
1OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY      NR 7 (126) 2018

Spotkania...
...w organizacjach 
Okręgu Podkarpackiego

...w Otwockiej SM

...w organizacjach 
Okręgu Śląskiego

...w organizacjach 
Okręgu Kujawsko-
Pomorskiego

• ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A.
• Rzeszowska SM

• W Śródmiejskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Bielsku Białej

• W ALUPROF S.A. w Bielsku Białej
• W IKEA Industry w Skoczowie
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Opinia ZZ „Budowlani”  
w sprawie koncepcji nowego prawa 
zamówień publicznych opublikowanej 
przez MPiT oraz UZP w czerwcu 2018

Wystąpienie przewodniczącego 
Zarządu Krajowego ZZ „Budowlani” 
Zbigniewa Janowskiego w sprawie 
koncepcji nowego prawa zamówień 
publicznych na posiedzeniu 

Rady Dialogu 
Społecznego

Dla spółdziel-
ców najkrót-
szą drogą jest 
kompromis - 
mówi Dariusz 
Szram, szef 
„Budowla-
nych”  
w CHSM

Zawsze 
warto 
rozmawiać

• W Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Na Skarpie” w Toruniu

• W Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Zjednoczeni” w Bydgoszczy

• W Bydgoskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej



OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY      2 NR 7 (126) 2018

Związki z PSG nie chcą 
przenosin do Tarnowa

Jak informuje 
Ogólnopol-

skie Porozumienie 
Związków Zawodo-
wych, zakładowe or-
ganizacje związkowe, działające w Polskiej Spółce Gazownictwa, po 
powzięciu informacji o możliwym przeniesieniu siedziby PSG do 
Tarnowa, wyraziły sprzeciw dla planowanych działań w tym zakresie.

Plan przeniesienia siedziby spółki pojawił się już w ubiegłym 
roku. Wszystkie organizacje związkowe przedstawiły wówczas 
negatywne stanowisko w tej sprawie. W piśmie z 3 lipca, skiero-
wanym do premiera Mateusza Morawieckiego, podtrzymują je w 
całej rozciągłości. 

Jak podkreślają: „Nikt do dnia dzisiejszego nie wskazał stronie 
społecznej działającej w Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. 
źródłowych prac analitycznych uzasadniających podejmowanie 
działań zmieniających strukturę organizacyjną Spółki”. 

Zdaniem związkowców, „żądania przeniesienia Centrali Pol-
skiej Spółki Gazownictwa z Warszawy oprócz niewymiernych – choć 
łatwo policzalnych kosztów społecznych (dezorganizacja funkcjono-
wania Centrali Spółki, oddalenie od Centralnych Władz zarówno 
Właścicielskich jak i Rządowych – szczególnie dla podmiotu o 
znaczeniu strategicznym dla Państwa, pociągną za sobą wymierne 
koszty finansowe, liczone w dziesiątkach milionów (opracowania 
analityczne dokonane przez Zarząd Spółki)”. 

Jak zauważają, środki, które spółka wyda na przeniesienie 
siedziby „winny być skierowane na zaspokojenie potrzeb likwi-
dacji białych plam w gazyfikacji, szczególnie ściany wschodniej, 
rozbudowę infrastruktury technicznej i operacyjnej Spółki oraz 
wsparcie potrzebujących pracowników Spółki”. Jak podkreślają, 
„marnowanie tych ogromnych środków na zaspokojenie indywi-
dualnych, osobistych, bez poparcia społecznego, lokalnych ambicji 
kilku osób są dla nas nie do przyjęcia”.

Pikieta pracowników 
Portu Gdańskiego

Ja k  i n -
f o r m u j e 

Wolny Związek 
Zawodowy Pra-
cowników Go-
spodarki  Mor-
skiej, organizacje 
związkowe WZZ 
P r a c o w n i k ó w 
Gospodarki Mor-
skiej i NSZZ „Solidarność” z Portu Gdańskiego Eksploatacja S.A. 
przeprowadziły w dniu 29 czerwca pikietę protestacyjną przed 
siedzibą Zarządu Portu Gdańsk. Przybyło około 200 portowców 
dokerów i dźwigowych.

Wspomagały ich organizacje portowe z DCT Gdańsk i innych 
firm portowych i przemysłu morskiego Trójmiasta. Swoje poparcie 
dla protestujących udzieliły również organizacje związkowe z portów 
w Szczecinie, przysyłając stosowne pisma.

Pikietę otworzyli i prowadzili przewodniczący organizacji związ-
kowych skupionych w Port Gdański Eksploatacja S.A. Janusz No-
waczkiewicz z WZZ PGM i Piotr Radkowski z NSZZ „Solidarność”.

Związkowcy i pracownicy spółki Port Gdański Eksploatacje 
sprzeciwiają się pogarszającej się, ich zdaniem, sytuacji ekonomicz-
nej przedsiębiorstwa oraz planom restrukturyzacji. Władze Zarządu 
Portu Morskiego Gdańsk, pod który podlega przeładunkowe PGE, 
utrzymują, że sytuacja w tej firmie jest stabilna, a pikieta była w 
dużej mierze skutkiem nieprawdziwych informacji o rzekomo 
planowanym podziale spółki. 

Jak podkreślają, problemem jest też brak pracowników w ciągu 
czterech lat z firmy odeszło 100 osób, obecnie pracuje w niej 370. 
Kandydatów, zdaniem protestujących odstrasza niska płaca - 2400 
zł na starcie, natomiast doświadczeni pracownicy „uciekają” na 
emerytury pomostowe. Podkreślali też, że spółka w 2017 roku 
zanotowała 10,5 mln zł straty. 

Przegląd związkowych 
wydarzeń w Polsce

cd. na str. 4

W stolicy Łotwy, Rydze, w czerwcu br. odbyło 
się międzynarodowe seminarium poświę-
cone dialogowi społecznemu i negocjacjom 

układów zbiorowych pracy w Estonii, Polsce, Litwie i Ło-
twie. Seminarium było kontynuacją spotkania związków 
z krajów bałtyckich i Polski, które odbyło się w ubiegłym 
roku w Warszawie z inicjatywy przewodniczacego ZZ 
„Budowlani” i  Regionalnego Projektu dla Stosunków 
Pracy i Dialogu Społecznego w Centralnej, Wschodniej 
i Południowo – Wschodniej Europie  Fundacji im. 
Friedricha Eberta.

Tym razem organizatorem seminarium 
był Łotewski Związek Zawodowy Pracowników 
Budownictwa (LCA). Możliwości organizacyj-
ne przeprowadzenia seminarium zapewniła 
ponownie Fundacja im. Friedricha Eberta, 
którą reprezentował Krzysztof Getka, jeden z 
inicjatorów cyklu seminariów.

W seminarium wzięli udział także za-
proszeni eksperci: Werner Buelen - sekretarz 
EFBWW, Nina Kreutzman - sekretarz ds. 
międzynarodowych fińskiego Rakennusliitto, 
Fritz Heil - sekretarz ds. międzynarodowych 
niemieckiego IG-BAU oraz Tony Berggren - 
ombudsman ze szwedzkiego GS. W obradach uczestniczyli 
przedstawiciele związków budowlanych i leśników z Ło-
twy, leśników i drzewiarzy z Litwy, konfederacji związkowej 
Estonii. W spotkaniu wzięła udział także nowo wybrana 
przewodnicząca litewskiej konfederacji związkowej Inga 
Rungiene. ZZ „Budowlani” reprezentowali przewodni-
czący Zbigniew Janowski i sekretarz Jakub Kus.

Uczestników seminarium powitał wiceprzewod-
niczący LCA Martins Dunskis. Seminarium miało 
bardzo roboczy przebieg i koncentrowało się na omó-

wieniu sytuacji w poszczególnych krajach, prezentacji 
możliwości negocjacji układów zbiorowych na szczeblu 
sektorowym i szans objęcia nimi kluczowych dla rynku 
pracy obszarów. Eksperci zaprezentowali doświadczenia 
i modele negocjacji układów w poszczególnych krajach, 
jak i historyczny przegląd rozwoju stosunków przemysło-
wych w budownictwie, leśnictwie i przemyśle drzewnym 
w Unii Europejskiej. Uczestnicy dyskutowali zarówno 
na spotkaniach plenarnych, jak i w grupach roboczych. 

W ocenie wszystkich reprezentantów związków 
taka formuła spotkań jest bardzo użyteczna i będzie 

kontynuowana w przyszłości. Seminaria organizowane 
przy współpracy z FES stają się nową platformą cyklicz-
nych kontaktów i współpracy związków z Polski, Litwy, 
Łotwy i Estonii. To inicjatywa bardzo cenna, bo powstała 
oddolnie, a tematykę kolejnych spotkań ustalają same 
zainteresowane związki.

Tej „czwórstronnej” współpracy i sytuacji w Europej-
skiej Federacji Pracowników Budownictwa i Drzewiarstwa 
poświęcona była dyskusja w drugim dniu seminarium.

(jk)

LITEWSKIE, ŁOTEWSKIE, ESTOŃSKIE 
ZWIĄZKI I „BUDOWLANI”  
O SEKTOROWYCH UKŁADACH 
ZBIOROWYCH W RYDZE 
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(…)Pani Przewodniczą-
ca, Szanowni Państwo,

Przede wszystkim pra-
gnę podziękować stronie 
rządowej, szczególnie Mini-
sterstwu Przedsiębiorczości 
i Technologii oraz Urzędowi 
Zamówień Publicznych 
za bardzo czytelny sposób 

procedowania nad nowym prawem zamówień i za 
otwartość na dialog. Mam nadzieję, że dalsze prace nad 
nową ustawą Pzp będą przebiegały w ten sam sposób. 
Pragnę także wyrazić zadowolenie z treści STANO-
WISKA STRONY PRACOWNIKÓW I STRONY 
PRACODAWCÓW, przyjętego w trakcie prac doraźnego 
Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. 
zamówień publicznych i liczę na to, że stanie się ono 
stanowiskiem Rady. 

To stanowisko po raz kolejny pokazuje, że jest 
możliwe porozumienie strony pracodawców i strony 
związkowej nawet w kwestiach szczegółowych i wrażli-

Rada Dialogu Społecznego  
o zamówieniach publicznych
W dniu 12 lipca 2018 r. odbyło się 
kolejne posiedzenie Rady Dialogu 
Społecznego. Uczestniczył w nim 
przewodniczący ZZ „Budowlani” 
Zbigniew Janowski.  
W programie posiedzenia przewidziano 
debatę na temat koncepcji nowego 
prawa zamówień publicznych, którego 
zmianą ZZ „Budowlani” jest szczególnie 
zainteresowany. W pracach Zespołu 
doraźnego ds. zamówień publicznych 
Rady Dialogu Społecznego udział 
bierze (jako ekspert OPZZ) sekretarz 
Związku Jakub Kus. Zespół przygotował 
niedawno wspólne stanowisko strony 
pracodawców i pracowników w sprawie 
rządowej koncepcji zmian w Pzp.
Zbigniew Janowski zabrał głos w tej 
sprawie, prezentując poglądy Związku na 
zmiany w Prawie zamówień publicznych.
Poniżej przytaczamy pełny 
tekst tego wystąpienia:

wych dla procesu zamówień publicznych.
Nowe prawo zamówień publicznych jest nam pilnie 

potrzebne – zarówno publicznym podmiotom zama-
wiającym, wykonawcom usług i dostaw, jak i pracowni-
kom firm wykonujących te usługi i dostawy. Niedawna 
nowelizacja ustawy poszła w dobrym kierunku, ale z 
punktu widzenia potrzeb rynku jest niewystarczająca.

Widzę to przede wszystkim z perspektywy mojego 
sektora budowlanego, szczególnie zaangażowanego w 
realizację dużych zamówień o znaczeniu ogólnokrajo-
wym, ale też małych, istotnych na poziomie lokalnym. 
Informacje dotyczące kondycji firm budowlanych 
realizujących zamówienia są bardzo niepokojące. Mimo 
formalnie dobrej koniunktury budowlanej pojawiają 
się stare zagrożenia: zachwiana płynność finansowa i 
opóźnienia w płatnościach, skokowy wzrost cen wyro-
bów nie ujęty w umowach i w konsekwencji opóźnienia 

w realizacji, a także zagrożenia upadłością.
Dla nas, związkowców w budownictwie, prawo 

zamówień publicznych jest równie ważne jak prawo 
pracy, z tą różnicą, że w sferze prawa pracy znacznie 
trudniej jest osiągnąć porozumienie stron dialogu. 

Prawo zamówień publicznych – z naszego punktu 
widzenia – powinno być nie tylko wzorem dla wszyst-
kich relacji inwestor – wykonawca w gospodarce, ale też 
wzorem relacji na rynku pracy. Przy czym świadoma 
wagi tych relacji powinna być nie tylko firma wykonująca 
usługi czy dostawy, ale także zamawiający, dbający nie 
tylko o najniższą cenę zamówienia, ale też o jego jakość. 
Korzyścią z dobrze zrealizowanego zamówienia ma być 

nie tylko dobra usługa czy dostawa, ale też właściwy 
wzór relacji na rynku – służący uczciwej konkurencji i 
kształtowaniu dobrych stosunków pracy i generowaniu 
dobrych miejsc pracy. To ważna pochodna właściwego 
systemu zamówień – istotna dla całej gospodarki.

Po pierwsze więc prawo zamówień publicznych 
musi promować tych, którzy akceptują zasady uczciwej 
konkurencji, a nie tych, którzy je łamią. To w ogromnej 
mierze zależy od zamawiającego.

Po drugie: nie może być sprzeczności pomiędzy 
prawem zamówień a prawem pracy. Łamanie prawa 
pracy nie może być formą premiowanej oszczędności 
przy realizacji zamówienia.

Po trzecie: nieograniczona liczba pośredników 
w realizacji zamówienia nie tworzy wartości dodanej. 
Nic nie stoi na przeszkodzie, by w trakcie prac nad 
nową ustawą dokonać optymalizacji „łańcucha” 
podwykonawstwa i dostaw. Firmy – pośrednicy nie 
angażujące swojego potencjału wykonawczego w reali-
zacji zamówienia, a jedynie partycypujące w zyskach, 
nie tworzą wartości dodanej, nie tworzą wielu nowych 
miejsc pracy i z reguły nie mają pozytywnego wpływu 
na jakość. W niekończącym się łańcuchu poziomów 
podwykonawstwa zwykle kryje się szara strefa. Brak 
zaangażowania własnego potencjału wykonawcy w reali-
zację zamówienia także prowadzi do patologii na rynku.

Po czwarte: w nowym prawie zamówień odstęp-
stwa od procedur zamówień publicznych muszą być 
ograniczone i jasno zdefiniowanie. Nie może być tak, 
że tworzymy nowe, dobre prawo zamówień, ale poprzez 

generowanie licznych wyłączeń coraz większą liczbę 
zamówień wyprowadzamy poza Pzp. Uważamy jedno-
cześnie, że w przypadku wyłączeń, w tym procedury „in-
-house”, powinny obowiązywać te same relacje z zakresu 
prawa pracy, jak w przypadku zamówień publicznych.

Dla nas prawo zamówień publicznych powinno być 
wzorem relacji na rynku we wszystkich wymiarach: od-
powiedzialności za finanse publiczne, konkurencyjności 
i zrównoważenia praw stron, jakości, przejrzystości, 
odpowiedzialności za skutki dla rynku pracy – bo 
zamówienia powinny mieć wpływ na generowanie do-
brych miejsc pracy.

Bardzo ważny wpływ na jakość zamówień ma 
zapewnienie płynności ich realizacji. Popieramy 
zarówno te rozwiązania, które prowadzą do jak 
najwyższej jakości samej treści zamówienia – a więc 
wysokich wymagań merytorycznych stawianych przed 
samym zamawiającym. Popieramy też takie rozwiązania, 
które pozwolą uwzględniać zmienność warunków na 
rynku i cen środków niezbędnych do realizacji usługi. 
Zamówienia publiczne powinny być zrównoważone, a 
więc zrównoważone powinno być ryzyko zmiennych 
po obydwu stronach.

Koncepcja zmiany Pzp przedstawiona przez stronę 
rządową jest dobrym materiałem bazowym do dyskusji. 
Bardzo liczymy na to, że rząd podtrzyma ten tryb 
konsultacji zmian prawnych i że ten model dialogu 
upowszechni się w innych obszarach(…).

Opinia ZZ „Budowlani” w sprawie koncepcji 
nowego prawa zamówień publicznych na str. 10-14.

W Warszawie, 27 czerwca odbyło 
się pierwsze w tej kadencji 
posiedzenie Rady Ogólnopol-

skiego Porozumienia Związków Zawodowych. 
W programie znalazły się m.in. wybory 
wiceprzewodniczących Porozumienia.

Po przeprowadzeniu trzech tur głoso-
wania Rada powierzyła pełnienie funkcji 
wiceprzewodniczących OPZZ w kadencji 
2018 – 2022 Piotrowi Ostrowskiemu (Ogól-
nopolski Pracowniczy Związek Zawodowy 
„Konfederacja Pracy”), Barbarze Popielarz 
(Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu 
Miedziowego) oraz Andrzejowi Radzikow-
skiemu (Związek Nauczycielstwa Polskiego).

Do zakresu kompetencji wiceprzewodni-
czącej Barbary Popielarz należy m.in.:

• Organizacja posiedzeń organów statuto-
wych OPZZ.

• Sprawy dotyczące organizacji i funkcjo-
nowania struktur branżowych i teryto-
rialnych OPZZ. 

• Polityka medialna OPZZ i informacja 

wewnątrzzwiązkowa.
• Promowanie rewitalizacji związków 

zawodowych, metod organizowania 
pracowników wśród organizacji człon-
kowskich OPZZ oraz wsparcie mery-
toryczne podejmowanych inicjatyw 
ukierunkowanych na organizowanie 
pracowników w związkach zawodowych 
i zwiększanie ich potencjału.

• Organizacja manifestacji, pikiet, wieców, 

akcji protestacyjnych, uroczystości.
Do zakresu kompetencji wiceprzewod-

niczącego Piotra Ostrowskiego należy m.in.:
• Gospodarka i finanse w tym:

• przygotowanie, prowadzenie i rozlicza-
nie oraz ewaluacja projektów i innych 
przedsięwzięć finansowanych z funduszy 
europejskich i innych, w których uczest-
niczy OPZZ.
• kształtowanie wynagrodzeń, w tym 

w państwowej sferze budżetowej, oraz 
minimalnego wynagrodzenia za pracę, a 
także świadczeń socjalnych,
• polityka przemysłowa państwa, w 
tym sektorowe programy gospodarcze, 
przekształcenia własnościowe i restruk-
turyzacja; sprawy dotyczące majątku pań-
stwowego w podmiotach gospodarczych.

• Budżet państwa, polityka podatkowa 
i celna.

• Polityka rolna i ochrona środowiska.
• Polityka regionalna.

Do zakresu kompetencji wiceprzewod-
niczącego Andrzeja Radzikowskiego należą 
m.in.:

• Uwarunkowania demograficzne, zatrud-
nienie i przeciwdziałanie bezrobociu 
oraz polityka senioralna i migracyjna.

• System ubezpieczeń społecznych (emery-
talne, rentowe, chorobowe, wypadkowe).

