, od którego 

zależy wymiar urlopu pracownika, dolicza się 
także następujące okresy nauki w:

• zasadniczej lub innej równorzędnej 
szkole zawodowej - 3 lata;

• średniej szkole zawodowej - 5 lat;
• średniej szkole zawodowej dla absol-

wentów zasadniczych (równorzędnych) 
szkół zawodowych - 5 lat;

• średniej szkole ogólnokształcącej - 4 lata;
• szkole policealnej - 6 lat;
• szkole wyższej - 8 lat.

I tutaj ważna uwaga - nie można sumować 
lat nauki w różnych szkołach. Uwaga: okres 
wykonywania własnej działalności gospo-
darczej także nie wlicza się do w/w okresów.

Jeśli pracownik był zatrudniony i rów-
nocześnie uczył się, to do jego stażu pracy 
wlicza się okres zatrudnienia, w którym była 
pobierana nauka albo okres nauki. 

Zgodnie z Kodeksem pracy, jedna część 
urlopu musi wynosić co najmniej 14 dni 
kalendarzowych. Pracownik sam decyduje, 
jak podzielić sobie przysługujące mu wolne. 
Może też od razu wykorzystać cały urlop 
wypoczynkowy. Z kolei pracodawca powinien 
udzielać urlopów zgodnie z ich planem, który 
sam sporządza. Bierze pod uwagę wnioski 
pracowników i konieczność zapewnienia 
normalnego toku pracy. Niemniej pracodawca 
nie jest tymi wnioskami związany, toteż może 
się zdarzyć, że pracownik otrzyma urlop w 
innym czasie.

Za czas urlopu wypoczynkowego pracow-
nik ma prawo do takiego wynagrodzenia, jakie 
by otrzymywał, gdyby w tym czasie pracował. 
Dostanie ekwiwalent pieniężny za urlop tylko 
wówczas, gdy nie wykorzystał przysługującego 

mu urlopu w całości lub części z powodu roz-
wiązania umowy o pracę na czas nieokreślony 
lub określony. Ekwiwalent staje się wymagalny 
z dniem ustania stosunku pracy.

Pracodawca może odwołać pracownika 
z urlopu wypoczynkowego, ale tylko wów-
czas, gdy jego obecności w pracy wymagają 
okoliczności nieprzewidziane w chwili 
rozpoczynania urlopu, a dalsza nieobecność 
pracownika spowodowałaby poważne zakłóce-
nia w procesie pracy (art. 167 § 1 k.p.).

 
Odwołanie pracownika z urlopu możliwe 

jest tylko wówczas, gdy w chwili jego rozpoczę-
cia pracodawca nie wiedział, że wystąpią takie 
okoliczności, które będą wymagały obecności 
pracownika w pracy. Pracodawca nie może 
zatem odwołać pracownika z urlopu np. z 
uwagi na konieczność wykonania przez niego 
zaplanowanych na dany okres obowiązków. W 
takiej sytuacji pracodawca mógł nie udzielić 
pracownikowi urlopu we wnioskowanym 
przez niego terminie. Jeżeli jednak urlopu 

pracownikowi udzielił, to z powodu koniecz-
ności wykonania przez niego normalnej, 
zaplanowanej uprzednio pracy, odwołać go z 
urlopu nie może.  

Odwołany z urlopu pracownik musi 
się stawić w pracy. Odmowa wykonania 
tego polecenia może stanowić podstawę do 
ukarania pracownika jedną z kar dyscyplinar-
nych przewidzianych w art. 108 k.p., a nawet 
może skończyć się dla niego rozwiązaniem 
umowy o pracę, bez zachowania okresu 
wypowiedzenia (art. 52 k.p.). Odwołanie 
pracownika z urlopu powinno nastąpić w 
taki sposób, aby mógł się z nim zapoznać. 
Zaznaczam, że pracownik nie ma obowiązku 
przeglądania emaila i telefonu komórkowego 
codziennie podczas urlopu. Odwołanie 
powinno zostać dokonane z takim wyprze-
dzeniem, aby pracownik mógł stawić się do 
pracy w wyznaczonym przez pracodawcę 
terminie. Żaden przepis nie wymaga jednak 
od pracownika, aby informował pracodawcę 
o tym, gdzie chce spędzić urlop, jak też aby 

podczas urlopu utrzymywał z pracodawcą 
kontakt telefoniczny. Zresztą dzwonienie 
do pracownika podczas urlopu bez bardzo 
istotnego powodu przeczy idei urlopu, 
zgodnie z którą pracownik podczas urlopu 
ma odpocząć i regenerować się.