• Pomoc społeczna i zabezpieczenie 
społeczne, w tym minimum socjalne i 
kryteria dochodowe.

• Ochrona zdrowia, w tym zatrudnienie, 
rehabilitacja społeczna i zawodowa osób 
niepełnosprawnych.

• Zagadnienia związane z działalnością 
państwowej i samorządowej sfery budże-
towej, w tym sprawy nauki, oświaty, w tym 
szkolnictwa zawodowego oraz kultury.

• Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 
w tym działalność społecznej i Państwo-
wej Inspekcji Pracy.                               (red)

Nowe władze OPZZ w komplecie
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cd. ze str. 2

Protest w SHL Production 
w Kielcach

Zaostrza się sy-
tuacja w SHL 

Production - w jednym z 
największych zakładów 
produkcyjnych w Kiel-
cach. Zakład, którego 
właścicielami są Włosi, 
zajmuje się wytwarzaniem 
elementów do maszyn budowlanych. Przez kilka dni kilkuset pracow-
ników (w sumie zatrudnionych jest ich około 700) prowadziło strajk 
włoski i nie przychodziło w weekendy do pracy. 

Strajk włoski polegał na spowolnieniu produkcji. Pracownicy nie 
przychodzili do pracy w soboty i niedziele, ponieważ praca w weekend 
była dla nich pracą w godzinach nadliczbowych.

Taka forma protestu była podyktowana tym, że dyrekcja zakładu 
nie chciała podjąć merytorycznego dialogu ze stroną społeczną. 
Pracownicy domagają się podwyżki pensji o 400 złotych brutto od 1 
lipca, wypłaty zaległych premii w wysokości 1500 złotych, które mieli 
otrzymać do 10 grudnia ubiegłego roku, a także polepszenia warunków 
pracy, w szczególności poprawy wentylacji w hali produkcyjnej.

Porozumienie płacowe  
w gdańskiej komunikacji miejskiej

Pod koniec czerwca 
zarząd spółki Gdań-

skie Autobusy i Tramwaje i 
związki zawodowe zawarły 
porozumienie w sprawie pod-
wyżek płac dla kierowców i motorniczych. Jak podkreślił prezes spółki 
Maciej Lisicki, była to trzecia regulacja płacowa od stycznia 2018 r. W 
sumie od początku roku pensje najmniej zarabiających kierowców i 
motorniczych wzrosły o ok. 20 proc., czyli o blisko 800 zł brutto. Jak 
jednak donoszą związkowcy, wynagrodzenia wzrosły, ale do satysfak-
cjonującego poziomu pracy w Gdańskich Autobusach i Tramwajach 
nadal jest daleko.

Konflikt pomiędzy kierowcami a władzami Gdańskich Autobusów 
i Tramwajów narastał od miesięcy i trwał pomimo licznych spotkań 
przedstawicieli obydwu stron. Kierowcy zarzucali przełożonym m.in. 
niejasny system wynagrodzeń i niewystarczającą liczbę pracowników do 
obsadzania kursów. Wskazywali też na problemy z taborem, m.in. zły 
stan techniczny autobusów i niewystarczające wyposażenie warsztatów. 

Zebrał: Tomasz Nagórka

W dniach 12-13 czerwca 
2018 r., w Centrum 
Partnerstwa Społeczne-

go „Dialog” im. A. Bączkowskiego od-
było się szkolenie dla przedstawicieli 
komisji rewizyjnych działających w 
poszczególnych strukturach Związku 
Zawodowego „Budowlani”. Uczest-
ników przywitał Tomasz Nagórka - 
sekretarz krajowy ds. organizacyjnych. 
W swoim wystąpieniu odniósł się do 
działalności pionu rewizyjnego i jego 
znaczenia w pracach związku.

Pierwszego dnia Małgorzata 
Władek - członek Głównej Komisji 
Rewizyjnej przeprowadziła szkolenie 
z zakresu kontroli pionu rewizyjnego 
w strukturze podstawowej, okręgowej 
i krajowej. Był to też czas dyskusji 
na temat działalności komisji re-
wizyjnej w Związku Zawodowym 
„Budowlani”

Drugiego dnia omówione zo-
stały kwestie dotyczącego projektu 
regulaminu GKR oraz zmiany w 
zakresie ochrony danych osobowych 
w Polsce i Europie w kontekście 
Rozporządzenia Parlamentu Euro-

pejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrek-

tywy 95/46/WE (ogólne rozporzą-
dzenie o ochronie danych) – RODO. 
Szkolenie przeprowadził sekretarz 

Związku Cezary Izdebski.
Szkolenie, zakończone wręcze-

niem certyfikatów, podsumował 

przewodniczący Związku Zawodowe-
go „Budowlani” Zbigniew Janowski.

(red)

Szkolenie komisji rewizyjnych ZZ „Budowlani”

Pod koniec czerwca, w Sanoku odbyło 
się kilkudniowe szkolenie dla działaczy 
Związku Zawodowego „Budowlani” 

z Okręgu Wielkopolskiego. Wzięło w nim udział 
ponad 30 słuchaczy, w tym przewodniczący Okręgu 
Krzysztof Antoniewicz. Szkolenie poprowadził se-
kretarz krajowy ZZ „Budowlani” ds. organizacyjnych 
Tomasz Nagórka. 

Program został podzielony na bloki tematyczne. 
Pierwszy dotyczył zagadnień związanych z podstawa-
mi działalności związkowej i strukturą organizacyjną 
„Budowlanych”. Drugi - zasad organizacji działal-
ności związkowej w zakładzie pracy. Trzeci - kwestii 
prowadzenia dialogu społecznego i podstawowych 

uprawnień ułatwiających działanie organizacji 
związkowej w zakładzie pracy.

Podczas szkolenia poruszona została również 
kwestia zbliżającej się kampanii sprawozdawczo-
-wyborczej w Związku Zawodowym „Budowlani”. 
Tomasz Nagórka wspomniał, że we wrześniu wejdzie w 
życie znowelizowana ordynacja wyborcza, a w okresie 
od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku do wyborów w 
pierwszej kolejności przystąpią organizacje podstawo-
we.

W ramach szkolenia pomiędzy jego uczestnikami 
a wykładowcą wywiązała się dyskusja, która pokazała 
jak faktycznie wygląda dialog społeczny w zakładach 
pracy, w których działają organizacje podstawowe z 

„Budowlanych”. W trakcie rozmowy związkowcy z 
Okręgu Wielkopolskiego dzielili się swoimi doświad-
czeniami, dobrymi praktykami, a także problemami 
w zakresie prowadzenia dialogu z pracodawcą.

Na zakończenie uczestnicy szkolenia wzięli 
udział w konkursie wiedzy, którą zdobyli w trakcie 
szkolenia. Do wygrania były parasole z logo Związku 
Zawodowego „Budowlani”. Wszyscy uczestnicy  
otrzymali certyfikaty zaświadczające o ukończeniu  
szkolenia, podpisane przez przewodniczącego 
Związku Zbigniewa Janowskiego oraz wykładowcę – 
Tomasza Nagórkę.

Tomasz Nagórka

Szkolenie dla działaczy 
z Wielkopolski 
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Dariusz Szram, rocznik 1963, inżynier budownictwa, 
przewodniczący Związku Zawodowego „Budowlani” w 
Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chełmie. W 
związkach od początku kariery zawodowej. - Dla młodego 
chłopaka po szkole wszystko było nowe. Do spółdzielni 
trafiłem w 1982 roku, gdy ruszała budowa nowego osiedla 
(dziś nosi nazwę Słoneczne) - wspomina. - W kilka lat    w 
szczerym polu powstały 44 bloki z ponad dwoma tysiącami 
mieszkań. Zaczynałem jako betoniarz.

Chełmska Spółdzielnia Mieszkaniowa została zało-
żona w 1957 roku i jest najstarszą i największą spółdzielnią 
mieszkaniową w regionie. Jej zasoby stanowi 196 budynków 
z 8 682 mieszkaniami, z czego: 226 o statusie lokatorskim, 
3 672 o statusie własnościowym, 4 766   w stanie odrębnej 
własności i 18 lokali w najmie oraz 263 lokale użytkowe. 
Spółdzielnia posiada własną grupę konserwacyjną, której 
zadaniem jest przeprowadzanie doraźnych robót i napraw 
oraz stałe utrzymanie zasobów CHSM.

Spółdzielcza specyfika
- Bez centralnych dotacji, przelewów za dostarczony 

produkt czy mnożenia zysków... Spółdzielnię miesz-
kaniową utrzymują jej mieszkańcy, budżet kształtują 
wpłacane przez członków - mieszkańców czynsze, które 
i tak zawsze dla lokatorów są za wysokie - tłumaczy spe-
cyfikę spółdzielczej mieszkaniówki Dariusz Szram. - Ale 
spółdzielnia to także pracodawca, który zatrudnia rzeszę 
ludzi odpowiadających za codzienne funkcjonowanie 
instalacji, dostawy, bieżące remonty, zarządzanie mediami, 
a także estetykę otoczenia. Dlatego tak ważne jest właściwe 
zarządzanie spółdzielnią, perspektywiczne planowanie 
i ścisła współpraca pomiędzy zarządem spółdzielni a 
związkiem, który jest reprezentantem załogi. Wiadomo, 
nie jest to łatwe, ale przecież po to rozmawiamy, żeby 
osiągnąć kompromis dobry dla każdego: mieszkańca, 
zarządu i pracowników.

Konserwator, 
administrator, kierownik

- W „Budowlanych” aktywnie działam już od lat 
90-tych. Jak to zwykle bywa, namówił mnie kolega z pra-
cy - opowiada Dariusz Szram. - W tym czasie do związku 
należała jedna trzecia pracowników CHSM. Zaczynałem 
jako betoniarz na budowach osiedli z wielkiej płyty, ale 
stopniowo awansowałem. Byłem osiedlowym konserwa-
torem, potem administratorem ADM-u, aż doszedłem do  
kierownika administracji osiedla. To ostatnie stanowisko 
okazało się najbardziej wymagające: odpowiadałem za 

ponad dwa tysiące lokali zamieszkiwanych przez ponad 
pięć tysięcy chełmian. Pomagała praktyka i znajomość 
ludzi i ich możliwości. Nowe stanowisko pozwoliło 
mi popatrzeć na sprawy pracownicze z innego punktu 
widzenia. Dotąd tylko reprezentowałem kolegów przed 
przełożonymi, teraz sam kierowałem kilkunastoma 
ludźmi. W tym czasie, na początku 2004-2005 związek 
skupiał głównie pracowników po 30-tce.

Z troską o pracowników
W 2007 roku w Chełmskiej Spółdzielni Mieszka-

niowej nastąpiły głębokie zmiany. Na walnym zebraniu 
członków po raz pierwszy od lat odwołano stary Zarząd 
CHSM, wybierając w jego miejsce nowych ludzi. Do władz 
weszli ludzie młodzi, którzy nie upatrywali swej roli tylko 
w administrowaniu zasobami i pilnowaniu bieżących 

remontów. - Nowa prezes, Ewa Jaszczuk pracowała już w 
CHSM od kilku lat - opowiada Szram. - Znała spółdzielnię 
od podszewki i doskonale zdawała sobie sprawę z potrzeb 
pracowników. „Budowlani”od początku współpracy byli 
traktowani jako partner, a często to nowy  zarząd inicjo-
wał różne przedsięwzięcia mające na celu polepszenie 
warunków pracy i płacy. Nie sposób przecenić takich 
inicjatyw jak organizowanie gier i zabaw w klubach osie-
dlowych, plenerowego festynu z okazji Dnia Dziecka dla 
wszystkich mieszkańców CHSM, stałej troski o seniorów. 
Nowy sposób zarządzania odczuli także pracownicy. W 
miarę posiadanych środków zaczęły rosnąć pensje, lepiej 
wydawano pieniądze z funduszy socjalnych. 

Spółdzielnia zawsze 
pomoże

Dla mieszkańców spółdzielni mieszkaniowych 
najważniejsza, obok oczywiście bezpieczeństwa i komfortu 
mieszkania, jest wysokość miesięcznego czynszu. Nie 
wszystkie składniki opłat zależą od samej spółdzielni. 
W ramach opłat czynszowych pobierane są zaliczki na 
media, opłatę wieczystą oraz podatki. Ceny gazu i energii 
elektrycznej zależą od dostawców i rozliczane są w oparciu 
o ich zużycie. W czynsz wliczona jest opłata za wodę, 
odprowadzenie ścieków i wywóz śmieci (nalicza się na 
osobę) - cena wynika z Rady Miasta.

Mieszkańcy znajdujący się w trudnej sytuacji finan-
sowej, o niskich dochodach mogą korzystać z kilku form 
pomocy. Pierwszą z nich jest dodatek mieszkaniowy, o 
który można ubiegać się niezależnie od tytułu prawnego 
do mieszkania. Istotne jest wykazanie niskiego docho-
du i metrażu zajmowanego lokalu w przeliczeniu na 
osobę. Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli średni 
miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa 
domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę 
złożenia wniosku nie przekracza w gospodarstwie 
jednoosobowym 1540,79 zł brutto, a w gospodarstwie 
wieloosobowym - 1100,56 zł. brutto. Kwoty te mogą ulec 
zmianie, ponieważ ich wysokość jest uzależniona od 
wysokości najniższej emerytury. 

Mieszkańcy spółdzielni mogą zostać zwolnieni z 
50% opłaty za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi.  Warunkiem jest niski dochód - w gospodarstwie 

jednoosobowym nie większy niż 634 zł netto, zaś w go-
spodarstwie wieloosobowym 514 zł. Zwolnienie obejmuje 
jeden miesiąc - po jego upływie musimy ponownie złożyć 
odpowiednie dokumenty.

Białe certyfikaty 
Ustawa o efektywności energetycznej z 15.04.2011 

roku stanowiąca wdrożenie dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego wprowadziła nowe narzędzie wspierania 
oszczędności energii.

Chełmska Spółdzielnia Mieszkaniowa skorzystała z 
tej formy zwrotu kosztów poniesionych na termomoder-
nizację budynków tj. docieplenia ścian, fundamentów, 

stropodachów,  wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 
likwidację mostków cieplnych. Dzięki temu na konto 
CHSM wpłynęło ponad milion złotych.

Warto wiedzieć, że Białe certyfikaty, będące świadec-
twami efektywności energetycznej, są to prawa majątkowe, 
do wydawania których upoważniony jest Prezes Urzędu 
Regulacji Energetyki, są to prawa zbywalne, stanowiące 
towar giełdowy podlegający obrotowi na Towarowej 
Giełdzie Energii S. A. 

Więcej dla mieszkańców
- Listopad 2017 przyniósł doskonałe wiadomości dla 

mieszkańców Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej - 
mówi Dariusz Szram. - Nasz projekt uplasował się na 4 
miejscu listy rankingowej Lubelskiego Urzędu Marszał-
kowskiego, zdobywając - co warto podkreślić - najwyższą 
spośród złożonych wniosków kwotę dofinansowania: 
8.437.006,29 zł. O skali sukcesu naszej spółdzielni najle-
piej świadczy fakt, że następny w kolejności projekt uzy-
skał dofinansowanie czterokrotnie niższe -  2.135.589,83zł.    

Całkowita wartość megaprojektu Chełmskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej wyniesie 18.637.163,11 zł. 
Wkład Spółdzielni zostanie sfinansowany ze środków 
własnych, bez uciekania się do kosztownego kredytu, 
który obciążyłby kieszenie mieszkańców. W efekcie, 18 
budynków CHSM przejdzie  głęboką, kompleksową 
modernizację z zastosowaniem odnawialnych źródeł 
energii (OZE) w ramach której przeprowadzona zostanie: 
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian 
zewnętrznych budynku, docieplenie stropodachów, 
docieplenie stropów piwnic      a także izolacja termiczna 
i regulacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody 
użytkowej oraz montaż energooszczędnego oświetlenia.

- Na tym jednak nie koniec - na dachach pojawią się 
solary w ramach częściowej zamiany źródeł energii na źró-
dła odnawialne, zostaną zamontowane kompaktowe węzły 
cieplne na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody 
użytkowej w miejsce obecnie powodujących straty - pod-
kreśla Szram. -  Na koniec wdrożymy system zarządzania 
energią wraz z systemem zdalnego monitoringu.-

To nie pierwszy raz, gdy CHSM sięga po fundusze 
zewnętrzne - w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 
Spółdzielnia uzyskała dofinansowanie w wysokości 
818.347,99 zł.

- Działamy w „Budowlanych” 26 - osobową ekipą. 
Ktoś może powiedzieć - to mało, zaledwie 1/5 załogi. 
Ale to jest właśnie specyfika związków zawodowych w 
dzisiejszych czasach, gdy młodzi nie garną się do organi-
zacji, troszcząc się tylko o swoje wypłaty i awanse - mówi 
Dariusz Szram. - A my działamy na rzecz wszystkich 
pracowników. W rozmowach i negocjacjach z zarządem 
reprezentujemy przecież nie tylko naszych członków, lecz 
całą załogę. Jesteśmy aktywnym partnerem prowadzącym 
konstruktywny dialog. A na sukcesy pracujemy wspólnie z 
Beatą, Elą, Anią, Darkiem i wieloma innymi pracownika-
mi CHSM, którzy związali się z „Budowlanymi”. Wierzę, 
że nasza praca zostanie dostrzeżona i więcej młodzieży 
zainteresuje się działalnością związkową.               

Wojciech Zakrzewski

Dla spółdzielców najkrótszą drogą jest kompromis

Zawsze warto rozmawiać
Chełmska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chełmie obchodziła  
w ubiegłym roku jubileusz 60-lecia  powstania. - To oczywiście 
świetna okazja aby podsumować dotychczasowe działania,  
ale i wyznaczyć sobie nowe cele - mówi Dariusz Szram, szef 
„Budowlanych” w CHSM. - To ważne, żeby związek uczestniczył 
w najważniejszych wydarzeniach zakładu pracy.

Dariusz Szram, przewodniczący 
ZZ „Budowlani” w CHSM

Festyn rodzinny - wspólny wypo-
czynek mieszkańców i pracowników

Termodernizacja budynków na osiedlu 
Słoneczne I etap realizacji unijnego projektu Zmiana władz wprowadziła CHSM w nową epokę
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W spotkaniu z przedstawiciela-
mi Zarządu Krajowego ZZ 
„Budowlani”, które odbyło 

się w siedzibie  Otwockiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej w Otwocku, ze strony Spółdzielni 
uczestniczyli: prezes Zarządu mgr inż. Józef 
Smorąg, Henryk Ocypa  - zastępca prezesa 
oraz przedstawiciele Organizacji  Zakłado-
wej Związku Zawodowego „Budowlani”, 
działającej w O.S.M, m.in: Jolanta Bogdan 
- przewodnicząca  Zarządu, Łucja Kaszub-
ska - wiceprzewodnicząca, Kazimierz Rak 
- społeczny inspektor pracy oraz  członkowie 
Zarządu. Zarząd Krajowy ZZ „Budowlani” 
reprezentowali: sekretarz krajowy Mirosław 
Ossowski, oraz przewodnicząca Okręgu 
Mazowieckiego Jolanta Frątczak.

Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa 
powstała we wrześniau 1958 r. i w tym roku 
obchodzić będzie 60-lecie swojej działalno-
ści. Obejmuje tereny 9 osiedli: „Kmicica”, 
„Śródmieście”, „Stadion”, „Tysiąclecia”, „Ba-
torego”, „Wronia”, „Zygmunta” w Otwocku, 
„Ługi” w Otwocku i Karczewie, „Michalin” w 
Józefowie. W budynkach Spółdzielni mieszka 
ok. 15 tys. osób. Jej zasoby to ponad 5,5 tys. 
mieszkań w 166 budynkach, 10 pawilonów 
handlowych, ponad 300 garaży, 7 osiedlowych 
parkingów strzeżonych. Spółdzielnia prowadzi 
szeroką działalność społeczną, oświatową 
i kulturalną dla członków i ich rodzin w 3  
klubach osiedlowych.   

Otwocka O.S.M. jest jedną z niewielu 
spółdzielni mieszkaniowych, które prowadzą 
budowę kolejnych budynków na zasadach 
deweloperskich, a ceny powstających miesz-
kań są niższe od  oferowanych przez innych 
inwestorów działających w tym rejonie - mówił 
prezes Józef Smorąg

Atuty Spółdzielni to: wolne tereny inwe-

stycyjne, własne lokale użytkowe, uporządko-
wane sprawy własnościowe i dobrą sytuacją 
finansową, co pozwala jej członkom myśleć 
pozytywnie o najbliższej przyszłości.

Przewodnicząca Jolanta Bogdan przed-
stawiła bieżące działania, jakie Organizacja 
Zakładowa prowadzi w ramach swojej działal-
ności związkowej. ZZ „Budowlani” działa w 
Spółdzielni  nieprzerwanie od  20 lat.  Zarząd 
organizacji  posiada do swojej dyspozycji 
lokal, a do cyklicznych spotkań związkowych 
pracodawca  użycza salę konferencyjną.

Organizacja Zakładowa prowadzi  roz-
mowy i negocjacje z Zarządem Spółdzielni 
w sprawach dotyczących bieżących spraw 
pracowniczych w tym m. in.: wynagrodzeń, 
regulaminu pracy, zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych itp. W Spółdzielni 
obowiązuje zakładowy układ zbiorowy pracy . 

Organizacja  Zakładowa Związku  otrzy-

muje do opiniowania dane zakładowego 
funduszu świadczeń socjalnych i uczestniczy 
w przyznawaniu świadczeń.  

Podczas spotkania rozmawiano m.in. 
na temat nowej  ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych.

Sekretarz krajowy Mirosław Ossowski 
przedstawił działania jakie ZZ „Budowlani” 
podejmuje na rzecz poprawy kultury i  bez-
pieczeństwa pracy zarówno na poziomie 
zakładów pracy, poprzez aktywną działalność 
społecznych inspektorów pracy, a także na 
szczeblu europejskim i ogólnokrajowym.  

Podczas wizyty w Otwockiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej odbyło się także spotkanie z 
kilkudziesięcioosobową grupą pracowników 
Spółdzielni, którzy po wysłuchaniu wystąpień 
prezesa Józefa Smorąga oraz sekretarza krajo-
wego Mirosława  Ossowskiego (o bieżących 
działaniach Związku i obchodach 125-lecia 

działalności), zadawali pytania na temat 
działalności ZZ „Budowlani”.

Na te pytania odpowiedzi udzielali 
przedstawiciele Zarządu Krajowego: Jolanta 
Frątczak i Mirosław Ossowski.

Podczas spotkania rozdane zostały pra-
cownikom uczestniczącym w spotkaniu 

deklaracje wstąpienia do ZZ „Budowlani”, 
które wypełniło kilka osób, zwiększając liczbą 
członków organizacji. Przedstawiciele Okręgu 
Mazowieckiego i Zarządu Krajowego zadekla-
rowali udzielenie wszechstronnej pomocy w 
bieżącej działalności Organizacji Zakładowej 
Związku.                               Mirosław Ossowski

SPOTKANIE W OTWOCKIEJ SM

Tegoroczny Dzień Otwarty 
w „Dolinie Nidy” - jednej 
z największych firm w 

powiecie pińczowskim  - był wyjąt-
kowy. W Leszczach, na terenie firmy 
zorganizowano piknik rodzinny pod 
hasłem „W Dolinie Jaskiniowców”.

Gry, konkursy, pokaz parami-
litarnego Związku Strzeleckiego 
„Strzelec” i zwiedzanie zakładu - to 
tylko niektóre atrakcje, które czekały 
na pikniku rodzinnym, zorganizowa-
nym przez „Dolinę Nidy”. 

Wszystko zaczęło się około godzi-
ny 10 - od akcentu... patriotycznego.  
Bardzo ważnym elementem tego-
rocznej imprezy było upamiętnie-
nie rocznicy 100-lecia odzyskania 
niepodległości Rzeczypospolitej 
Polskiej. Aby uczcić to wydarze-
nie prezes Zarządu Janusz Kuźnia 
posadził na terenie firmy drzewo, 
które nazwano Dębem Niepodle-
głości. Przewodniczący Zakładowej 
Organizacji Związku Zawodowego 
„Budowlani”, jednocześnie pasjonat 
regionalnej historii okresu między-
wojennego i kolekcjoner militariów 
Janusz Głombiński opowiedział o 
walkach stoczonych na tym terenie. 

Ze swoich kolekcji przekazał dwie 
kule karabinowe (polską i rosyjską) z 
czasów powstania styczniowego oraz 
dwie łuski z okresu I wojny światowej, 
które symbolicznie zostały zakopane 
pod drzewem. 

Dobra zabawa - to jest to! Dzieci 
i ich rodziny przywitał na Dniu 

Otwartym prezes „Doliny Nidy” 
Janusz Kuźnia, życząc wszystkim 
udanej zabawy. Później rozpoczęła 
się prawdziwa przygoda nie tylko w 
Dolinie Nidy, ale także „W Dolinie 
Jaskiniowców”. Podczas festynu 
każdy mógł spróbować swoich sił w 
konkursach z dziedziny archeologii 

i historii, czy w turnieju darta. Do 
dyspozycji najmłodszych były też: 
zjeżdżalnia jaskiniowca, zjeżdżalnia, 
euro - bungee, miękka góra. Przy 
wejściu do każdej z atrakcji małych 
gości witali jaskiniowcy - animatorzy 
z firmy Dart - Pol. Podczas pikniku 
dzieci i młodzież szkolna mogła też 

wziąć udział w rodeo na dinozaurze, 
zapolować na wielkiego dmuchanego 
dinozaura, czy zgłosić się do anima-
tora, który malował buzie.

Przy każdej atrakcji - za aktyw-
ny udział, poprawnie udzieloną 
odpowiedź lub wygranie w jakiejś 
konkurencji najmłodsi i  ich rodzice 

dostawali „pieniądze”. Później zgła-
szali się z banknotami do specjalnego 
stoiska, gdzie licytowano nagrody. 
Wszystkie gadżety - od piórników, 
po selfie - sticki ufundowała „Dolina 
Nidy”. 

Podczas pikniku był też wy-
dzielony obszar „koszar”, gdzie 
stacjonowali członkowie Związku 
Strzeleckiego „Strzelec” z Kazimie-
rzy Wielkiej. Ich zaproszenie było 
doskonałym pomysłem - dzieci, a 
także dorośli ustawiali się w długich 
kolejkach, żeby móc się sprawdzić w 
strzelaniu do tarczy. Nieopodal moż-
na było także spróbować żołnierskiej 
grochówki z kuchni polowej. 

Piknik rodzinny zorganizowany 
przez „Dolinę Nidy” był swoistego 
rodzaju nauką przez zabawę i zabawą 
przez naukę. Dzieci przeniosły się 
do czasów prehistorycznych, wzięły 
udział w licznych quizach - w których 
ich wiedza była nagradzana gadże-
tami. A przy okazji było mnóstwo 
zabawy. Dodatkowo sobotni piknik 
miał jeszcze jeden cel - przybliżenie 
działalności firmy. Tego dnia zakład 
był otwarty dla zwiedzających.

 echo dnia/red

W „Dolinie Jaskiniowców”, czyli piknik rodzinny 
zorganizowany w ramach Dnia Otwartego „Doliny Nidy”
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Rzeszowska 
Spółdzielnia 
Mieszkaniowa

O tym jak wygląda działalność związkowa w 
Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
opowiedział przewodniczący Organizacji 

Zakładowej Edward Bazan. W spotkaniu obok członków 
Zarządu Organizacji uczestniczył prezes Rzeszowskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej Zygmunt Haliniak. Rozma-
wialiśmy o bieżącej działalności Rzeszowskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, sytuacji w spółdzielczości mieszkaniowej 
na Podkarpaciu i wejściu w życie RODO.

Organizacja Zakładowa w Rzeszowskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej liczy blisko 70 osób. Jej członkowie 
uczestniczą w wydarzeniach organizowanych przez 
Okręg lub Zarząd Krajowy na terenie województwa 
podkarpackiego. Ogromnym zainteresowaniem cieszą 
się wycieczki organizowane przez Zarząd Organizacji. 

W Spółdzielni funkcjonuje układ zbiorowy pracy, a pra-
cownicy korzystają z zakładowego funduszu świadczeń 
socjalnych.

Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa jest jedną z 
najstarszych i większych spółdzielni mieszkaniowych w 
Polsce. W jej skład wchodzi 276 budynków wielorodzin-
nych z 17,5 tysiącem mieszkań. Członkostwem spółdzielni  
po nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, 
legitymuje się około 41 tysięcy osób. Spółdzielnia jako jed-
nostka organizacyjna składa się z pięciu wyodrębnionych 
osiedli i trzech zakładów wykonawstwa własnego. 

Na terenie Spółdzielni funkcjonują osiedlowe domy 
kultury, o których rozwój dbają również członkowie 
naszego Związku. Kierownikiem jednego z nich – Osie-
dlowego Domu Kultury „Karton” - jest Józef Tadla, 
członek Związku Zawodowego „Budowlani”, który dba 
o stronę integracyjną i kulturalną organizacji. To właśnie 
tam kilkakrotnie organizowany był Okręgowy Dzień 
Budowlanych Okręgu Podkarpackiego.

Tomasz Nagórka

W ramach wizyt przedstawicieli Biura 
Zarządu Krajowego w organizacjach 
podstawowych Związku Zawodowego 
„Budowlani” Tomasz Nagórka - sekretarz 
krajowy Związku ds. organizacyjnych 
odwiedził dwie organizacje z Rzeszowa. 
Spotkania odbyły się w Elektromontaż 
Rzeszów S.A. oraz w Rzeszowskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej.

Podczas obu spotkań z działaczami „Budowlanych” 
z Rzeszowa rozmawiano o obchodach 125-lecia Ruchu 
Zawodowego „Budowlanych”, zbliżającej się kampanii 
sprawozdawczo-wyborczej, bieżącej działalności Biura 
Zarządu Krajowego oraz o sytuacji w zakładach pracy i w 
branżach, w których one funkcjonują. Była to dobra okazja 
do wymiany informacji, doświadczeń, poglądów na sprawy 
związkowe, lepszego poznania się i zrozumienia.

ELEKTROMONTAŻ 
RZESZÓW S.A.

Przewodniczącym Organizacji Zakładowej 
w Elektromontaż Rzeszów S.A. jest Andrzej 
Płonka, który pełni również funkcję przewod-

niczącego Okręgu Podkarpackiego, a zarazem członka 
Zarządu Krajowego Związku Zawodowego „Budowlani”. 
Oprócz niego w spotkaniu uczestniczyli członkowie 
Zarządu Organizacji oraz członkowie Komisji Rewizyjnej.

„Budowlani” w Elektromontaż Rzeszów zrzeszają 
blisko 140 członków. Jest to najliczniejsza organizacja 
„Budowlanych” na Podkarpaciu. Członkowie Związku 
Zawodowego „Budowlani”, będący pracownikami spółki, 
uczestniczą w krajowych i zagranicznych wycieczkach 
organizowanych lub współorganizowanych przez Orga-
nizację. Chętnie biorą udział w szkoleniach i spotkaniach 
integracyjnych organizowanych przez Okręg Podkarpacki 
lub Zarząd Krajowy Związku.

Podczas spotkania rozmawialiśmy o tym jak wygląda 
praca w firmie. Andrzej Płonka zwrócił uwagę na fakt, że 
zakład posiada nową linię produkcyjną, która znacząco 
ułatwia proces produkcji. Zauważył również, że w zakła-
dzie stale wzrasta poziom bezpieczeństwa osób w nim 
zatrudnionych. 

Po spotkaniu ze związkowcami Andrzej Płonka i 
Tomasz Nagórka spotkali się z Dawidem Latała, zastępcą 
dyrektora ds. produkcji metalowej. Podczas krótkiego 
spotkania rozmawialiśmy o sytuacji w branży elektro-
montażowej.

Elektromontaż Rzeszów S.A. jest jedną z największych 
firm produkcyjno-montażowych branży elektrycznej w Pol-
sce. W całej Polsce zatrudnia około 700 pracowników. Firma 
zajmuje się przede wszystkim wykonawstwem i utrzyma-
niem różnego rodzaju instalacji elektrycznych, produkcją 
słupów oświetleniowych, urządzeń rozdzielczych średniego 
i niskiego napięcia, a także innych konstrukcji stalowych i 
aluminiowych. W tym roku Elektromontaż Rzeszów S.A. 
obchodzi jubileusz 50-lecia istnienia, do obchodów którego 
zaproszono wszystkich pracowników Spółki.

...W ORGANIZACJACH OKRĘGU PODKARPACKIEGO
Spotkania...

Z okazji Dnia Dziecka 
(choć z małym opóźnie-
niem) wybraliśmy się z 

naszymi członkami z  „Budowla-
nych” w ZPS „Lubiana”, oczywiście 
wraz z dziećmi, do parku trampolin 
„Jumpcity” w Gdyni.

Zainteresowanie było tak wiel-
kie, że zorganizowaliśmy wyjazd 
na 2 autokary. Po szalonej zabawie 
na trampolinach ruszyliśmy (ku 
uciesze dzieci) do popularnej re-
stauracji, którą dzieci bardzo lubią, 
a której nazwy – ze zrozumiałych 
względów nie wymianiamy, gdzie 
skonsumowaliśmy obiad z deserem. 
Po smacznym posiłku pojechaliśmy 
na Skwer Kościuszki, gdzie zorga-
nizowaliśmy sobie czas wolny. Do 
domu wróciliśmy z uśmiechem na 
twarzy, zmęczeni ale cali i zdrowi! 
Ten wyjazd na długo pozostanie 
w naszej pamięci. I polecamy nasz 
pomysł innym.

(moz)

„Budowlani” z ZPS „Lubiana” na wycieczce do „Jumpcity”
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W siedzibie tej dużej firmy, za-
trudniającej w Bielsku Białej 
ponad 1000 pracowników, 

Jakub Kus i Adam Bajerowski spotkali się 
z przedstawicielami Zarządu Zakładowego 

„Budowlanych”; przewodniczącym Markiem 
Tomasikiem i członkiem Zarządu Łukaszem 
Zielasko. W spotkaniu uczestniczył także 
społeczny inspektor pracy Przemysław Drze-
wiecki. Organizacja Związku liczy 138 osób i, 
podobnie jak większość załogi Firmy, składa 
się głównie z ludzi młodych.

Aluprof S.A. należy do Grupy Kapitało-
wej Grupa Kęty S.A. Firma jest jednym z czo-

łowych producentów systemów aluminiowych 
w Europie. Spółka posiada swoje oddziały 
w wielu krajach Europy, a także w Stanach 
Zjednoczonych. Eksport stanowi około 36% 
ogólnej sprzedaży. Zakłady zlokalizowane w 
Bielsku-Białej, Opolu, Goleszowie i Złotowie 
zakłady Aluprof S.A. dysponują nowoczesnym 
wyposażeniem, m.in.: zautomatyzowaną linią 
do produkcji kształtowników zespolonych, 
dziesięcioma najnowszej generacji liniami 
do produkcji profili i skrzynek roletowych i 
nowoczesnymi, w pełni zautomatyzowanymi 
liniami do lakierowania proszkowego w tym 
linią do lakierowania pionowego Cała firma 
zatrudnia ponad 2000 pracowników.

W Firmie działa także NSZZ „Soli-
darność”. Organizacja „Budowlanych” w 
przedsiębiorstwie działa bardzo dynamicznie, 
koncentrując się na negocjacjach dotyczących 
płac i innych warunków pracy – w tym szcze-
gólnie bezpieczeństwie pracy. „Budowlani” 
prowadzą także zorganizowaną działalność 
socjalną i uczestniczą w zarządzaniu ZFŚS. 

W Aluprof nie ma zakładowego układu 
zbiorowego pracy, obowiązuje regulamin 
pracy. Konkretna rozmowa podczas spotka-
nia przedstawicieli zakładowej organizacji, 

Okręgu i Zarządu Krajowego koncentrowała 
się na sprawach związanych z okresem rozli-
czeniowym, możliwościach wpływu Związku 
na kształt regulaminu pracy, organizacji 
rozszerzonej (oddziałowej) struktury SIP i po-

trzebach związanych z doradztwem prawnym. 
Przewodniczący Okręgu Adam Ba-

jerowski na bieżąco wyjaśnił wiele kwe-
stii dotyczących podstaw prawnych funk-
cjonowania organizacji zakładowej i za-
chęcał Zarząd organizacji do szerszego 
włączenia się w prace Okręgu Śląskiego. 

Sekretarz Jakub Kus przedstawił zakres 
działań Zarządu Krajowego i inicjatywy 

podejmowane na tym szczeblu w bieżącym 
roku. Dyskutowano także o potrzebach 
informacyjnych i możliwościach publikacji 
potrzebnych związkowcom materiałów w 
OMSZ „Budowlani”.                         (sag)

Przewodniczący Okręgu  Śląskiego ZZ „Budowlani” Adam Bajerowski  
i sekretarz krajowy Związku Jakub Kus spotkali się z przedstawicielami 
zarządów organizacji „Budowlanych” w Bielsku Białej i Skoczowie.