 
W przypadku odwołania pracownika 

z urlopu pracodawca musi pokryć koszty 
poniesione przez pracownika w bezpośrednim 
związku z tym odwołaniem. Przez koszty te 
należy rozumieć przede wszystkim niepodle-
gającą zwrotowi zapłatę za niewykorzystany 
pobyt w hotelu lub innym ośrodku wczaso-
wym, a także koszty podróży. Zwrot kosztów 
związanych z odwołaniem pracownika z 
urlopu, obejmuje także bezpośrednie koszy 
niewykorzystania urlopu przez jego rodzinę, 
jeżeli została zmuszona do przerwania 
odpoczynku.

 
Odwołanie pracownika z urlopu powo-

duje, że faktycznie wykorzystana jego część 
obniża przysługującą pracownikowi pulę 
urlopu. 

Pracownik nie może udać się na 
urlop bez złożenia stosownego wniosku 
o urlop i bez akceptacji takiego wniosku. 
Aktualnie zmiany przepisów dot. urlopów 
nie nastąpiły.

Zapraszamy do współpracy.
Nasi eksperci pomagają w  dochodzeniu 

roszczeń z zakresu prawa pracy.

www.kancelaria-porada.pl
tel. 781 729 460

email: biuro@kancelaria-porada.pl

NASZ URLOP W 2018 ROKU

Upalne temperatury, utrzy-
mujące się od wielu dni, 
nie zniechęciły członków 

Rady Okręgu Łódzkiego do udziału 
w zaplanowanym posiedzeniu Rady 
i następującym po nim szkoleniu. 
Zebrani z aprobatą przyjęli tematykę 
szkolenia, która nawiązywała do  nie-
których przepisów ustawy o RODO,  
pozostających w  kompetencji kontrolnej 
inspekcji pracy, a związanych z Kodek-
sem pracy, ustawami o SIP i związkach 
zawodowych.

Obsługę merytoryczną szkolenia 

zapewnił jak zawsze okręgowy inspek-
tor pracy, delegując doświadczonego 
Inspektora Pracy, współpracującego z 
organizacjami związkowymi.  Mając na 
względzie, że uchwała o ochronie danych 
osobowych nie doczekała się jeszcze 
przepisów zmieniających, omówione 
zagadnienia nawiązywały do obszaru in-
formacji nie zastrzeżonych przez ogólne 
przepisy RODO. Kolejna porcja wiedzy 
utwierdziła zebranych w przekonaniu, że 
w sytuacji zmieniających się ustaw  coraz 
ważniejsze stają się odpowiednie szkole-
nia.                                   Wiesława Szalast  

SZKOLENIE  
W OKRĘGU 
ŁÓDZKIM

W dniu 17 maja 2018 
r. członkowie Rady 
Okręgu Pomorskiego 

spotkali się na posiedzeniu Rady 
Okręgu w hotelu „Amber” w Gdań-
sku. Podczas zebrania  podsumowa-
no ostatecznie miniony rok. Wice-
przewodniczący Zarządu Okręgu 
Mirosław Konkel omówił roczne 
sprawozdanie finansowe Zarządu 
Okręgu Pomorskiego. 

 Przewodniczący Okręgu Pomor-
skiego Mirosław Karpiński przed-
stawił sprawozdanie z działalności 
Zarządu Okręgu w minionym roku, a 
przewodniczący OKR Wiesław Gruba  
odczytał sprawozdanie Okręgowej 
Komisji Rewizyjnej za rok 2017.

Następnie przystąpiono do głoso-
wania nad udzieleniem absolutorium 

dla członków Zarządu Okręgu Pomor-
skiego. Przewodniczący Komisji Skru-

tacyjnej Robert Grzegorczyk odczytał 
protokół z tajnego głosowania nad uzy-

skaniem absolutorium dla członków 
Zarządu Okręgu.  Wszyscy członkowie 

Zarządu Okręgu Pomorskiego uzyska-
li absolutorium za rok 2017.