...w organizacjach Okręgu Śląskiego
W IKEA Industry w Skoczowie

W spotkaniu z przewodni-
czącym Okręgu Śląskiego i 
sekretarzem krajowym  ZZ 

„Budowlani” w zakładach IKEA Industry 

w Skoczowie uczestniczyli przedstawiciele 
Zarządu Zakładowego. Organizacją kieruje 
obecnie wiceprzewodniczący Paweł Tomiczek, 
pełniący obowiązki przewodniczącego. W 
skład Zarządu „Budowlanych” wchodzą 
również Katarzyna Gańczarczyk i Magdalena 
Bąk, w skład Komisji rewizyjnej Michał Król 

i Marek Celak.
IKEA Industry w Skoczowie zatrudnia 

ok. 250 pracowników. Fabryka w Skoczowie 
jest częścią IKEA Industry od 1998 roku. 
Produkuje meble i elementy mebli z litego 
drewna. Mimo, że produkcja Skoczowa 
jest wysoko oceniana a firma jest rentowna, 
Zarząd IKEA ma zamiar sprzedać fabrykę, 
najprawdopodobniej z powodu braku moż-
liwości rozbudowy. To problem nie tylko dla 
załogi, ale dla Skoczowa, w którym IKEA jest 
jednym z większych pracodawców. Problemem 
dla organizacji związkowej jest poziom wyna-

grodzeń (to także powoduje wysoką rotację 
pracowników). Zarząd Zakładowy sygnalizuje 
potrzebę wsparcia prawnego dla działalności 
organizacji związkowej. W firmie działa 

społeczny inspektor pracy – Danuta Maślanka 
a problematyka bhp jest w centrum zaintere-
sowania organizacji „Budowlanych”. Zarząd 
podkreśla dobrą współpracę z managerem 
zakładu, ale zauważa też, że kluczowe decyzje 
„rozwojowe” dotyczące firmy podejmowane 
są na szczeblu Zarządu Ikea Industry Poland 

i wyżej, w szwedzkim zarządzie Grupy IKEA. 
Sekretarz Jakub Kus poinformował Za-

rząd zakładowy, że Zarząd Krajowy utrzymuje 
kontakt ze szwedzkimi związkami zawodowy-
mi działającymi w Grupie (GS) i omówi z nimi 
także problem skoczowskich zakładów. Swoją 
pomoc  zadeklarował także przewodniczący 
Okręgu Śląskiego Adam Bajerowski, który 
zachęcał do utrzymywania stałego kontaktu 
z okręgową strukturą Związku. Organizacja 
Zakładowa ZZ „Budowlani” w IKEA Industry 
Skoczów liczy 43 członków.                                    

(red)

Spotkania... Spotkania...

Przedstawiciele Zarządu Okręgu Kujawsko-Pomorskiego ZZ „Budowlani” – 
przewodniczący Okręgu Ryszard Krasiński, wiceprzewodniczący Zbigniew 
Figurski, członek Zarządu Wacław Brzeziński, kierownik biura Okręgu 
Barbara Bembnista  oraz sekretarz krajowy Związku Jakub Kus spotkali się 
z zarządami zakładowymi  Związku w trzech spółdzielniach mieszkaniowych 
– w Toruniu i Bydgoszczy.

...w organizacjach Okręgu Kujawsko-Pomorskiego

W Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku Białej

W Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Spotkanie w Bydgoskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej miało szczególny 
charakter. Organizacja zakładowa „Bu-

dowlanych w BSM jest macierzystą organizacją 
przewodniczącego Okręgu Kujawsko-pomor-

skiego Ryszarda Krasińskiego. Gospodarzem 
spotkania był Prezes Zarządu BSM Tadeusz 
Stańczak. Przewodniczącym organizacji jest 
Ryszard Krasiński, Zastępcą Roman Chmielew-
ski, sekretarzem Bożena Siębior, skarbnikiem 
Mirosław Kowalczyk. Zarząd Spółdzielni (w 
naturalny sposób) blisko współpracuje z Zarzą-
dem Okręgu Kujawsko-pomorskiego. Podczas 
spotkania Prezes Tadeusz Stańczak przedstawił 
działalność Spółdzielni i odniósł się do bieżą-
cych – praktycznych i systemowych problemów 
spółdzielczości mieszkaniowej. Kluczowy jest w 
tym obszarze brak czytelnej i stabilnej polityki 
i gospodarki mieszkaniowej. BSM jest duża 
spółdzielnią, gospodaruje na 703 tys mkw 
powierzchni mieszkaniowej, ma 300 lokali 
użytkowych i ponad 500 garaży. Podejmuje nowe 
inwestycje. System zarządzania Spółdzielnią 

ma charakter „inkluzywny” – członkowie 
Spółdzielni działają w Radach Osiedli i Radach 
Nieruchomości mających charakter doradczy w 
około 100 budynkach. Mimo zlecania usług na 
zewnątrz Spółdzielnia utrzymuje zatrudnienie 

(w tym „profilaktyczny” zespół konserwatorów 
i sprzątaczki zatrudnione na umowy o pracę). 
Dobra gospodarka przynosi w efekcie nadwyżkę 
bilansową. W trakcie dyskusji poruszono temat 
tworzenia wspólnot mieszkaniowych. W BSM 
próby tworzenia wspólnot poniosły porażkę w 
zderzeniu z finansowymi realiami „własnej” dzia-
łalności, a ich inicjatorzy wrócili do Spółdzielni.

W BSM obowiązuje układ zbiorowy pracy, 
który także w opinii prezesa Zarządu jest ko-
rzystniejszy od innych rozwiązań regulujących 
stosunki pracy.

Dużą cześć rozmów poświęcono bogatej 
działalności kulturalnej i integracyjnej BSM. 
Jakub Kus zwrócił uwagę na potrzebę promocji 
tej działalności na forum krajowym i przedstawił 
inicjatywy i działania Związku w sferze spółdziel-
czości mieszkaniowej.                                        (red)

P rzewodnicząca Okręgu Podlaskiego ZZ „Budowlani” 
Dorota Fionik i sekretarz krajowy Związku Jakub Kus 
spotkali się z Zarządem Zakładowym ZZ „Budowla-

ni” w INWIDO Production S.A. w Sokółce. Przewodniczącym 
organizacji jest Czesław Kozioł, jednocześnie członek GKR 
Związku. W skład Zarządu wchodzą Alicja Rodziewicz, Anna 
Słoma i Bazyli Filinowicz. Organizacja zrzesza 22 członków. W 
trakcie rozmowy z Zarządem Zakładowym omówiono działania 
organizacji i jej udział w polepszaniu standardów pracy w firmie. 

Problemem firmy od lat jest brak wykwalifikowanych 
pracowników w regionie i duża rotacja kadr, wiążąca się z pozio-
mem wynagrodzeń. Stwarza to także problem w pozyskiwaniu 
nowych członków Związku. Współpraca z pracodawcą jest 
dobra, a organizacja związkowa ma wpływ na decyzje dotyczące 

Związkowe spotkanie w INWIDO 
Production S.A. w Sokółce

W ALUPROF S.A. w Bielsku Białej

Śródmiejska Spółdzielnia Miesz-
kaniowa dysponuje zasobem 2500 
mieszkań i jest jedną z kilku 

spółdzielni w Bielsku Białej. W siedzibie 
Spółdzielni Adama Bajerowskiego i Jakuba 
Kus przyjęli przewodnicząca Organizacji 
Zakładowej Danuta Sitarz i wiceprzewodni-
czący Wiesław Nowak. 

Organizacja „Budowlanych” w ŚSM, 
mimo że niewielka (14 członków), dobrze 
wypełnia swoje zadania. W Spółdzielni  
obowiązuje stary (1988 r.), ale aktualizowany 
układ zbiorowy. Ostatnio, w styczniu br. 
podpisano kolejny protokół do uzp. Zarząd 
organizacji dobrze ocenia współpracę z pra-
codawcą, ale nie jest zadowolony z poziomu 
wynagrodzeń. Podwyżek płac nie było od 
kilku lat i głównie w tej sprawie prowadzone 
są negocjacje. 

W trakcie spotkania Adam Bajerowski 
krótko przedstawił bieżące działania i 
zamierzenia Zarządu Okręgu. Jakub Kus 

poinformował o działalności Zarządu Kra-
jowego, szczególnie w obszarze dotyczącym 
spółdzielczości mieszkaniowej.
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Przedstawiciele Zarządu Okręgu 
Kujawsko-Pomorskiego ZZ „Bu-
dowlani” - Ryszard Krasiński, Zbi-

gniew Figurski, Wacław Brzeziński, Barbara 
Bembnista  oraz sekretarz krajowy Związku 
Jakub Kus spotkali się z prezesem Zarządu 
Spółdzielni „Zjednoczeni” Jarosławem Skopek 
i przewodniczącym Organizacji Zakładowej 
„Budowlanych” Bogumiłem Jankowskim. 

Związek współpracuje z Zarządem Spół-
dzielni, problemy pracownicze są rozwiązy-
wane na bieżąco. Problemem organizacji jest 
jej niska liczebność, utrzymująca się mimo 
bardzo „przyjaznego” stosunku prezesa do 
działalności związkowej. 

Spółdzielnia istnieje od 60 lat i ma w 
swym zasobie ponad 100 budynków, w których 
mieszka około 10 tysięcy lokatorów. 

W trakcie spotkania dyskutowano o sytu-
acji spółdzielczości mieszkaniowej, zmianach 

w prawie spółdzielczym i barierach inwesty-
cyjnych (spółdzielnia od 1997 roku nie buduje 
nowych mieszkań). Przedstawiciele Okręgu 
i Zarządu Krajowego oraz prezes Spółdzielni 
podkreślali konieczność współpracy wszystkich 
środowisk związanych ze spółdzielczością 
mieszkaniową na rzecz obrony i promocji 
tej formy działalności mieszkaniowej. W 
dyskusji podkreślano, że wciąż istnieje wiele 

barier w jej rozwoju (a po zmianach ustawy o 
spółdzielczości ilość tych barier nawet wzrosła) 
utrudniających lub uniemożliwiających zaan-
gażowanie się w nową działalność inwestycyjną 
(w tym inwestycje Mieszkanie+).

Podczas spotkania prezes Jarosław Skopek 
w dowód uznania dla jego dotychczasowej 
współpracy z ZZ „Budowlani” odznaczony 
został Odznaką Związku Zawodowego „Bu-
dowlani”                         

(red)

Spotkania...

Przedstawiciele Zarządu Okręgu Kujawsko-Pomorskiego ZZ „Budowlani” – 
przewodniczący Okręgu Ryszard Krasiński, wiceprzewodniczący Zbigniew 
Figurski, członek Zarządu Wacław Brzeziński, kierownik biura Okręgu 
Barbara Bembnista  oraz sekretarz krajowy Związku Jakub Kus spotkali się 
z zarządami zakładowymi  Związku w trzech spółdzielniach mieszkaniowych 
– w Toruniu i Bydgoszczy.

W Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Zjednoczeni” w Bydgoszczy

...w organizacjach Okręgu Kujawsko-Pomorskiego
W Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Na Skarpie” w Toruniu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na 
Skarpie”, działająca od 35 lat, jest 
jedną z większych toruńskich spół-

dzielni mieszkaniowych. W 132 budynkach 
mieszka ok. 30 tysięcy lokatorów. Koncentruje 
się na administrowaniu istniejącym zasobem 
mieszkaniowym i nie prowadzi nowych inwe-
stycji. Spółdzielnia prowadzi także działalność 
kulturalną (klub „ZODIAK) i angażuje się w 
wykorzystanie toruńskiego budżetu partycypa-
cyjnego. „Na Skarpie” jest dobrze zarządzana 
i ma dobra sytuacje finansową. 

Organizacja ZZ „Budowlani” w Spół-
dzielni działa od wielu lat i obecnie zrzesza 
22 członków. W spotkaniu z przedstawicielami 
Okręgu i Zarządu Krajowego udział wzięli 
Wiesław Walentowicz, z-ca przewodniczącego 
organizacji i Rafał Markiewicz, członek Za-
rządu. Dyskutowano o bieżącej działalności 
organizacji zakładowej. Organizacja współpra-
cuje z pracodawcą i negocjuje warunki pracy. 

Wynagrodzenia w Spółdzielni są waloryzo-
wane w układzie miesięcznym – wzrost płac 
jest bezpośrednio związany ze wskaźnikami 
średniej krajowej. 

Organizacja „Budowlanych” bierze 
udział w zarządzaniu funduszem świadczeń 
socjalnych. Wśród pracowników przeprowa-
dzana jest ankieta i na jej podstawie środki 
przeznaczane są na świadczenia socjalne 
(wczasy „pod gruszą”, pożyczki remontowe, 
paczki świąteczne. Organizacja jest nieduża – 
jak w wielu dobrze działających strukturach 
związkowych problemem jest to, że pracownicy 
korzystają z działań organizacji związkowej, 
ale nie widzą potrzeby własnego członkostwa. 
W Spółdzielni nie działa społeczny inspektor 
pracy.

Sekretarz Związku Jakub Kus omówił w 
trakcie spotkania bieżące działania i inicjatywy 
Zarządu Krajowego ZZ „Budowlani”.

(red)

W Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
ma charakter „inkluzywny” – członkowie 
Spółdzielni działają w Radach Osiedli i Radach 
Nieruchomości mających charakter doradczy w 
około 100 budynkach. Mimo zlecania usług na 
zewnątrz Spółdzielnia utrzymuje zatrudnienie 

(w tym „profilaktyczny” zespół konserwatorów 
i sprzątaczki zatrudnione na umowy o pracę). 
Dobra gospodarka przynosi w efekcie nadwyżkę 
bilansową. W trakcie dyskusji poruszono temat 
tworzenia wspólnot mieszkaniowych. W BSM 
próby tworzenia wspólnot poniosły porażkę w 
zderzeniu z finansowymi realiami „własnej” dzia-
łalności, a ich inicjatorzy wrócili do Spółdzielni.

W BSM obowiązuje układ zbiorowy pracy, 
który także w opinii prezesa Zarządu jest ko-
rzystniejszy od innych rozwiązań regulujących 
stosunki pracy.

Dużą cześć rozmów poświęcono bogatej 
działalności kulturalnej i integracyjnej BSM. 
Jakub Kus zwrócił uwagę na potrzebę promocji 
tej działalności na forum krajowym i przedstawił 
inicjatywy i działania Związku w sferze spółdziel-
czości mieszkaniowej.                                        (red)

P rzewodnicząca Okręgu Podlaskiego ZZ „Budowlani” 
Dorota Fionik i sekretarz krajowy Związku Jakub Kus 
spotkali się z Zarządem Zakładowym ZZ „Budowla-

ni” w INWIDO Production S.A. w Sokółce. Przewodniczącym 
organizacji jest Czesław Kozioł, jednocześnie członek GKR 
Związku. W skład Zarządu wchodzą Alicja Rodziewicz, Anna 
Słoma i Bazyli Filinowicz. Organizacja zrzesza 22 członków. W 
trakcie rozmowy z Zarządem Zakładowym omówiono działania 
organizacji i jej udział w polepszaniu standardów pracy w firmie. 

Problemem firmy od lat jest brak wykwalifikowanych 
pracowników w regionie i duża rotacja kadr, wiążąca się z pozio-
mem wynagrodzeń. Stwarza to także problem w pozyskiwaniu 
nowych członków Związku. Współpraca z pracodawcą jest 
dobra, a organizacja związkowa ma wpływ na decyzje dotyczące 

spraw pracowniczych i socjalnych.
Inwido to największy w Europie producent inteligentnych 

i dostosowanych środowiskowo okien i drzwi. Każdego roku 
klienci na ponad 15 rynkach kupują od Inwido ponad dwa 
miliony produktów. Segment konsumentów stanowi ok. 70 
procent sprzedaży, reszta to odbiorcy przemysłowi. Siedziba 
firmy znajduje się w Malmoe, w Szwecji. W Polsce firma przejęła 
polską znaną markę „Sokółka – Okna i Drzwi”.

Oprócz Polski, główne rynki Firmy to Szwecja, Dania, 
Finlandia, Norwegia, Austria, Irlandia oraz Wielka Brytania. 

Portfel marek Inwido obejmuje kilka dobrze znanych 
producentów lokalnych. Sokółka to polska marka, ale także 
Elitfönster, Hajom i SnickarPer (Szwecja), Diplomat (Norwegia  
Szwecja), Pihla i Tiivi (Finlandia), KPK (Daniia) oraz Outline 
(Szwecja i Dania).

Przewodniczący organizacji Czesław Kozioł oprowadził 
gości po części produkcyjnej nowoczesnego zakładu, udzielając 
wyczerpujących informacji na temat charakteru produkcji i 
stosunków pracy w firmie.

(sag)

W Filharmonii Pomor-
skiej odbyła się gala 
z okazji 60 – lecia 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Budow-
lani” w Bydgoszczy. W uroczystości 
wziął udział  Ryszard Krasiński, 
przewodniczący Okręgu Kujawsko-
-Pomorskiego Związku Zawodowego 
„Budowlani”.

Spotkanie  było okazją  do 
przypomnienia historii SM „Bu-
dowlani”, wysłuchania wystąpień 
zaproszonych gości oraz wręczenia 
wyróżnień zasłużonym działaczom 
i pracownikom. Okręg Kujawsko-Po-
morski ZZ „Budowlani” otrzymał 
pamiątkową statuetkę w podzięko-
waniu za współpracę. Po uroczystości 
uczestnicy wysłuchali koncertu 
Orkiestry Filharmonii Pomorskiej.

(zo)

60-lecie Spółdzielni 
Mieszkaniowej 
„BUDOWLANI”  
w Bydgoszczy

Związkowe spotkanie w INWIDO 
Production S.A. w Sokółce
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Koncepcja odnosi się do kierun-
ków prac nad nowym PZP. W 
większym stopniu pokazuje 

proponowane obszary zmian, w mniejszym 
odnosi się do konkretnych rozwiązań 
legislacyjnych. Związek Zawodowy „Bu-
dowlani” generalnie popiera kierunki zmian 
w PZP opisane w Koncepcji (z nielicznymi 
wyjątkami; np. dotyczącymi „in house”) 
ale na tym etapie nie jest w stanie ocenić 
użyteczność i skuteczność poszczegól-
nych rozwiązań bez analizy konkretnych 
propozycji zmian legislacyjnych. ZZ 
„Budowlani” dostrzega także nieobecność 
wątków, które z naszego punktu widzenia,   
mogłyby pozytywnie wpłynąć na przejrzy-
stość zamówień publicznych, zapewnić 
uczciwą konkurencję, pozytywnie wpłynąć 
na stabilizację rynku budowlanego i ogra-

niczyć nadużycia w procesie przetargowym 
i realizacji zamówień.

Odnosząc się do niektórych, szczegól-
nie ważnych naszym zdaniem,  propozycji 
Koncepcji stwierdzamy, co następuje:

1. POTENCJAŁ WŁASNY WYKO-
NAWCY. Propozycja „wprowadzenia do 
ustawy regulacji, które przesądzą, że nie 
jest dopuszczalne, by wykonawca samo-
dzielnie wykazujący spełnianie warunku 
na etapie składania ofert lub wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 
na późniejszym etapie (uzupełnianie do-
kumentów) powołał się w tym względzie na 
potencjał podmiotu trzeciego” jest godna 
poparcia. Nie eliminuje całkowicie, ale 
poważnie ogranicza możliwość nadużyć w 
samym procesie udzielania zamówienia i 
występujących w przetargach podmiotów 

nie posiadających wystarczającego (a nawet 
niekiedy żadnego) własnego potencjału. ZZ 
„Budowlani” generalnie jest zwolennikiem 
radykalnego ograniczania roli oferentów 
– wykonawców nie posiadających znaczą-
cego własnego potencjału wykonawczego 
(szczególnie w zamówieniach na roboty 
budowlane). Uważamy, że w zamówieniach 
publicznych rola pośredników –„dewelo-
perów” zamówień  jest zdecydowanie zbyt 
duża. Uważamy, że generalny wykonawca/
dostawca powinien dysponować własnym 
(wysokim) potencjałem wykonawczym. 
W tym zakresie Koncepcja nie odpowiada 
potrzebom i niewiele zmienia w Prawie 
zamówień publicznych, co jest niewątpliwie 
słabą stroną tego dokumentu.

2. FAKULTATYWNE PRZESŁANKI 
WYKLUCZENIA. W Koncepcji postulowa-

ne jest „ograniczenie przesłanek fakultatyw-
nych oraz ich doprecyzowanie” przy czym 
„zamawiający będzie mógł nadal wykluczyć 
wykonawcę na podstawie fakultatywnych 
przesłanek wykluczenia o ile przewidzi taką 
podstawę wykluczenia w ogłoszeniu o za-
mówieniu, specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia lub zaproszeniu do negocjacji”. 
Ten postulat jest słuszny ale trudno ocenić, 
czy zmiany rzeczywiście ograniczą liczbę 
przesłanek fakultatywnych generowanych 
przez zamawiających bez propozycji 
konkretnych zapisów legislacyjnych. Nie 
jest tajemnicą, że fakultatywne przesłanki 
wykluczenia dla niektórych zamawia-
jących są instrumentem wpływania na 
proces wyłaniania wykonawcy w sposób 
naruszający zasady uczciwej konkurencji.

3. OBNIŻENIE PROGU. Postulowane 

„wprowadzenie obniżenia granicznego 
progu stosowania Pzp” według autorów 
koncepcji, „może wpłynąć pozytywnie na 
kontrolę wydatkowania środków publicznych 
oraz na konkurencyjność, w tym dostęp do 
zamówień dla małych i średnich przedsię-
biorców”. To stwierdzenie w pierwszej 
części jest prawdziwe, pod warunkiem 
wprowadzenia efektywnych mechanizmów 
kontroli zamówień „podprogowych”.  
Naszym zdaniem procedury zamówień 
podprogowych powinny być uproszczone, 
próg bagatelności niższy niż obecnie, 
ale jednocześnie Pzp powinno zapewnić 
efektywne mechanizmy kontroli udziela-
nia i realizacji zamówień podprogowych. 
Ułatwienie dostępu do zamówień MŚP 
zależy ponadto nie tylko od wysokości 
progu zamówienia, ale od zdolności pra-

OPINIA ZZ „BUDOWLANI” W SPRAWIE KONCEPCJI NOWEGO PRAWA ZAMÓWIEŃ 
PUBLICZNYCH OPUBLIKOWANEJ PRZEZ MPiT ORAZ UZP W CZERWCU 2018

„Dzisiaj nie jest możliwy skuteczny 
nadzór nad rynkiem pracy bez ścisłej 
współpracy, codziennego współdziałania i 
wymiany informacji między instytucjami 
nadzoru, partnerami społecznymi i samo-
rządami” - taki wniosek przyniosła konferencja 
„Od wieku na rzecz ochrony pracy - Państwowa 
Inspekcja Pracy w 100-lecie niepodległości 
Państwa Polskiego”. 

Spotkanie szerokiego grona partnerów, 
których łączy współpraca z Państwową In-
spekcją Pracy, pod honorowym patronatem 
Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, 
odbyło się na terenie Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego. Organizatorami byli 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie oraz 
Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

Kierownictwo Państwowej Inspekcji Pracy 
reprezentował Andrzej Kwaliński - z-ca głów-
nego inspektora pracy, oraz Jolanta Koszałka 
- okręgowy inspektor pracy w Warszawie wraz 
ze swoimi zastępcami: Anną Wójcik i Grze-
gorzem Chwedorukiem. Mazowiecki Urząd 
Wojewódzki reprezentował wicewojewoda 
Sylwester Dąbrowski.

W konferencji uczestniczyli zaproszeni 
goście, w tym m.in.: Ewa Tomaszewska - poseł 
na Sejm RP, Leszek Król - z-ca dyrektora Depar-
tamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy 
Europejskich Urzędu Marszałkowskiego, 
prof. dr hab. n. med. Danuta Koradecka - dy-
rektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, 
zastępca przewodniczącego Rady Ochrony 
Pracy, ks. prof. Ryszard Czekalski - prorektor 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskie-
go, prof. Gertruda Uścińska - prezes Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych, Andrzej Rytwiński 
- komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży 
Granicznej, Janina Pszczółkowska - zastępca 
prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego, Andrzej Ziółkowski - prezes 
Urzędu Dozoru Technicznego, Maria Pawlak 
- państwowy wojewódzki inspektor sanitarny 
w Warszawie, Bogdan Łasica - mazowiecki 

wojewódzki komendant Państwowej Straży 
Pożarnej, Marzena Dębowska -wojewódzki 
inspektor nadzoru budowlanego w Warszawie, 
Tomasz Sieradz - dyrektor Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Warszawie, Paweł Dobrodziej 
- komendant stołeczny Policji, Adam Ludwi-
kowski - mazowiecki wojewódzki inspektor 
ochrony środowiska, Wanda Adach - dyrektor 
Urzędu Pracy m. st. Warszawy oraz inni 
przedstawiciele urzędów i instytucji z obszaru 
województwa mazowieckiego.

Wśród zaproszonych gości nie zabrakło 
partnerów społecznych reprezentujących 
regionalne organizacje związkowe. Byli wśród 
nich: Andrzej Kropiwnicki - przewodniczący 
Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ „Solidar-
ność”, Piotr Szumlewicz - przewodniczący 
Rady OPZZ Województwa Mazowieckiego, 
Mirosław Ossowski - sekretarz krajowy ds. wa-
runków pracy Związku Zawodowego „Budow-
lani”, przewodnicząca Okręgu Mazowieckiego 
ZZ „Budowlani” Jolanta Frątczak, Krzysztof 
Aniszewski - przewodniczący Zarządu Regionu 
Mazowsze NSZZ „Solidarność 80”.

Oprócz przedstawicieli gospodarza 
Uczelni, w której odbywała się konferencja, 
świat nauki reprezentowany był również przez 
przedstawicieli wyższych szkół z terenu woje-
wództwa mazowieckiego w osobach rektorów, 
prorektorów oraz kanclerzy uczelni.

Na konferencję przybyli zaproszeni 
reprezentanci samorządów terytorialnych: 
prezydenci miast, starostowie, wójtowie oraz 
przewodniczący rad miejskich i gminnych.

Konferencję rozpoczęło wykonanie 
przez solistów chóru UKSW hymnu pań-
stwowego oraz pieśni patriotycznych oraz 
błogosławieństwo duszpasterza świata pracy 
archidiecezji warszawskiej księdza kanonika 
Michała Kotowskiego.

Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał 
z-ca głównego inspektora pracy Andrzej 
Kwaliński. W swoim przemówieniu nawiązał 
m.in. do bogatej historii Inspekcji Pracy oraz jej 

istotnej roli w propagowaniu działań w zakresie 
ochrony pracy.

Jolanta Koszałka - okręgowy inspektor 
pracy w Warszawie przedstawiła uczestnikom 
krótki zarys działalności Państwowej Inspek-
cji Pracy z uwzględnieniem specyfiki oraz 
efektów działalności na terenie wojewódz-
twa mazowieckiego. Nawiązała również do 
dobrej współpracy z innymi urzędami oraz 
instytucjami, jak również z przedstawicielami 
samorządów lokalnych. 

Swoim wystąpieniem zainteresował 
uczestników wicewojewoda mazowiecki Syl-
wester Dąbrowski, wskazując jak istotną rolę 
w kreowaniu standardów bezpiecznej pracy 
pełni Państwowa Inspekcja Pracy. Wskazał 
również wiele płaszczyzn wspólnych inicjatyw 
wykazując wspólne cele i potrzebę współpracy. 

Drugą część spotkania, poświęconą efek-
tywnemu współdziałaniu na rzecz nadzoru nad 
legalnością zatrudnienia i warunkami pracy, 
otworzyła prof. dr hab. Danuta Koradecka. W 
swoim wystąpieniu wskazała na dynamikę ryn-

ku pracy, związaną z występowaniem nowych 
zagrożeń i nowych wyzwań, których kontrola 
przez państwo wymaga koordynacji działań 
wielu podmiotów, ale również prewencyjnego 
podejścia do egzekwowania istniejących 
przepisów.

O dobrej współpracy między organami i 
kierunku dalszych wspólnych działań mówili 
również Andrzej Ziółkowski - prezes Urzędu 
Dozoru Technicznego, Andrzej Rytwiński - 
komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży 
Granicznej, Janina Pszczółkowska - zastępca 
Prezesa KRUS oraz Lech Antkowiak - wicedy-
rektor Powiatowego Urzędu Pracy w Warszawie.

Na zakończenie konferencji bardzo 
pozytywnie o dotychczasowych doświad-
czeniach i dobrych praktykach we wspólnie 
podejmowanych działaniach na rzecz ochrony 
człowieka w środowisku pracy wypowiadali się  
przedstawiciele organizacji związków zawodo-
wych  i władz samorządu terytorialnego. 

Sekretarz krajowy ZZ „Budowlani” 
Mirosław Ossowski odczytał adres zastępcy 

przewodniczącego Rady Ochrony Pracy  - 
przewodniczącego ZZ „BUDOWLANI” 
Zbigniewa Janowskiego. W adresie podkreślona 
została  bardzo  ważną rola, jaką  spełnił podpi-
sany  3 stycznia 1919r przez Józefa Piłsudskiego  
Dekret o urządzeniu i działalności Inspekcji 
Pracy, precyzyjnie określający obszar i ramy 
działania Inspekcji.                                                                                     

W piśmie  zostały przekazane  gorące  
podziękowania generacjom inspektorów 
pracy, którzy przez wiele minionych dzie-
sięcioleci dbali, a także obecnie  w swojej 
bieżącej pracy dbają o wysokie standardy 
bezpiecznej i godnej pracy pracowników.                                                                                                    
Przekazane zostały również serdeczne życzenia 
dla wszystkich byłych i obecnych pracowników 
PIP wielu dalszych sukcesów w działaniach 
wspierających rozwój przyjaznego pracowni-
kom, bezpiecznego oraz efektywnego rynku 
pracy w Polsce. 

Opracował na podst. OIP Warszawa                                                                                                                         
Mirosław Ossowski

Od wieku na rzecz ochrony pracy - Państwowa Inspekcja Pracy w 100-lecie Niepodległości Państwa Polskiego

KONFERENCJA Z OKAZJI 
100-LECIA PIP W WARSZAWIE
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widłowego przygotowania dokumentacji 
przetargowej ( a to przy obecnych progach 
nadal jest problemem dla MŚP). Generalnie 
popieramy postulowany kierunek zmian w 
tym zakresie.

4. „IN - HOUSE”. Autorzy  Koncepcji 
postulują aby regulacje dotyczące trybu z 
wolnej ręki zostały utrzymane w obecnym 
kształcie. Doprecyzowane mają być przepisy 
dotyczące udzielania zamówień typu in-
-house. Naszym zdaniem to kluczowa część 
Pzp. Funkcjonowanie „in-house” po ostat-
niej nowelizacji Pzp wymaga oceny. Ten 
tryb to potencjalnie „droga ucieczki” od 
zamówień publicznych i regulacje w tym 
zakresie wymagają szczególnej staranności. 
Naszym zdaniem obecne przepisy dotyczące 
„in –house” (szczególnie mechanizmy kon-
troli) nie gwarantują właściwej kontroli nad 

udzielaniem zamówień z wolnej ręki tego 
typu i tym samym stanowią potencjalnie 
zagrożenie dla konkurencyjności 

5. KLAUZULE SPOŁECZNE. Według 
Koncepcji „zamawiający może określić w 
opisie przedmiotu zamówienia wymagania 
związane z realizacją zamówienia, które 
mogą obejmować aspekty gospodarcze, 
środowiskowe, społeczne, związane z innowa-
cyjnością lub zatrudnieniem.” Na podstawie 
takiego zapisu nie możemy stwierdzić, czy 
twórcy Koncepcji są zwolennikami promocji 
klauzul społecznych czy też nie. Naszym 
zdaniem „miękkie”, postulatywne opisanie 
klauzul społecznych w Pzp w żaden sposób 
nie wpłynie na ich szersze stosowanie. 
W Pzp brakuje realnych instrumentów 
promocji klauzul. 

Twórcy Koncepcji piszą: „Na gruncie 

obowiązujących przepisów zamawiający 
mają możliwość uwzględnienia kwestii 
społecznych w udzielanych przez siebie 
zamówieniach dzięki wykorzystaniu takich 
instrumentów jak: • zamówienia zastrzeżo-
ne; • odpowiednie przesłanki wykluczenia o 
charakterze społecznym; • klauzula dotyczą-
ca zatrudnienia na podstawie umowy o pra-
cę; • społeczne warunki realizacji zamówie-
nia; • projektowanie z przeznaczeniem dla 
wszystkich użytkowników oraz dostępność 
dla osób niepełnosprawnych; • oznakowania 
społeczne; • badanie rażąco niskiej ceny pod 
kątem przestrzegania obowiązków wynika-
jących z przepisów prawa pracy i prawa o 
zabezpieczeniu społecznym; • pozacenowe 
kryteria oceny ofert dotyczące aspektów 
społecznych; • zamówienia zastrzeżone w 
przypadku wybranych usług społecznych, 

zdrowotnych i kulturalnych. Ww. regulacje 
stanowią pełną implementację do porządku 
krajowego rozwiązań zawartych w unijnych 
dyrektywach dotyczących społecznie od-
powiedzialnych zamówień publicznych. 
Stanowią także, jak w przypadku klauzuli 
dotyczącej zatrudnienia na podstawie umo-
wy o pracę, odpowiedź na pewne problemy 
występujące na polskim rynku pracy. Z uwagi 
na powyższe, w nowej ustawie nie przewiduje 
się wprowadzenia zupełnie nowych instru-
mentów prawnych w zakresie społecznie 
odpowiedzialnych zamówień publicznych. 
Proponuje się natomiast pewne modyfikacje 
obecnie funkcjonujących przepisów, mające 
na celu ich uelastycznienie i uproszczenie, 
a także wyeliminowanie pewnych braków 
ujawnionych w praktyce stosowania tych 
rozwiązań.” Związek Zawodowy „Budow-

lani” jest zaniepokojony sformułowaniami 
zawartymi w tej części Koncepcji. Naszym 
zdaniem implementacja prawa UE w tym 
zakresie do prawa polskiego miała cha-
rakter wyłącznie formalny. Potrzebne jest 
więc nie „uelastycznienie i uproszczenie” 
przepisów związanych z klauzulami spo-
łecznymi a ich doprecyzowanie. Trudno 
upraszczać i uelastyczniać coś, co w Pzp 
zapisane jest w sposób niezwykle ogólny 
i mało konkretny.

Zastanawia nas zapis Koncepcji: „Zama-
wiający będzie zobowiązany do określenia w 
opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub 
roboty budowlane wymagania zatrudnienia 
przez wykonawcę lub podwykonawcę na 

OPINIA ZZ „BUDOWLANI” W SPRAWIE KONCEPCJI NOWEGO PRAWA ZAMÓWIEŃ 
PUBLICZNYCH OPUBLIKOWANEJ PRZEZ MPiT ORAZ UZP W CZERWCU 2018

cd. na str. 12

W dniach 19-21 czerwca w Oostende- Belgia  od-
było się  szkolenie Europejskiego Instytutu 
Związków Zawodowych (ETUI), którego 

tematem  były „Zagrożenia psychospołeczne  i  organizacja 
pracy”. Celem szkolenia było  wypracowanie wspólnego 
podejścia związków zawodowych do  kwestii  związanych 
z zagrożeniami psychospołecznymi. 

W szkoleniu brali udział działacze i działaczki związko-
wi z Belgi, Bułgari, Finlandi, Łotwy, Malty,  Mołdawi,  Polski i 
Rumunii. Polska była  reprezentowana  przez   przedstawicieli  
OPZZ , w tym ze Związku Zawodowego „Budowlani”: 
Joannę Kaleta - przewodniczącą Zarządu Zakładowego ZZ 
„Budowlani”  w Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
i Marka Sochę - przewodniczącego Zarządu Zakładowego 
ZZ „Budowlani”  w Kieleckiej Spółdzielnie Mieszkaniowej. 

Rozwój cywilizacyjny, technologiczny i społeczny 
powoduje, że zmieniają się czynniki ryzyka zawodowego 
związane z miejscami oraz sposobami wykonywania 
pracy. Pojawiają się nowe lub dotychczas niedostrzegane 
zagrożenia dla zdrowia osób wykonujących pracę. 

Do zagrożeń tych zalicza się między innymi nieko-
rzystne psychospołeczne warunki pracy. Ryzyka psycho-
społeczne to nowe kategorie stresorów zawodowych, czyli 
czynników prowokujących stres w pracy. Definiuje się je 
jako zagrożenia zawodowe, które naruszają psychologiczny 
dobrostan pracownika, w tym jego możliwość uczestni-
czenia w środowisku pracy, mające związek ze sposobami 
planowania, organizacji i zarządzania pracą , które mogą 
powodować szkodę psychiczną, fizyczną czy też chorobę.

Do najważniejszych ryzyk uznawanych przez Europej-
ską Agencji Zdrowia i Bezpieczeństwa w Pracy zaliczono: 
nadmierną intensyfikację  pracy (zbyt dużo zadań, presja 
czasu i terminów), zmniejszenie zatrudnienia  powodujące 
obciążanie  pozostałych stanowisk dodatkowymi zadania-
mi, niskopłatne i niepewne ( „śmieciowe umowy o pracę, 
niepewność pracy ze względu na ryzyko transferu miejsc 
pracy, nowe formy umów o pracę (tymczasowe, na żądanie, 
w niepełnym wymiarze), ogólne poczucie niepewności 
zatrudnienia, starzenie się siły roboczej (warunki pracy 
nie respektujące pogarszających się z wiekiem parametrów 
wydolności i zdrowia pracownika), zbyt długie i nieregu-
larne godziny pracy,  wysokie wymagania emocjonalne 
w pracy (przeżywany silny stres), niedostatek równowagi 
praca – życie .

Ryzyka psychospołeczne są nieodłącznie związane z 
doświadczaniem stresu zawodowego. Stres pojawia się gdy 
oczekiwania ze strony pracodawcy przerastają możliwości 

pracownika w zakresie realizacji stawianych celów. Jeśli stres 
ma charakter długotrwały może spowodować zaburzenia 
psychiczne i fizyczne . Najwcześniej i najbardziej widocz-
nymi objawami stresu jest zwiększone spożycie alkoholu i 
innych substancji psychoaktywnych , wzmożone palenie ty-
toniu, podatność na wypadki oraz przemoc. Konsekwencje 
psychologiczne  to  stany lekowe, zaburzenia snu, dysfunkcje 
seksualne , depresję,  problemy natury rodzinnej. Problemy 
medyczne dotyczą przyspieszenia wystąpienia choroby oraz 
cięższego przebiegu choroby np. nerwicy, zespołu napięć 
szkieletowo-mięśniowych, choroby serca.

Uczestnicy szkolenia  rozmawiali  na temat  zagrożeń 
psychospołecznych w miejscu pracy,  ich  wpływu na  
zdrowie pracowników oraz  roli  związków zawodowych 
w negocjowaniu zmian w organizacji pracy mających na 
celu zminimalizowanie  tych zagrożeń. Była to  okazja  
do porównania  statystyk publikowanych  przez  krajowe 
instytuty ochrony pracy  i  prawodawstwa   związanego 
z  zagrożeniami psychospołecznymi w  poszczególnych   
krajach.