Na zakończenie zebrania Miro-
sław Karpiński omówił wizytę w Or-
ganizacji Zakładowej w „Wienerberger 
Ceramika Budowlana”, gdzie wraz z 
wiceprzewodniczącym Mirosławem 
Konkelem uczestniczył w zebraniu 
sprawozdawczo - wyborczym w dniu 
26 kwietnia 2018r. Z funkcji prze-
wodniczącej Zarządu Zakładowego 
zrezygnowała Jolanta Romanowska, 
a uczestniczący w zebraniu delegaci 
jednogłośnie wybrali na nowego prze-
wodniczącego Zarządu Zakładowego 
Jerzego Piekarskiego.  

Po dyskusji dotyczącej bieżących 
spraw związkowych Przewodniczący 
Mirosław Karpiński podziękował 
uczestnikom posiedzenia za aktyw-
ny udział w pracach Rady Okręgu 
Pomorskiego.                                    mk

SPOTKANIE RADY

OKRĘGU POMORSKIEGO
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W poprzednim numerze 
poruszyłem temat zakładowego 
funduszu świadczeń socjalnych 
w kontekście tematów 
wprowadzających, działalności 
socjalnej oraz środków ZFŚŚ 
(informacje ogólne, wpływy 
i przejście zakładu pracy w 
trybie art. 231 Kodeksu pracy). 
W tym numerze: o wysokości 
odpisu podstawowego, zasadach 
korzystania z funduszu, 
świadczeniach urlopowych  
i sankcjach za nieprzestrzeganie 
przepisów.

VI Wysokość odpisu podstawowego
Wysokość odpisu podstawowego Ustawa 

o zakładowym funduszu świadczeń socjal-
nych w art. 5 określa w sposób następujący:

• Fundusz tworzy się z corocznego odpisu 
podstawowego, naliczanego w stosunku 
do przeciętnej liczby zatrudnionych.

• Wysokość odpisu podstawowego, o 
którym mowa w ust. 1, wynosi na jednego 
zatrudnionego, z zastrzeżeniem ust. 2a 
i 3, 37,5% przeciętnego wynagrodzenia 
miesięcznego w gospodarce narodowej w 
roku poprzednim lub w drugim półro-
czu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne 
wynagrodzenie z tego okresu stanowiło 
kwotę wyższą.
2a. Wysokość odpisu podstawowego 
na jednego pracownika młodocianego 
wynosi w pierwszym roku nauki 5%, w 
drugim roku nauki 6%, a w trzecim roku 
nauki 7% przeciętnego wynagrodzenia 
miesięcznego, o którym mowa w ust. 2.

• Wysokość odpisu podstawowego na 
jednego pracownika wykonującego prace 
w szczególnych warunkach lub prace o 

szczególnym charakterze - w rozumieniu 
przepisów o emeryturach pomostowych - 
wynosi 50% przeciętnego wynagrodzenia 
miesięcznego, o którym mowa w ust. 2.

• Wysokość odpisu podstawowego może 
być zwiększona o 6,25% przeciętnego 
wynagrodzenia miesięcznego, o którym 
mowa w ust. 2, na każdą zatrudnioną 
osobę, w stosunku do której orzeczono 
znaczny lub umiarkowany stopień 
niepełnosprawności.

• Pracodawcy sprawujący opiekę socjalną 
nad emerytami i rencistami, w tym 
także ze zlikwidowanych zakładów pracy, 
mogą zwiększyć fundusz o 6,25% prze-
ciętnego wynagrodzenia miesięcznego, 
o którym mowa w ust. 2, na każdego 
emeryta i rencistę uprawnionego do tej 
opieki.

• Pracodawcy, którzy utworzyli zakładowy 
żłobek lub klub dziecięcy oraz przezna-
czą na ten cel z odpisu podstawowego 
kwotę odpowiadającą 7,5 punktu pro-
centowego tego odpisu mogą zwiększyć 
fundusz na każdą zatrudnioną osobę 
o 7,5% przeciętnego wynagrodzenia 
miesięcznego, o którym mowa w ust. 2, 
pod warunkiem przeznaczenia całości 
tego zwiększenia na prowadzenie żłobka 
lub klubu dziecięcego.

Pracodawca przekazuje odpis na ra-
chunek bankowy zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych  w  terminie  do  dnia  
30  września,  z  tym,  że  w  terminie  do  dnia  
31  maja  przekazuje  kwotę   stanowiącą co 
najmniej 75% równowartości odpisów. 
Pracodawca  nie ma jednak obowiązku  uisz-
czenia  odsetek od kwot nieprzekazanych w 
terminie na rachunek bankowy  zakładowego  
funduszu  świadczeń  socjalnych. (Wyrok 
Sądu Najwyższego z 13 kwietnia 1999 r. I 
PKN 663/98).