 W grupach  roboczych  pracowano  nad  określeniem  
działań , które  należy  podjąć  by  skutecznie    zapobiegać  

zagrożeniom  psychospołecznym.
Uczestnicy  postulowali  krzewienie świadomości 

problemu  tych zagrożeń wśród     pracowników ,  przed-
stawicieli pracowników  w  związkach  zawodowych  i pra-
codawców.   Działania te  powinny  obejmować  szkolenia 
, które uświadomią  te  zagrożenia , ich  wpływ  na zdrowie 
oraz pozwolą zdobyć  umiejętności  radzenia  sobie  z nimi.  

Za  istotne seminarzyści uznali  uzmysłowianie  
pracodawcom , że główną  przyczyną  zagrożeń  psycho-
społecznych  jest   zła  organizacja,  złe  planowanie i  
złe  zarządzanie. Poprawa  lub  zmiana tych  elementów  
mogłaby  przynieść  korzyści  takie  jak  spadek   rotacji 
pracowników, wzrost efektywności i produktywności, 
wzrost  morale i  satysfakcji  pracowników, oszczędzanie 
wydatków  na pokrycie  kosztów absencji chorobowej i 
wypadków  przy pracy oraz  leczenia  i innych wydatków 
które mogą  powstać pod  wpływem  chorób  lub błędów 
popełnionych pod wpływem stresu. 

Rola  organizacji  związkowych  na poziomie  zakła-
dów  pracy  powinna  polegać na   rozeznaniu  tych  zagrożeń 
na  konkretnych  stanowiskach  pracy, sygnalizowaniu  
ich  pracodawcy ,  negocjowaniu   poprawy  lub  zmiany 

niewłaściwych  elementów  organizacji  pracy , planowania 
czy  zarządzania oraz egzekwowaniu wdrożenia nowych 
rozwiązań.

Uczestnicy jako  priorytetowe  uznali   działania   
zmierzające  do  opracowania unijnej   dyrektywy dotyczącej  
zdrowia i bezpieczeństwa w kontekście  ryzyk psychospo-
łecznych  oraz  opracowanie praktycznych wytycznych na 
poziomach  krajowych , uzupełniających unijne wymogi.

Opracowania  prawne  powinny  zwiększać  zakres 
obowiązków pracodawców i nałożyć na nich  obowiązek   
wprowadzenia  procedur  zarządzania ryzykiem.

Niezbędne  będzie  również  rozszerzenie kompetencji  
inspekcji pracy   i BHP  w  zakresie  egzekwowania  nowo 
wdrażanych standardów.

Ryzyka psychospołeczne, są obecnie uznawane za 
główne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Żyjemy dłużej i dłużej pracujemy, przez ten czas 
otoczenie miejsca pracy, sama organizacja i metody pracy 
ulegają coraz szybszym przemianom. Elastyczne przysto-
sowanie się pracownika do tych zmian wymaga ochrony 
i odnawiania jego zasobów psychicznych i fizycznych.

Joanna Kaleta

Zagrożenia psychospołeczne w środowisku 
pracy i ich wpływ na zdrowie
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Irlandia

Brak rozwiązania pro-
blemów w zakresie 

długotrwałych relacji pracow-
niczych między kierownic-
twem linii Ryanair a irlandzkimi pilotami firmy może 
ostatecznie wpłynąć na dalszą ekspansję linii, wskazał 
przedstawiciel linii Ryanair.

„Jest jeszcze za wcześnie, aby powiedzieć, że na 
tym etapie istnieje jakikolwiek wpływ (ww. problemu) 
na działalność Ryanaira w Irlandii, ale każdy powinien 
pamiętać, że samoloty są ruchomymi aktywami” - po-
wiedział Kenny Jacobs, dyrektor ds. marketingu Ryanair.

Linie lotnicze Ryanair są obecnie w impasie rozmów 
ze związkami zawodowymi w całej Europie w wielu 
kwestiach dotyczących stosunku pracy. Kierownictwo 
firmy jest rozczarowane mniejszymi postępami w zakresie 
rozwiązania przedmiotowego problemu,  niż miało to 
miejsce w przypadku związków brytyjskich i włoskich.

W zeszłym tygodniu przedstawiciele linii lotniczej 
zaobserwowali, że jedna czwarta irlandzkich pilotów po 
raz pierwszy bierze udział w pikietach, co doprowadziło

do 30 odwołań lotów, głównie z Wielkiej Brytanii.
Firma Ryanair powiedziała, że strajk „nic nie osią-

gnął”. Irlandzkie Stowarzyszenie Pilotów Lotniczych (Ial-
pa) – oddział Związku Zawodowego Forsa – oświadczyło, 
iż poinformowało Ryanair, że zamierza przeprowadzić 
dwa kolejne jednodniowe strajki.

Jacobs wyraził przekonanie, że grupa robocza, która 
została utworzona pomiędzy związkiem a linią lotniczą, 
spotka się  by negocjować nierozstrzygnięte kwestie i 
spróbować uniknąć kolejnych strajków.

W ubiegłym tygodniu Ialpa wydało oświadczenie 
stwierdzające, że „znalazło  wspólną płaszczyznę 
porozumienia” odnośnie wspólnej grupy roboczej, 
co „może pomóc stronom w ustaleniu sprawiedliwej 
i przejrzystej metody kierowania porozumieniami 

dotyczącymi transferów bazowych (przenoszenia 
pilotów pomiędzy bazami, z których podejmują loty) i 
pokrewnymi sprawami”. Nie udało się jednak osiągnąć 
konsensusu w sprawie zakresu uprawnień dla tej grupy, 
dodało Stowarzyszenie.

„Najlepszą rzeczą, jaka może się teraz wydarzyć, 
jest to, że grupa spotka się, i zacznie przyglądać się 
problemowym kwestiom” - twierdzi Jacobs.

Jacobs powiedział, że negocjatorzy reprezentujący 
pilotów muszą wykazać się większym zrozumieniem 
problemów, w których strony pozostają w sprzeczności, 
w tym transferów bazowych, paneuropejskiego tzn. 
jednolitego dla całej Europy systemu określającego staż 
pracy i corocznego urlopu. Odrzucił jednak propozycje 
związków zawodowych na interwencję trzeciej strony w 
spór: „Interwencja strony trzeciej nie jest wymagana, 
ponieważ jest zbyt wcześnie, a powinniśmy po prostu 
spróbować kontynuować rozmowy i  rozwiązać problem 
między zarządem Ryanair, związkiem zawodowym i 
komitetem pilotów „ - powiedział.

Kierownictwo Ryanair było niezadowolone z 
dynamiki rozmów oraz zwracało uwagę, że prezydent 
Ialpa - Evan Cullen jest pilotem Aer Lingus.

„Cieszymy się, że możemy nadal usiąść i kontynu-
ować negocjacje z Forsa i Komitetem Pilotów Ryanair; 
zadajemy sobie pytanie, dlaczego pilot Aer Lingus jest 
zaangażowany w jakikolwiek sposób w te negocjacje ? 
Nie możemy tego zaakceptować i będziemy prowadzić 
negocjacje tylko z naszymi ludźmi” - powiedział Jacobs.

Norwegia 

Norwescy armato-
rzy i dwa związki 

zawodowe branży naftowej 
poinformowały w sobotę, 
że nie zaplanowano żadnych 
rozmów mających wypracować kompromis, który zakoń-

czyłby pięciodniowy strajk przeciwko niekorzystnym 
zmianom wynagrodzeń i świadczeń emerytalnych przed 
planowaną eskalacją protestu.

Setki pracowników norweskich platform wiertni-
czych ropy i gazu strajkowało po odrzuceniu proponowa-
nej umowy płacowej i zamknięciu pola Shell Knarr, które 
produkuje ekwiwalent 23.900 baryłek ropy dziennie.

Jeden z biorących udział w proteście związków 
zawodowych - „Bezpieczny” - planuje eskalacje działań 
i wysłanie kolejnych 901 pracowników na strajk. Przestój 
w pracach nie będzie miał natychmiastowego wpływu na 
wydobycie ropy i gazu.

Norweskie Stowarzyszenie Właścicieli Statków 
oświadczyło, że nie planuje rozmów, by rozwiązać pro-
blem przed upływem wyznaczonego terminu i rozważa 
środki zaradcze.

„Żadna inna droga nie jest rozwiązaniem. Nasze 
stanowisko pozostaje niezmienione. Nie sądzę, że w 
najbliższym czasie będą podejmowane jakikolwiek próby 
kontaktu ze strony związków” - powiedział Reuterowi 
główny negocjator stowarzyszenia Jakob Korsgaard.

Związek Zawodowy „Bezpieczny” również powie-
dział Reuterowi, że nie spodziewa się żadnego kontaktu 
przed planowaną eskalacją strajku.

Pracownicy, którzy dołączą do akcji, pracują na 
wiertniach poszukiwawczo-wydobywczych należących 
między innymi do Saipem, Transocean, Songa Offshore, 
Odfjell Drilling, Archer i COSL.

Pracodawcy twierdzą, że pracownicy już mają 
godziwe wynagrodzenie i rozważają środki zaradcze, 
jeśli strajk nie dobiegnie końca.

„Oczywiście konflikt taki nie może trwać wiecznie. 
Wszystkie środki zaradcze są brane pod uwagę” - powie-
dział Korsgaard, nie podając szczegółów.

W 2012 r. pracodawcy zagrozili zamknięciem wszyst-
kich operacji naftowych i gazowych w Norwegii po 
tygodniowym strajku, który pomniejszył o 13 % krajowe 

wydobycie. W czasie tego strajku rząd nakazał pracow-
nikom zatrudnionym na morzu powrót do pracy, aby 
uniknąć całkowitego zamknięcia wydobycia, powołując 
się na przepisy, które pozwalają na zakończenie strajków 
mogących spowodować duże szkody gospodarcze.

„Rząd ma to narzędzie, którego może użyć, jeśli 
uzna to za stosowne” - powiedział Korsgaard.

Włochy

Strajk ogłoszony przez 
niewielki związek w 

Fiat Chrysler Automobiles 
N.V. (FCA). w proteście prze-
ciwko zakupowi Cristiano 
Ronaldo przez Juventus stał się popularną informacją 
w mediach społecznościowych. Wzięło w nim udział 
zaledwie pięciu robotników.

Włoski holding inwestycyjny Exor jest właścicielem 
30 % udziałów firmy Fiat Chrysler Automobiles N.V., 
jak również 64% udziałów w klubie Juventus.

Frekwencja podczas pierwszego dnia dwudniowego 
protestu, zorganizowanego przez związek USB wyniosła 
jedynie 0,3 % z 1700 pracowników na pierwszej zmianie 
zakładu montażowego Melfi w południowych Włoszech. 
Związek zorganizował strajk, ponieważ „nie do przy-
jęcia jest, że podczas gdy pracownicy FCA dokonują 
ogromnych ekonomicznych poświęceń, firma wydaje 
setki milionów euro na zakup piłkarza” – powiedzieli 
w zeszłym tygodniu przedstawiciele Związku.

Hiszpański gigant piłki nożnej Real Madryt zgo-
dził się 10 lipca na transfer pięciokrotnego zwycięzcy 
Złotej Piłki Juventusowi, po tym, jak gracz poprosił o 
opuszczenie klubu. Juventus, który podobnie jak FCA 
jest kontrolowany przez rodzinę miliarderów Agnelli, za-
płaci Realowi 100 milionów euro (117 milionów dolarów) 
za transfer i 12 milionów euro w dodatkowych opłatach 
Ronaldo, który podpisał czteroletnią umowę z klubem.
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podstawie umowy o pracę osób wykonu-
jących wskazane przez zamawiającego 
czynności w zakresie realizacji zamówienia, 
jeżeli wykonanie tych czynności polega na 
wykonywaniu pracy”. Ten zapis sugeruje, że 
obecnie zamawiający nie jest zobowiązany 
do takiego działania (a zgodnie z nowelizacją 
Pzp – jest). Uważamy, że wszelkie regulacje 
prawa pracy powinny być stosowane w Pzp 
bez wyjątku – w interesie pracowników, ale 
także w interesie uczciwych pracodawców. 
Kalkulacja kosztu pracy jest  integralną, 
ważną częścią kalkulacji kosztu zamówie-
nia. Konsekwencje kalkulacji kosztu pracy 
w relacji do jej pełnych kosztów (w umowie 
o pracę) musi znaleźć odzwierciedlenie 
zarówno w kalkulacjach zamawiającego 
jak i wykonawcy. Ponadto nie uznajemy 
obowiązku zatrudniania na umowę o 
pracę tam, gdzie występuje stosunek pracy 
za „klauzulę społeczną” a za podstawowy 
wymóg spójności prawa pracy i Pzp.

6. DIALOG. Autorzy Koncepcji po-
stulują „ rozszerzenie stosowania trybów 
negocjacyjnych oraz wykorzystywania 
instytucji wstępnych konsultacji rynkowych.  
Narzędzia te pozwolą stronom na przedys-
kutowanie treści umowy już na etapie jej 
przygotowania. Rozmowy i negocjacje stron 
na etapie kształtowania wzorców umownych 
umożliwią stronom znalezienie kompromi-
su, co przyczyni się z jednej strony do ogra-
niczenia sporów odwoławczych przed KIO 
dotyczących treści SIWZ, a z drugiej zaś do 
minimalizacji konfliktów na etapie realizacji 
zamówienia.” W pełni zgadzamy się z tym 
kierunkiem działania, oczekujemy jednak 
szczegółowych propozycji legislacyjnych.

7. WALORYZACJA WYNAGRODZE-
NIA.  Proponuje się określenie w przepisach 
dotyczących umów w sprawie zamówienia 
publicznego sposobu waloryzacji umów. 
Obecne przepisy powodują, że niejedno-
krotnie w umowach brakuje postanowień 
dotyczących procedury waloryzacji. To 
kluczowy obszar szczególnie dla sektora 

budowlanego, gdzie zmiany cen mają 
ogromny wpływ na realizację zamówienia. 
Twórcy Koncepcji postulują doprecyzowanie 
przepisów o obowiązek wskazania w umowie 
opisu sposobu dokonywania waloryzacji 
wysokości wynagrodzenia. „W przypadku 
wprowadzenia takiego rozwiązania powi-
nien zostać opracowany przykładowy wzór 
umowy, który wskazuje sposób dokonywania 
waloryzacji. Alternatywnym rozwiązaniem 
może być wprowadzenie odpowiednich 
przepisów w ustawie.” ZZ „Budowlani” 
popiera ten kierunek prac i opowiada się za 
wprowadzeniem odpowiednich przepisów 
w ustawie (niezależnie od upowszechnia-
nia wzorcowych umów).

8. ZAMÓWIENIA ZASTRZEŻONE 
DLA MŚP.  Autorzy Koncepcji rozważają 
możliwość „wskazania przez zamawiającego, 
że w danym postępowaniu mogą uczestni-
czyć jedynie wykonawcy należący do grona 
MŚP bądź przyznanie określonej puli zamó-
wień, np. 30%, dokonywanych u poszczegól-
nych zamawiających na poziomie poniżej 

progów unijnych, tylko dla MŚP, co każdy 
zamawiający musiałby uwzględnić w swoim 
planie zamówień na dany rok”. Związek Za-
wodowy „Budowlani” popiera rozwiązanie 
dotyczące zamówień podprogowych dla 
MŚP. Tym niemniej określanie limitów 
w istotny sposób ingeruje w podstawowe 
zasady zamówień publicznych ograni-
czając konkurencyjność. Instrumenty 
ograniczające konkurencyjność powinny 
podlegać szczególnemu nadzorowi.

9. SPOSÓB PŁATNOŚCI I ZALICZKI. 
Jak stwierdzają autorzy Koncepcji, „sposób 
zapłaty może być źródłem utrudnień w do-
stępnie do rynku, zwłaszcza dla MŚP. Z dru-
giej strony właściwie ukształtowana regulacja 
sposobów płatności może być użytecznym 
instrumentem ułatwiającym ubieganie się 
o zamówienie publiczne. Polepszenie wa-
runków płatności za zamówienie powinno 
stanowić zachętę do większego udziału 
MŚP w rynku zamówień publicznych.(…) 
Proponowane jest wprowadzenie obowiązku 
zawarcia w umowie o zamówienie publiczne 

postanowień obligujących do dokonania 
płatności po wykonaniu odpowiednich 
części zamówienia, jeżeli zamówienie składa 
się z części lub etapów, o ile zamawiający nie 
przewidział w danym postępowaniu możli-
wości udzielenia zaliczek. Obowiązek będzie 
dotyczył kontraktów trwających dłużej niż 12 
m-cy.” Związek Zawodowy „Budowlani” 
uważa, że jest to oczekiwane działanie w 
zakresie zmiany ustawy o Pzp i bardzo 
ważne nie tylko dla MŚP. Takie rozwiązanie 
(istotne są szczegóły regulacji) ma także 
charakter dyscyplinujący dla Zamawia-
jącego, pozwala na lepsze przygotowanie 
Zamówienia i wspiera postulat równego  
traktowania stron.

10. INFORMACJA ZWROTNA. Kon-
cepcja „nowego rozwiązania polegającego 
na dodatkowym (rejestrowanym) spo-
tkaniu zamawiającego z wykonawcami 
po wyborze oferty najkorzystniejszej, 
przeprowadzanego na wniosek wykonawcy” 
zasługuje na pełne poparcie podobnie 
jak obowiązek zaproszenia na spotkanie 
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Pracownicy Fiata we Włoszech od kilku lat borykają 
się ze  zwolnieniami. Plan doprowadzenia włoskich fa-
bryk samochodów do pełnego zatrudnienia, pierwotnie 
zaplanowany na ten rok, został opóźniony. Zgodnie 
z ogłoszonym w czerwcu planem strategicznym, Fiat 
zmierza do przekształcenia produkcji silników wyso-
koprężnych w hybrydy i silniki elektryczne, a także do 
zakończenia przebudowy włoskich fabryk do produkcji 
samochodów luksusowych.

Szkocja

Trwają rozmowy na 
temat recyklingu i 

odpadów w East Dunbarton-
shire (środkowa Szkocja) po 
dokonaniu znacznych postę-
pów, planowane akcje protestacyjne zostały odwołane.

Spór koncentruje się na propozycjach Rady East 
Dunbartonshire dotyczących pogorszenia warunków 
pracy, w tym dokonywania zwolnień, zmniejszenia 
rocznego wymiaru urlopu o trzy dni, zniesienia 
podwyższonych stawek za nadgodziny i wydłużenia 
dnia pracy.

Po intensywnych negocjacjach, akcje strajkowe 
zostały przełożone przez związki zawodowe. Trwają 
dalsze rozmowy na temat warunków redukcji etatów.

John Gallacher z UNISON powiedział: „Znacząca 
akcja strajkowa podjęta przez członków związków w East 
Dunbartonshire i skoordynowane działania UNISON, 
Unite i GMB spowodowały, że Rada zmieniła swoje 
poprzednie stanowiskow sprawie pogorszenia podsta-
wowych warunków pracy całego personelu.

Prowadzone rozmowy w dalszym ciągu zmierzają 
do rozwiązania ostatniego element układanki - systemu 
redukcji etatów, co umożliwi nam odwołanie akcji pro-
testacyjnej i przywrócenie normalnej pracy wszystkim 
służbom administracyjnym. To znaczący postęp”. 

Niemcy

Związek zawodowy 
Verdi wezwał 34.000 

pracowników hipermarke-
tów Real (należących do gru-
py Metro AG) w Niemczech, 
do akcji strajkowej w proteście przeciwko obniżenia 
wynagrodzeń o 23 % nowym pracownikom.

„Walczymy o zarobki, za które można żyć” - powie-
działa członkini zarządu Verdi, Stefanie Nutzenberger.

Po rezygnacji z wysiłków zmierzających do uzgod-
nienia, że umowy dot. wynagrodzeń pracowników 
sieci Real ze związkiem zawodowym Verdi, po dwóch 
latach rozmów, Metro AG rozpoczęło poszukiwania 
alternatywnego porozumienia za pośrednictwem 
stowarzyszenia pracodawców AHD, argumentując, że 
musi zachować konkurencyjność.

Verdi skrytykował to posunięcie, mówiąc, że Metro 
próbowało wyjść z zobowiązań podjętych w zakresie 
bezpieczeństwa pracy i inwestycji, jednocześnie mniej 
płacić nowym pracownikom i zrezygnować z dodatko-
wego wynagrodzenia za nocne zmiany i świątecznych 
premii.

W roku obrotowym do 30 września, 282 sklepy Real 
grupy Metro AG odnotowały 3,1 % spadek sprzedaży i 
24 % spadek zysku operacyjnego.

Rosja

OPZZ informuje:
„ M u n d i a l o -

wy” szał, który ogarnął cały 
świat, a zwłaszcza Rosję, sku-
tecznie przyćmił narastający 
niepokój społeczny wśród starszego pokolenia miesz-
kańców Federacji. Rząd zapowiedział nieakceptowalną 
społecznie reformę systemu emerytalnego, a 16 czerwca 
do niższej izby parlamentu wniesiono projekt ustawy 

zwiększającej wiek emerytalny. Mimo tego, że proces 
podwyższania wieku ma być rozciągnięty w czasie, 
protestujący obywatele nie są w stanie go zaakceptować. 
Obecnie wiek emerytalny kobiet wynosi 55 lat a męż-
czyzn 60 lat. Po reformie kobiety będą pracowały aż o 8 
lat dłużej, czyli do 63 roku życia, natomiast mężczyźni 
do ukończenia 65 lat. 

W minioną niedzielę, przy wsparciu związków za-
wodowych, w 30 miastach zorganizowano demonstracje 
przeciwko planowanym zmianom. Strajki objęły różne 
części kraju, z wyłączeniem Moskwy i Petersburga, w 
których to z racji odbywających się igrzysk są ograni-
czenia w przeprowadzaniu zgromadzeń publicznych. 
Największe zgromadzenie odnotowano w Omsku na 
Syberii, gdzie zebrało się ponad osiem tysięcy ludzi. 
Demonstrują nie tylko przeciwnicy obecnych władz, 
ale też członkowie i sympatycy partii obecnych w 
parlamencie. 

Strona rządowa wykazała zaniepokojenie perspek-
tywą protestów Rosjan, lecz przekonuje, że zmiany są 
konieczne i podyktowane sytuacją ekonomiczną kraju. 
Jednocześnie Kreml swoją decyzje podpiera danymi 
z Ministerstwa Zdrowia, zgodnie z którymi średnia 
długość życia w Rosji wynosi 72 lata - mężczyzn ponad 
67,5 roku natomiast kobiety żyją nawet dziesięć lat 
dłużej - 77 lat.

Włochy

OPZZ informuje:
„Niewidzialni 

pracownicy”, czyli tacy, któ-
rzy nie są zarejestrowani, nie 
mają ubezpieczenia zdro-
wotnego oraz nie są znani inspekcji pracy, stali się 
prawdziwym problemem dla włoskich władz. Według 
Stowarzyszenia Rzemiosła i Małych Firm we Włoszech 
jest ich ponad 3,3 miliona, a ich praca wyceniana jest 

na ponad 77 mld. euro, które nie są opodatkowane.
Pracodawców, zatrudniających osoby na „czarno” 

we Włoszech, nie odstraszają ani restrykcyjne przepisy 
ani działalność związków zawodowych. Te ostatnie 
proponują pomoc dla pracowników z tzw. szarej strefy. 
Z ich wsparciem pracownik może wytoczyć sprawę 
o wypłacenie wszelkich świadczeń, należności oraz 
ewentualnego odszkodowania. Takich spraw z roku 
na rok przybywa a włoskie sądy w 99% przychylne są 
poszkodowanym pracownikom.

Niestety, nierzadko sami pracownicy wyrażają 
chęć pracowania w szarej strefie. Powód, dla którego 
decydują się na udział w tym procederze jest zazwyczaj 
taki sam - zarobki nie są okrojone o podatek dochodo-
wy. Niesie to za sobą wiele zagrożeń takich jak: brak 
odpowiednich obostrzeń dotyczących bezpieczeństwa 
pracy, brak ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego 
czy brak urlopu. Obcokrajowcy dodatkowo nie mają 
opieki zdrowotnej gdyż wtedy pozbawieni są praw do 
korzystania z włoskiej służby zdrowia.

Gospodarstwa rolne, budowy, magazyny, usługi 
czy prywatne domy. W tych miejscach między innymi 
możemy znaleźć tzw. „niewidzialnych pracowników”. 
Według obliczeń zarabiają oni ponad 77 mld euro ukry-
wanych przed włoskim fiskusem. W skali roku przynosi 
to 42 mld euro rocznie straty dla budżetu Włoch. Jest to 
aż 40% wszystkich oszustw podatkowych szacowanych 
przez Ministerstwo Finansów.

Według raportu Stowarzyszenia Rzemiosła i 
Małych Firm, mającego swoją siedzibę w Mestre na 
południu kraju, wynika, że w Kalabrii nielegalnie pra-
cuje około 146 tys. osób, w wyniku czego do budżetu nie 
wpływa co roku 1,6 mld euro. W Kampanii i na Sycylii 
to ponad 300 tys. Oznacza to brak w ich regionalnych 
budżetach od 3,5 do ponad 4 mld euro.                 

Zebrał Cezary Izdebski
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wszystkich wykonawców tak by zapewnić 
równość wykonawców i konkurencyjność w 
postępowaniu. To rzeczywiście może ogra-
niczyć liczbę odwołań. Stanowi dodatkowe 
obciążenie dla zamawiającego, ale może 
zdecydowanie polepszyć jakość procesu 
udzielania zamówień. 

11.  INTEGRACJA REJESTRÓW I 
JEDEN ORGAN KOORDYNUJĄCY.   
Zdecydowanie popieramy ten pomysł. Brak 
koordynacji działania i wielość instytucji od-
powiedzialnych za wydawanie dokumentów 
niezbędnych do zgłoszenia oferty spowalnia 
proces zamówień.

12. CERTYFIKACJA WYKONAWCÓW. 
Wprowadzenie systemu certyfikacji w 
wybranych dziedzinach (w pierwszym 
rzędzie w robotach budowlanych, w dalszej 
kolejności w usługach) jest pożądanym 
rozwiązaniem, upraszczającym procedury 
wykonawcom, którzy się jej poddadzą. 
Certyfikacja nie może wykluczać z postę-
powań wykonawców, którzy nie wystąpią o 
certyfikat.

13. KLAUZULE ABUZYWNE. ZZ 
„Budowlani” popiera nowe rozwiązania 
proponowane w zakresie klauzul nie-
dozwolonych. Wskazane, jak proponują 
autorzy Koncepcji,” jest wprowadzenie (…) 
otwartego katalogu klauzul abuzywnych, któ-
ry będzie zawierał postanowienia szczególnie 
negatywnie oddziałujące na uczestników 
rynku zamówień publicznych. Proponuje 
się, aby za niedozwolone postanowienia 
umowne uznać w szczególności: · nalicza-
nie kar umownych za opóźnienie, jeżeli 
opóźnienie wynika z winy zamawiającego, 
· postanowienia wprowadzające niepropor-
cjonalnie wysokie kary umowne w stosunku 
do wartości przedmiotu zamówienia, · po-
stanowienia przewidujące odpowiedzialność 
wykonawcy za wykonanie świadczeń, które 
nie były możliwe do przewidzenia. Dobrym 
rozwiązaniem jest aby katalog klauzul abu-
zywnych został sformułowany w konsultacji z 
uczestnikami rynku zamówień publicznych

14. Zdaniem Związku Zawodowego 
„Budowlani” autorzy Koncepcji nowego 

Pzp z czerwca 2018 nie wykorzystali okazji 
by w procesie zmiany prawa zamówień 
uwzględnić rozwiązania, które pomogłyby 
wyeliminować szereg patologii z obszaru 
zamówień publicznych, ale także pozytywnie 
wpłynąć na funkcjonowanie całego rynku.

Za najpilniejsze w tej sferze Związek 
Zawodowy „Budowlani” uważa;

Zawarcie w Pzp zapisu obligującego 
zarówno zamawiającego jak i wykonawcę 
do uwzględniania w warunkach zamówienia 
kalkulacji kosztów pracy zgodnej z innymi 
ustawami (przede wszystkim ustawy o wyna-
grodzeniu minimalnym i ustaw dotyczących 
zabezpieczenia społecznego). Zamawiający 
winien określić w warunkach zamówienia 
nie tylko rodzaje prac wymagających zatrud-
nienia na umowę o pracę (roboty budowlane) 
ale także strukturę rzeczową i zasady oblicza-
nia stawki kalkulacyjnej robocizny w ramach 
wykonywanej usługi;

Wprowadzenia do PZP obowiązku 
zaangażowania przez generalnego wykonawcę 
w realizację zamówienia minimum 30% 

własnego potencjału wykonawczego.  Pozwoli 
to ograniczyć rolę pośredników – „dewelo-
perów zamówień” ograniczających zyski 
rzeczywistych wykonawców. ZZ „Budowla-
ni” uważa, że szczególnie w zamówieniach 
w zakresie usług produkcyjnych, takich jak 
budownictwo rola pośredników przechwy-
tujących zysk powinna być ograniczona. 
Pozwoli to na realne zwiększenie dostępności 
rynku zamówień dla średnich przedsię-
biorstw i skłoni jednocześnie duże firmy 
do zwiększania potencjału wykonawczego;

Obligatoryjne ograniczenie poziomów 
podwykonawstwa w realizacji zamówień 
maksymalnie do 5 (rekomendowane 3). W 
robotach budowlanych nie ma żadnego 
racjonalnego powodu do mnożenia po-
ziomów podwykonawstwa ponad 3 (nie 
dotyczy to oczywiście rzeczywistej liczby 
podwykonawców a jedynie ich „łańcucha” 
– struktury zarządzania.). Pozwoli to na 
realną koordynację realizacji zamówienia 
przez generalnego wykonawcę i ograniczy 
nadużycia występujące w tym zakresie;

Zobowiązanie zamawiającego do okre-
ślenia w zamówieniu zasad bezpieczeństwa 
i ochrony pracy obowiązujących wszystkie 
podmioty realizujące zamówienie. Ten 
element SIWZ byłby odpowiednikiem BIOZ 
w planowaniu i wykonawstwie budowlanym 
i ograniczyłby wciąż częste przypadki igno-
rowania kosztów bezpieczeństwa i ochrony 
pracy zarówno w przygotowywaniu zamó-
wienia jak i ofert wykonawców. ;

Związek Zawodowy „Budowlani” z 
uznaniem przyjmuje propozycję MPiT 
oraz UZP, by dialog nad nowym kształtem 
zamówień podjąć na etapie ogólnej koncepcji 
aktu prawnego. Do konkretnych rozwiązań 
będziemy mogli się jednak dopiero po pod-
daniu konsultacji projektu ustawy – nowego 
Prawa zamówień publicznych.

Warszawa, 25.06.2018

Zbigniew Janowski
Przewodniczący Związku Zawodowego

BUDOWLANI
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Pisaliśmy już na temat kilome-
trówki, czyli wykorzystania 

samochodu prywatnego do podróży 
służbowej. Pora na odpowiedzi, kiedy 
pracownik może  jechać samochodem 
prywatnym w podróż służbową? 

Żeby pracownik  mógł pojechać 
prywatnym samochodem w podróż 
służbową, muszą być spełnione dwa 
warunki:

• pracownik musi wnioskować do 
pracodawcy o zgodę odbycia po-
dróży samochodem prywatnym,

• pracodawca wyrazi taką zgodę.       
    Należy też zwrócić uwagę na 

takie szczegóły jak :                                    
• za zgodą pracodawcy pracownik 

może odbywać podróż samocho-
dem osobowym, motocyklem, 
lub motorowerem;

• jest niedopuszczalne, aby pracow-
nik odbył podróż prywatnym sa-
mochodem innym niż osobowy;  

• pojęcie „samochód prywatny” 
to skrót myślowy nie tylko z tego 
powodu, że obejmuje samochody 
osobowe, motocykle i motorowe-
ry, lecz nade wszystko dlatego, iż 
pojazd de facto nie musi być wła-
snością pracownika. Istotne jest 
to, że pojazd nie jest własnością 
ani nie jest zapewniany przez pra-
codawcę, lecz to pracownik orga-
nizuje taki przejazd – oczywiście 
pracownik ma mieć tytuł prawny 
(własność, najem, użyczenie). Je-
żeli pracodawca wyrazi zgodę na 
odbywanie przez pracownika po-
dróży samochodem niebędącym 
własnością pracodawcy, wówczas 
powinien wypłacić zwrot kosz-
tów używania takiego pojazdu.                                                                    
Stawka za 1 km przebiegu wynosi 
odpowiednio:

• dla samochodów osobowych o 
pojemności do 900 cm3 - 0,5214 
zł; 

• dla samochodów osobowych 
o pojemności od 900 cm3  - 
0,8358 zł  

• dla motocykli - 0,2302 zł;
• dla motorowerów - 0,1382 zł

Wskazane stawki nie są obligato-
ryjne. Pracodawca może ustalić stawki 
w kwocie niższej lub wyższej niż okre-
ślone w rozporządzeniu. Oczywiście, 
winny one być zapisane w regulaminie 

wynagrodzenia, układzie zbiorowym 
lub umowie o pracę.  Gdyby miały 
zastosowanie wyższe stawki , wówczas 
kosztem pracodawcy jest tylko kwota 
ustalona z uwzględnieniem stawek  
„ministerialnych”, a nadwyżka po-
nad tę kwotę nie może być kosztem 
uzyskania przychodu podatnika.                                                                                                     

Wypłacana pracownikowi kwota 
jest kosztem wówczas, gdy przebieg 
pojazdu udokumentowany jest w 
ewidencji przebiegu pojazdu, po-
twierdzonej przez podatnika na 
koniec każdego miesiąca. Brak ewi-
dencji pozbawia pracodawcę prawa 

zaliczania do kosztów podatkowych 
kwoty wypłaconej tytułem zwrotu 
kosztów używania takiego samocho-
du w czasie jazd zamiejscowych.

Do kosztów uzyskania przycho-
dów nie może pracodawca zaliczyć 
opłaty za parkowanie, przejazdy 
autostradami płatnymi, naprawy 
samochodu pracownika dokony-
wane w czasie podróży służbowej 
.  Ma to swoje zalety, bo wystarczy 
sama ewidencja i dowód wypłaty, 
pracodawca nie  musi gromadzić 
faktur ani innych dowodów zakupu 
(np.paliwa). W ewidencji (zgodnie 
z art.23 ust. 7 ustawy o podatku 
dochodowym) powinny się znaleźć 
takie informacje jak;                                                       

1. nazwisko, imię adres zamiesz-
kania osoby używającej pojazd,

2. numer rejestracyjny pojazdu i 
pojemność silnika,

3. kolejny numer wpisu,
4. data i cel wyjazdu,
5. opis trasy (skąd, dokąd),
6. liczba faktycznie przejechanych 

kilometrów,                                             
7. stawka za 1 km przebiegu,
8. kwota wynikająca z przemnoże-

nia liczby faktycznie przejecha-
nych    kilometrów przez stawkę 
za 1 lm przebiegu,

9. podpis podatnika (pracodawcy) 
i jego dane.                                     

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministerstwa Infrastruktu-
ry z dnia 25.03.2002 r. w sprawie warunków 
ustalania oraz sposobu dokonywania zwro-
tu kosztów używania do celów służbowych 
samochodów osobowych, motocykli i 
motorowerów niebędących własnością 
pracodawcy.(Dz.U. Z 2002 r. nr 27, poz.271 
ze zm.).

Barbara Pałka 

Wykorzystanie 
samochodu  

prywatnego w firmie

Księgowa informuje

1 lipca 2018 r. weszła w życie Dyrektywa 
Parlamentu Europejskiego nr 2015/2302 

w sprawie imprez turystycznych i powiąza-
nych usług turystycznych (dalej: Dyrektywa) 
zmieniając jednocześnie rozporządzenie (WE) nr 
2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2011/83/UE oraz uchylając dyrektywę 
Rady 90/314/EWG.

Konieczność zmian podyktowana była 
dynamicznym rozwojem nowych technologii, 
realiów rynkowych usług turystycznych (ty-
tułem przykładu można podać nowe kanały 
dystrybucji, możliwość personalizacji ofert 
czy ich łączenia) oraz fakt, iż znaczna cześć 
rynku turystycznego była uregulowana jedynie 
częściowo bądź wcale (co powodowało stan 
niepewności dla konsumentów, nie zapewniało 
im należytego dostępu do istotnych informacji 
jak również niedostatecznie zabezpieczało 
ich interesy w przypadku niewykonania, bądź 
nienależytego wykonania umowy przez przed-
siębiorcę świadczącego usługi turystyczne). 
Przytoczona Dyrektywa stanowi rozwiązanie 
tego problemu, z jednej strony przyznając więcej 
praw podróżnym, a z drugiej zwiększając zakres 
obowiązków podmiotów świadczących usługi 
z zakresu turystyki – co w wymierny sposób 
przyczynia się do lepszej ochrony podróżnych.

Odpowiedzią na wzmiankowaną Dyrektywę, 
stanowiącą jej implementację do polskiego 
porządku prawnego, jest ustawa z 24 listopada 
2017 r., która weszła w życie 1 lipca 2018 r. o 
imprezach turystycznych i powiązanych usługach 
turystycznych - Dz. U. poz. 2361, (dalej: Usta-
wa).  Ustawa ma w założeniu stać się swoistym 
kompendium omawiającym zasady działalności 
branży turystycznej, określając warunki na 
jakich oferowane, sprzedawane i realizowane 
są imprezy turystyczne oraz powiązane usługi 
turystyczne na terenie Polski oraz za granicą, 
w przypadku kiedy umowy zawierane są po-
między podróżnymi a podmiotami mającymi 
siedzibę w Polsce.

Treść ustawy
Ustawa omawia takie kwestie jak:

• definicje organizatora turystyki, agenta tury-
stycznego, czy przedsiębiorcy ułatwiającego 
nabywanie powiązanych usług turystycz-
nych, podróżnego etc.;

• omówienie sytuacji niewypłacalności or-
ganizatora turystyki i przedsiębiorcy uła-
twiającego nabywanie powiązanych usług 
turystycznych;

• rejestry i ewidencje organizatorów turystyki 
i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie 
powiązanych usług turystycznych;

• turystyczny fundusz gwarancyjny;
• obowiązki informacyjne wobec podróżnych 

i umowa o udział w imprezie turystycznej;
• realizacja umowy o udział w imprezie 

turystycznej;
• kary pieniężne i odpowiedzialność karna.