VII Zasady korzystania z ZFŚS
W kontekście zasad i sposobu korzysta-

nia z funduszu istotne są dwa artykuły:

Art. 8 Ustawy o zakładowym funduszu 
świadczeń socjalnych

• Przyznawanie ulgowych usług i świad-
czeń oraz wysokość dopłat z funduszu 
uzależnia się od sytuacji życiowej, ro-
dzinnej i materialnej osoby uprawnionej 
do korzystania z funduszu.

• Zasady i warunki korzystania z usług i 
świadczeń finansowanych z Funduszu, 
z uwzględnieniem ust. 1, oraz zasady 
przeznaczania środków funduszu na 
poszczególne cele i rodzaje działalności 
socjalnej określa pracodawcaw regula-
minie ustalanym zgodnie z art. 27 ust. 
1 albo z art. 30 ust. 5 ustawyo związkach 
zawodowych. Pracodawca, u którego nie 
działa zakładowa organizacja związkowa, 
uzgadnia regulamin z pracownikiem wy-
branym przez załogę do reprezentowania 
jej interesów.

• Związkom zawodowym przysługuje 
prawo wystąpienia do sądu pracyz rosz-
czeniem o zwrot Funduszowi środków 
wydatkowanych niezgodniez przepisami 
ustawy lub o przekazanie należnych 
środków na Fundusz.

Art. 27 Ustawy o związkach zawodo-

wych
• Ustalanie zasad wykorzystania zakłado-

wego funduszu świadczeń socjalnych, w 
tym podział środków z tego funduszu 
na poszczególne cele i rodzaje działal-
ności, ustala pracodawca w regulaminie 
uzgodnionym z zakładową organizacją 
związkową.

• Przyznawanie pracownikom świadczeń z 
funduszu, o którym mowa w ust. 1, doko-
nywane jest w uzgodnieniu z zakładową 
organizacją związkową.

• Regulaminy nagród i premiowania są 
ustalane i zmieniane w uzgodnieniu z 
zakładową organizacją związkową; doty-
czy to również zasad podziału środków 
na wynagrodzenia dla pracowników 
zatrudnionych w państwowej jednostce 
sfery budżetowej.

Jak więc można zauważyć, kluczową rolę 
w procesie korzystania z ZFŚS odgrywają 
związki zawodowe, w pierwszej kolejności 
poprzez udział w tworzeniu regulaminu 
regulującego przedmiotową problematykę, 
a następnie poprzez udział w przyznawaniu 
pracownikom stosownych  świadczeń.

Osobami uprawnionymi do korzystania 
z funduszu są zgodnie z art. 2 pkt 5 Ustawy o 
zakładowym funduszu świadczeń socjalnych:

• pracownicy i ich rodziny;
• emeryci i renciści - byli pracownicy i 

ich rodziny;
• inne osoby, którym pracodawca przy-

znał, w regulaminie, prawo korzystania 
ze świadczeń socjalnych finansowanych 
z Funduszu.

VIII ZFŚS a świadczenie urlopowe
Pracodawcy zatrudniających na dzień 1 

stycznia danego roku mniej niż 50 pracow-
ników w przeliczeniu na pełne etaty mogą 

utworzyć ZFŚS albo wypłacać świadczenie 
urlopowe, którego wysokość nie może 
przekraczać wysokości odpisu podstawowego.

Wysokość świadczenia urlopowego dla 
zatrudnionych ustala się proporcjonalnie 
do wymiaru czasu pracy pracownika. Świad-
czenie to pracodawca wypłaca raz w roku 
każdemu pracownikowi korzystającemu 
w danym roku kalendarzowym z urlopu 
wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 
14 kolejnych dni kalendarzowych.

IX Sankcje
Pracodawca lub podmiot, który w 

jego imieniu zajmuje się wykonywaniem 
przepisów Ustawy o zakładowym funduszu 
świadczeń socjalnych, który nie wykonuje 
wskazanych obowiązków (nieprzekazanie 
odpisu na rachunek bankowy, nieprzekazanie 
środków funduszu pracodawcy przejmują-
cemu zakład pracy w trybie art. 231 Kodeksu 
pracy oraz niewypłacanie świadczenia urlopo-
wego) lub też podejmuje działania niezgodne 
z ustawą (przekazywanie środków funduszu 
na działalność inną niż socjalna) podlega 
karze grzywny, która zgodnie z przepisami 
ogólnymi może wynieść od 20 zł do 5000 zł 
(art. 24 § 1 Kodeksu wykroczeń).