Definicje i wybrane zagadnienia 
z zakresu stosowania ustawy

Z punktu widzenia omawianego tematu 
warto przybliżyć kilka istotnych definicji:

Art. 4 Ustawy
1) usługa turystyczna - należy przez to 

rozumieć:
a) przewóz pasażerów,
b) zakwaterowanie w celach innych niż 

pobytowe, które nie jest nieodłącznym elementem 
przewozu pasażerów,

c) wynajem pojazdów samochodowych lub 

innych pojazdów silnikowych,
d) inną usługę świadczoną podróżnym, która 

nie stanowi integralnej części usług wskazanych 
w lit. a-c;

Definicja usługi turystycznej została więc 
rozszerzona względem dotychczas obowiązu-
jącej w prawie polskim, dzięki czemu przepisy 
Ustawy będą musiały być przestrzegane przez 
większą ilość podmiotów  działających na rynku 

turystycznym.
2) impreza turystyczna - należy przez to 

rozumieć:
• połączenie co najmniej dwóch różnych 

rodzajów usług turystycznych na potrzeby 
tej samej podróży lub wakacji, spełniające wa-
runki, o których mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy;
5) powiązane usługi turystyczne - należy 

przez to rozumieć:
• niestanowiące imprezy turystycznej połącze-

nie co najmniej dwóch różnych rodzajów 
usług turystycznych nabytych na potrzeby tej 
samej podróży lub wakacji, objęte odrębny-
mi umowami z dostawcami poszczególnych 
usług turystycznych, spełniające warunki, o 
których mowa w art. 6 ust. 1. 
Jako przykład takich usług można 

wskazać sytuację kiedy wraz z potwierdze-
niem pierwszej usługi turystycznej takiej jak 
np. przelot samolotem, podróżnemu przedstawia 
się dodatkową ofertę usługi turystycznej np. w 
postaci zakwaterowania w hotelu.

6) podróżny - należy przez to rozumieć 
każdego:

• kto chce zawrzeć umowę lub jest uprawniony 
do podróżowania na podstawie umowy 
zawartej w zakresie stosowania ustawy;
7) przedsiębiorca turystyczny - należy 

przez to rozumieć:
• organizatora turystyki, przedsiębiorcę 

ułatwiającego nabywanie powiązanych 
usług turystycznych, agenta turystycznego 
lub dostawcę usług turystycznych, będącego 
przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, 
albo prowadzącego działalność odpłatną;
Ustawa znajdzie więc zastosowanie nie tylko 

do działalności gospodarczej, ale również do 
działalności odpłatnej, a więc obejmie swą regu-
lacją m.in.: organizacje pozarządowe, placówki 
oświatowe, kluby sportowe oraz parafie, które 
zgodnie ze statutem zajmują się np. turystyką, kra-
joznawstwem, wspieraniem i upowszechnianiem 
kultury fizycznej czy działalnością na rzecz dzieci 
i młodzieży, w tym wypoczynkiem.

8) organizator turystyki - należy przez to 
rozumieć:

• przedsiębiorcę turystycznego, który tworzy i 
sprzedaje lub oferuje do sprzedaży imprezy 
turystyczne, bezpośrednio lub za pośrednic-
twem innego przedsiębiorcy turystycznego 

lub razem z innym przedsiębiorcą turystycz-
nym, lub też przedsiębiorcę turystycznego, 
który przekazuje dane podróżnego innemu 
przedsiębiorcy turystycznemu - zgodnie z art. 
5 ust. 1 pkt 2 lit. e Ustawy.
Organizatorami turystyki staną się również 

dotychczasowi pośrednicy turystyczni (czyli 
podmioty, które na zlecenie klienta i w jego imie-
niu, zawierają umowy z innymi organizatorami 
turystyki lub innym usługodawcami – definicja 
w tym brzmieniu zawarta została w Ustawie o  
usługach turystycznych z 29 sierpnia 1997 r., 
aktualnie znowelizowanej i działającej pod nazwą 
Ustawa o usługach hotelarskich oraz usługach pi-
lotów wycieczek i przewodników turystycznych. 
Pośrednik turystyczny, stając się organizatorem 
turystyki będzie musiał teraz spełniać wiele wy-
mogów, aby mógł legalnie funkcjonować – m.in. 
posiadać stosowne zabezpieczenie finansowe czy 
wywiązywać się z obowiązków informacyjnych 
względem marszałka województwa.

9) agent turystyczny - należy przez to 
rozumieć:

• przedsiębiorcę turystycznego innego niż 
organizator turystyki, który na podstawie 
umowy agencyjnej sprzedaje lub oferuje do 
sprzedaży imprezy turystyczne utworzone 
przez organizatora turystyki.
Ustawa obejmie również podmioty oferujące 

tzw. pakiety dynamiczne: 
„[…] Pakiety dynamiczne to dzięki interne-

towi coraz popularniejszy sposób organizowania 
wyjazdów, z tym, że nie korzysta się z usług 
jednego biura podróży, ale transport, zakwate-
rowanie, usługi przewodnickie oraz dodatkowe 
atrakcje kupuje się u różnych podmiotów. Turysta 
samodzielnie znajduje połączenie lotnicze lub 
autobusowe, a następnie szuka hotelu lub innego 
miejsca zakwaterowania. Do tego dochodzą inne 
atrakcje (np. bilety do Eurodisneylandu, na mecz 
piłkarski FC Barcelona albo skipassy). W takich 
przypadkach każdą umowę zawiera się z innym 
podmiotem.” - UOKIK.

Chodzi tu więc o podmioty oferujące 
imprezy turystyczne lub powiązane usługi tury-
styczne, a więc np. turystyczne obiekty noclegowe, 
wypożyczalnie samochodowe czy innego rodzaju 
środków transportu. Osoby te zostały więc objęte 
takimi samymi obowiązkami jak organizatorzy 
turystyczni (konieczność posiadania odpowied-
niego zabezpieczenia finansowego, dopełnianie 
obowiązku informacyjnego etc.). Liczbę pod-
miotów oferujących pakiety dynamiczne szacuje 
się na ok 1600.

Warto zaznaczyć, iż zgodnie z art. 3 Ustawy, 
nie stosuje się jej przepisów do:

• imprez turystycznych oraz powiązanych 
usług turystycznych, które są oferowane 
oraz których zamawianie i realizowanie 
jest ułatwiane okazjonalnie, na zasadach 
niezarobkowych i wyłącznie ograniczonej 
grupie podróżnych;

• imprez turystycznych oraz powiązanych 
usług turystycznych trwających krócej niż 24 
godziny, chyba że obejmują nocleg.
W następnej części artykułu napiszemy o  wymo-

gach ustawowych, jakie spełniać muszą organizatorzy 
turystyki, przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie 
powiązanych usług turystycznych oraz agenci tury-
styczni, aby legalnie prowadzić działalność; omówimy 
przysługujące podróżnym prawa oraz obowiązki ww. 
podmiotów (m.in. w zakresie informacji udzielanych 
podróżnym) oraz kwestie związane z dochodzeniem 
roszczeń wynikających z niewykonania lub nienale-
żytego wykonania usług turystycznych.

Cezary Izdebski

http://copacabana.com.pl

Zmiany w prawie regulującym usługi turystyczne

Więcej praw i lepsza ochrona podróżnych
cz. 1
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Przy kawie nie 
tylko o prawie...

zaprasza Zbigniew Janowski

Na naszych oczach powtórzył się dramat: garstka niepełnospraw-
nych i ich opiekunów została wykorzystana w rozgrywkach rządu 
i opozycji. „Polityka jest tam, gdzie siła głosów, a niepełnosprawni 

wraz z rodzinami to marginalny elektorat. Niby nic nowego, lecz z drugiej strony 
nikomu – nie tylko politykom, ale i większości społeczeństwa – to nie przeszka-
dzało. To nie był nasz problem, więc żadnego poważnego, społecznego parcia 
na inny podział środków nie było” - napisał Bartłomiej Sienkiewicz, potomek 
Henryka Sienkiewicza, który pisał „ku pokrzepieniu serc”, i to w czasach, gdy 
Polska była pod zaborami.

Patrząc przez pryzmat dramatycznego protestu w Sejmie były minister 
w rządzie Donalda Tuska pozwolił sobie na zaskakująco szczerą i zarazem 
krytyczną ocenę i polityków, i obywateli. „Ustrój liberalno-demokratyczny 
nigdy nad Wisłę nie zawitał. Jego miarą nie jest niezależność Trybunału 
Konstytucyjnego, ale zdolność większości do opiekowania się mniejszością, i 
to mniejszością najsłabszych” - stwierdził w artykule „Nieludzka polityka” w 
„Tygodniku Powszechnym”.

Jako związkowiec wiem, że w procesie stanowienia demokracji liberałowie 
nie są konieczni, a skrajni liberałowie wręcz szkodzą, ale z drugą częścią opinii 
publicysty się po prostu nie zgadzam.

Jako założyciel Fundacji „Wszystko dla dzieci” doskonale wiem na jaką 
szczodrość stać nasze społeczeństwo. Dzięki finansowemu wsparciu ludzi 
dobrej woli i zaangażowaniu naszych woluntariuszy, od blisko trzydziestu 
już lat pomagamy dzieciom skrzywdzonym przez los - niepełnosprawnym i 
ciężko chorym; dzieciom z  rodzin dysfunkcyjnych, dotkniętych ubóstwem i 
społecznym wykluczeniem. 

Podobnych fundacji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, które 
robią to, czego państwo z różnych powodów robić nie może albo nie chce 
– są setki. Problem raczej w tym, że ludzki solidaryzm stopowany jest często 
nieludzką biurokracją i urzędową podejrzliwością, o politycznych gafach nie 
mówiąc. 

Ku pokrzepieniu serc

Blaise Pascal „Myśli”: 

Sprawiedliwość  
bez siły jest bezsilna;  
siła bez sprawiedli- 
wości – tyrańska. 

Nie staliśmy się drugą Japonią, ani drugą 
Irlandią. I raczej nie prędko zbliżymy się do 
Szwajcarii, a tego akurat żałuję.   Bo Szwajcaria 

to nie tylko kraj z największym na świecie odsetkiem 
milionerów, ale jednocześnie z zaledwie dwu tysiącem 
bezdomnych.

Zazdroszczę Szwajcarom, bo choć dwa tysiące bez-
domnych w ośmiomilionowej społeczności to naprawdę 
niewiele, oni już dmuchają na zimne – 10 czerwca w Ba-
zylei, trzecim co do wielkości mieście Szwajcarii i zarazem 
stolicy jednego z kantonów, odbyło się referendum, w 
którym obywatele opowiedzieli się za tym, by prawo do 
mieszkania na miarę potrzeb i możliwości finansowych 
było gwarantowane konstytucją kantonu Bazylea. Chodzi 
im m. in. o konstytucyjną ochronę starszych lokatorów, 
którzy zaczynają mieć problem z płaceniem rosnących 

czynszów, i ochronę najemców w sądach („tak” dla moż-
liwości spłacania czynszu w postępowaniu sądowym).   

Tego społecznego wyczulenia zazdroszczę Szwajca-
rom bardziej niż czegokolwiek, bo tylko w takim społe-
czeństwie człowiek może się czuć bezpiecznie. 

Oglądając transmisje z posiedzeń komisji repry-
watyzacyjnej, najłatwiej o refleksję, że wreszcie ktoś 
zdemaskował patologiczne oblicze polskiego biznesu 
reprywatyzacyjnego, w którym liczbę osób poszkodowa-
nych w samej Warszawie oszacowano na ok. 50 tysięcy. 
A prawda jest taka, że jako społeczeństwo zostawiliśmy 
lokatorów reprywatyzowanych kamienic samym sobie, 
bo nieskutecznie domagaliśmy się instrumentów, które 
ustrzegłyby ich przed windowaniem czynszów i  czyści-
cielami kamienic. I że eksmisje na bruk mogą się w Polsce 
odbywać w majestacie prawa.

Jan Paweł II: 
„Każdy przejaw ubóstwa jest wyzwaniem dla chrześcijańskiego miłosier-
dzia każdego z nas. Jednakże miłosierdzie powinno wyrażać się także  
w działalności na płaszczyźnie społecznej i politycznej, ponieważ problem 
ubóstwa na świecie wynika z konkretnych uwarunkowań, które ludzie 
dobrej woli, budowniczowie cywilizacji miłości, winni przemieniać”. 

Solidaryzm to najlepsza obrona 
przed strukturalnym złem

Rosjanie 
biją 
rekord

http://www.ooosgm.com

Gdyby potęgę państwa mierzyć wielkością 
i długością mostów, Rosja wysunęłaby się na 
czoło takiego rankingu za sprawą wznoszone-
go od dwu lat Mostu Krymskiego. Najdłuższy 
most w Europie ma 19 km długości, łącząc 
Półwysep Tamański w Kraju Krasnodarskim z 
terytorium Krymu. Jego budowa, realizowa-
na przez firmę Strojgazmontaż, kosztowała 
dotąd 3,6 mld dolarów, a do jego konstrukcji 
wykorzystano ponad 6,5 tys. pali, wbijanych 
nawet na głębokość 150 m.             

Most będzie tak gigantyczny, że w ciągu 
doby będzie mogło po nim przejechać ok. 40 
tys. samochodów oraz 47 par składów pocią-
gów, a szacunkowy czas przejazdu z Rosji na 
Krym skróci się do 10 min.

Unia Europejska stoi na stanowisku, że 
budowa Mostu Krymskiego jest atakiem na in-

tegralność terytorialną Ukrainy. Jeśli jednak 
spojrzymy na tę inwestycję jako na symbol 

ludzkich zmagań z siłami natury, nie spo-
sób przecenić wysiłku konstruktorów i 

budowniczych tego giganta.
Mianem najdłuższego mostu w 

Europie cieszył się dotąd 17-ki-
lometrowy most portugalski 

Vasco da Gama, który łączy 
Lizbonę z Montijo.            

(za „Rzeczpospolitą”)
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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

4 7 1

6 4

1 8 4 7 3

8

5 3

6 5

3 2

2 6 5 3 8

8 7 2

HUMOR
Żona do męża:
- Kochanie, to nasza 14 rocz-
nica ślubu.
Mąż na to :
- Nie przypominam sobie, że 
stłukłem 2 lustra...

JJJ
Bardzo późno w nocy pijany 
facet wraca do domu. Dzwo-
ni do drzwi, ale żona nie chce 
mu otworzyć. Facet, czekając, 
mówi:
- O...twórz kochaaanie... 
przyniosłem bu... bukiet 
najpiękniejszych róż na świe-
cie dla naj...najpiękniejszej 
kobiety na świecie.
Żona otwiera drzwi, facet 
wchodzi do mieszkania i idzie 
prosto do sypialni.
- A gdzie róże? - pyta żona.
- A gdzie... najpiękniejsza 
kobieta na świecie?

JJJ
- Jak mężczyźni definiują 
podział obowiązków „pół na 
pół”?
- Ona gotuje - on je, ona 
sprząta - on brudzi, ona 
prasuje - on gniecie...

JJJ
W biurze pyta kolega kolegę:
- Co wycinasz z gazety?
- Notatkę o tym, jak mąż za-
mordował żonę, bo mu stale 
przeszukiwała kieszenie...
- I co masz zamiar zrobić z 
tym wycinkiem?
- Schowam do kieszeni!

JJJ
- Mietek, co byś zrobił, gdyby 
na twoją żonę napadł dzik?
- Nie wtrącałbym się, sam 
napadł, to niech się broni...

JJJ
Późnym wieczorem do drzwi 
mieszkania pewnej kobiety 
zadzwonił pijany mężczyzna:
- Przepraszam, czy ja tu 
mieszkam?
- Nie.
Po kilku minutach znowu 
dzwonek, a za drzwiami ten 
sam mężczyzna.
- Czy ja tu mieszkam?
- Nie!
Kilka minut później znowu 
dzwonek, ten sam mężczy-
zna i to samo pytanie.
Kobieta krzyczy:
- Ile razy mam powtarzać, że 
pan tu nie mieszka!
- To pani mieszka wszędzie, a 
ja nigdzie?

JJJ
W drodze do nieba spotykają 
się dusze dwóch facetów: 
- Ja zmarłem z zimna. Sam 
rozumiesz, niska temperatura 
i organizm nie wytrzymał. 
- A ja zmarłem ze zdziwienia. 
- Jak to ze zdziwienia? 
- Wyobraź sobie, że wracam 
wcześniej z pracy do domu 
i widzę moja żonę w łóżku, 
gołą! Zaczynam szukać 
faceta. Sprawdzam w szafie, 
pod łóżkiem, w łazience, na 

balkonie, w kuchni i nigdzie 
nie mogłem go znaleźć.
I z tego zdziwienia aż umar-
łem! 
- Ty głupku, trzeba było 
zajrzeć do lodówki, to obaj 
byśmy żyli!

JJJ
Mąż mówi do żony: Dlaczego 
na ciebie mówią idiotka?
Żona odpowiada: Jak byś 
był generałem, to mówiliby 
generałowa!

JJJ
Tatusiu, co to jest kompromis? 
- Odpowiem ci na przykła-
dzie. Mama chciała, żeby 
jej kupić futro, a ja chciałem 
kupić samochód. Ostatecznie 
kupiliśmy futro i powiesiliśmy 
je w garażu...

JJJ
W teatrze facet pyta dru-
giego:
- Czemu jest pan sam?
- Bo żona nie była w humorze
- A czemu?
- Bo jej nie zaprosiłem.

JJJ
- Czy mogę panią odprowa-
dzić do domu?
- Przykro mi, jestem po 
ślubie...
- Ja też jestem po ślubie i 
też jest mi z tego powodu 
przykro.

JJJ
Mąż przygląda się, jak jego 
żona uczy psa służyć.
- Daj spokój, kochanie, to się 
nie uda...
- Uda się, uda. Z tobą też mi 
na początku nie wychodziło.

JJJ
- Dowiedziałam się, że nasza 
gosposia jest w ciąży.
- To jest jej sprawa.
- Ale sąsiadki mówią, że ona 
jest w ciąży z tobą.
- To jest moja sprawa.
- Ale co o mnie ludzie powie-
dzą?
- To jest twoja sprawa.

JJJ
- Cieszę się, młody człowieku, 
że chcesz pojąć za żonę moją 
córkę. Przedtem muszę ci jed-
nak powiedzieć, że w zeszłym 
tygodniu zbankrutowałem i 
straciłem cały majątek.
- Skoro tak, wycofuję oświad-
czyny. Byłbym człowiekiem 
bez sumienia gdybym w takiej 
sytuacji odebrał panu jeszcze 
córkę.

JJJ
Żona, żegnając się z mę-
żem, poucza go jak ma się 
zachowywać na wyjeździe 
integracyjnym:
- Pamiętaj: nie chodź do 
późna z koleżkami, nie pij, nie 
tańcz z innymi kobietami, nie 
szukaj przygodnych znajo-
mości...
- Coś jeszcze???
- I baw się dobrze!

JJJ