W sprawach powyższych orzeka się na 
podstawie wniosku pochodzącego od wła-
ściwego organu Państwowej Inspekcji Pracy 
w trybie określonym przepisami Kodeksu 
postępowania w sprawach o wykroczenia.

Niezależnie od ww. odpowiedzialności, 
w razie nieprzestrzegania przez pracodawcę 
przepisów w zakresie udziału i konsultacji 
wykorzystania ZFŚS ze związkami zawo-
dowymi podlegać on będzie karze grzywny 
lub ograniczenia wolności w ramach art. 35 
Ustawy o związkach zawodowych.

Opracował Cezary Izdebski

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH część 2

Od 1 lipca 2018 roku zaczną 
obowiązywać przepisy doty-
czące stosowania mechanizmu 

podzielonej płatności (czyli split payment) 
w VAT. Na ich podstawie kupujący będzie 
mógł zdecydować, czy przeleje równowartość 
podatku od towarów i usług na tzw. rachunek 
VAT  sprzedawcy. Rachunki VAT, niezbędne 
do otrzymywania płatności w split payment, 
prowadzone będą dla rachunków rozliczenio-
wych (firmowych). 

Rachunek VAT to rachunek, który bank 
prowadzi dla rachunku rozliczeniowego. 
Jest to jeden z podstawowych rodzajów 
rachunków bankowych. Rachunki takie 
prowadzone są wyłącznie dla osób prawnych, 
dla jednostek organizacyjnych nieposiadają-
cych osobowości prawnej, o ile posiadają one 
zdolność prawną (m.in. spółki osobowe) 
oraz dla osób fizycznych prowadzących 
działalność zarobkową na własny rachunek, 
w tym dla osób będących przedsiębiorcami. 

Innym rodzajem są rachunki oszczęd-
nościowo-rozliczeniowe. Te prowadzone 
są wyłącznie dla pracowniczych kas zapo-
mogowo-pożyczkowych. Mają charakter 

rachunków prywatnych (osobistych). Nie 
ma jednak zakazu ich wykorzystywania w 
działalności gospodarczej (poza ewentualny-
mi postanowieniami regulaminów banków). 

Osoby, które prowadzą jednoosobową 
działalność gospodarczą, często do prowa-
dzenia działalności wykorzystują własne 
rachunki osobiste. Dla tych rachunków 
nie będą prowadzone przez banki rachunki 
VAT.  W takiej sytuacji sprzedawca może 
mieć kłopot z otrzymaniem zapłaty za 
towar lub usługę. Użycie komunikatu 
przelewu właściwego dla split payment 
spowoduje, że płatność nie będzie wyko-
nana. Aby uniknąć takiej sytuacji, sposób 
dokonywania płatności powinien zostać 
uregulowany w umowie.  

Podatnik, który otrzyma fakturę, przy 
dokonaniu płatności, będzie mógł zastoso-
wać mechanizm podzielonej płatności. Użyje 
w tym celu specjalnego komunikatu przelewu 
(rodzaj formatki polecenia przelewu), 
podając w jego treści m.in. numer faktury 
oraz kwotę odpowiadającą całości albo części 
kwoty VAT, która ma zostać zapłacona w 
mechanizmie podzielonej płatności. Wtedy 

kwota VAT z faktury (lub jej części) trafia nie 
na rachunek kontrahenta podany w treści 
faktury, lecz na jego rachunek VAT.                                                                        

Jeżeli sprzedawca nie posługuje się 
rachunkiem rozliczeniowym, mogą go 
spotkać negatywne konsekwencje związane 
ze split payment. Na przykład jeśli kupujący 
dokona zapłaty z wykorzystaniem komuni-
katu zapłaty przelewu dla podzielonej płat-
ności, płatność nie zostanie zrealizowana. 
Wówczas może powstać wątpliwość, czy 
sprzedawca uprawniony jest domagać 
się od kupującego, aby ten zapłacił bez 
mechanizmu podzielonej płatności? 

Od 1 lipca 2018 roku z punktu przepi-
sów podatkowych, przepisy będą uprawniały 
kupującego do zastosowania mechanizmu 
split payment, a brak rachunku firmowego u 
sprzedawcy nie powinien tego uprawnienia 
wyłączyć.  W takim przypadku brak rachun-
ku firmowego i w konsekwencji rachunku 
VAT, będzie obciążać sprzedającego. 

Split payment, czyli tzw. model podziel-
nej płatności ma być jednym ze sposobów 
walki z wyłudzeniami podatku VAT. 

Barbara Pałka 

CO TO JEST  
SPLIT PAYMENT?

Księgowa informuje
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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.

SUDOKU 
DLA 

ROZ-
RYWKI

6 9 8 1 3

6 4

7 4 2 8

1 6

7

2

1 7 8 3

6 7

3 4 8 9

HUMOR
Młody i stary nauczyciel 
idą na lekcje. Młody - stosy 
kserówek, teka wypcha-
na książkami, dziennik w 
zębach. Stary idzie na luzaka, 
niesie tylko klucz od sali.  
Młody mówi z podziwem:  
- No no, po tylu latach pracy, 
to pan ma to wszystko  
w głowie...  

- Nie synu, nie w głowie, 
mam to w innym miejscu...

JJJ
- Tatusiu, widziałem jak nasz 
sąsiad gonił ruszający  
z przystanku autobus…
- I co?
- Poszczułem go naszym 
psem i zdążył…

JJJ

- Dlaczego ciągle spóźniasz 
się do szkoły? – pyta nauczy-
cielka Jasia.
- Bo nie mogę obudzić się na 
czas…
- Nie masz budzika?
- Mam, ale on dzwoni wtedy, 
kiedy śpię.

JJJ
Przyjeżdża studentka do 
domu.
- Mamo, mam chłopca!
- To świetnie, co studiuje?

- Ależ mamo, on ma dopiero 
dwa miesiące.

JJJ
Dwaj policjanci pukają do 
drzwi:
- Kto tam?
- Policja.
- Czego chcecie?
- Porozmawiać.
- Ilu was jest?
- Dwóch.
- To porozmawiajcie między 
sobą.

JJJ
Na lekcji religii.  
- Jasiu, ile jest przykazań 
Bożych?  
- Dziesięć.  
- A kościelnych?  
- Dwóch. Pan Mietek i pan 
Józek.

JJJ
Przychodzi kucharz do leka-
rza i mówi:  
- Panie doktorze, ostatnio 
zauważyłem, że nie słyszę na 
jedno ucho.  
- A na drugie?  
- Kotlet schabowy, frytki  
i sałatka z ogórków.

JJJ
Wchodzi facet do baru  
i pyta: 
- Czy ktoś może zgubił spory 
rulon pieniędzy owinięty 
gumką recepturką? 
Jeden z klientów podchodzi 
do niego i mówi: 
- Ja, ja! To moje! 
- Masz, znalazłem gumkę.

JJJ
Pani w przedszkolu rozdała 
dzieciom rysunek kaczki  
z parasolem do pokolorowa-
nia. Zbierając prace za-
uważyła, że Jaś pomalował 
kaczkę na czerwono. 
- Jasiu - spytała - ile razy  
w życiu widziałeś czerwoną 
kaczkę? 
- Tyle samo razy, co kaczkę  

z parasolem.
JJJ

- Kiedy naprawiasz kran w 
kuchni? 
- Jutro... 
- Jutro, jutro! Zawsze 
wszystko robisz jutro! 
- Właśnie, wszystko! Dlatego 
jutro mogę nie mieć czasu na 
wszystko! Naprawię go  
w przyszłym tygodniu!

JJJ
- Kochanie! Wróciłem z pra-
cy. Jest może jakaś kolacja?  
- Tak. Stoi w kuchni na stole.  
- Gdzie? Nie ma nic!  
- Ot, idiota... Już 10 lat po 
ślubie, a ten się zawsze na to 
nabiera...

JJJ
Do domu bogatego małżeń-
stwa wtargnęli rabusie.  
- Złoto jest? - pytają.  
- Jest - mówi mąż - 100 kg.  
- To nie gadaj, tylko dawaj!  
Mąż odwraca się w stronę 
sypialni i głośno woła:  
- Krysiu, złoto moje, wsta-
waj! Panowie przyszli po 
ciebie!

JJJ
Przyjechała teściowa i pyta 
zięcia:  
- Co to było takie czarne na 
patelni? Ledwie co to doszo-
rowałam!  
- Powłoka teflonowa, 
mamo...


