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Protest służb mundurowych - strażacy 
nadal będą oflagowywać pojazdy

Jak informuje Ogólnopolskie Porozumienie 
Związków Zawodowych, pod koniec lipca 

komendant Państwowej Straży Pożarnej wysłał pismo 
do komendantów wojewódzkich, w którym zwrócił 
uwagę, że flagi i banery na pojazdach straży pożarnej 
naruszają godność symboli Rzeczypospolitej i mogą 
stanowić zagrożenie dla ruchu drogowego. W reakcji 
na to związki zawodowe przygotowały list do swoich 
członków oraz zasięgnęły opinii prawnej.

Związek Zawodowy Strażaków „Florian” przy-
pomniał, że harmonogram protestu jest nadal realizowany. Związek zwrócił uwagę, aby czynności związane z 
oznaczaniem pojazdów wykonywane były ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa osób, sprzętu 
i mienia. „Pamiętajmy również, aby zastosowane środki protestu pozostały w zgodzie z przepisami ustawy 
prawo o ruchu drogowym i nie zagrażały w jakikolwiek sposób uczestnikom ruchu drogowego. Wykorzystywane 
elementy w postaci flag czy bannerów zawieszanych na pojazdach straży pożarnej proszę umieszczać w sposób 
nie godzący w integralność stałych elementów oznakowania pojazdów, umożliwiając identyfikację jednostki 
pojazdu” – pisze Związek.

W opinii prawnej, wydanej na rzecz Związku Zawodowego Strażaków „Florian” stwierdzono, że podjęta 
przez związkowców akcja protestacyjna pozostaje zgodna z przepisami ustawy o rozwiązywaniu sporów 
zbiorowych i, wbrew twierdzeniom wskazanym w piśmie komendanta Państwowej Straży Pożarnej, nie stanowi 
naruszenia przepisów.

Protest strażaków to część ogólnopolskiej akcji protestacyjnej służb mundurowych, która została rozpoczęta 
16 lipca 2018 r. przez Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Rozpoczęcie akcji protestacyjnej 
podyktowane było brakiem porozumienia z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji gwarantującego 
realizację żądań skierowanych przez Federację w marcu bieżącego roku.

 Związków Zawodowych Służb Mundurowych, kierując się troską o stan bezpieczeństwa państwa i jego 
obywateli, a także reprezentując interesy funkcjonariuszy i ich rodzin postuluje: 

• przyznanie dodatkowych środków na motywacyjny wzrost uposażeń w roku bieżącym, do kwoty 650 zł w 
przeliczeniu na jednego funkcjonariusza;

• podjęcie prac legislacyjnych mających na celu przywrócenie systemu emerytalnego funkcjonariuszy, który 
obowiązywał do 31 grudnia 2012 r.; 

• odmrożenie waloryzacji uposażeń funkcjonariuszy;
• wprowadzenie pełnej odpłatności za czas służby przekraczający normy określone dla poszczególnych 

formacji mundurowych;
• zrównanie statusu funkcjonariuszy przyjętych po raz pierwszy do służby po 1 stycznia 1999 r. ze statusem 

funkcjonariuszy przyjętych przed tą datą, w zakresie art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funk-
cjonariuszy;

• przywrócenie pełnego uposażenia za czas absencji chorobowej nieprzekraczający 30 dni w roku.
Federacja w piśmie skierowanym do premiera Mateusza Morawieckiego pisze o niepokojącej liczbie 

wakatów, niskich uposażeniach, braku chętnych kandydatów do służb mundurowych. Zwraca się przy tym 
do rządu o podjęcie pilnych decyzji, które doprowadzą do poprawy tej sytuacji. Zdaniem Federacji, skuteczna 
realizacja postulatów przyczyni się do stabilizacji sytuacji w służbach mundurowych i pozwoli godnie żyć 
funkcjonariuszom i ich rodzinom.

Kompromis w Kolejach Mazowieckich
Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników 

Transportu poinformował, że porozumieniem 
zakończyło się spotkanie zarządu spółki Koleje Mazo-
wieckie z reprezentującymi pracowników związkami 
zawodowymi. Dotyczyło ono ustalenia zasad wdrożenia 
podwyżki wynagrodzeń. 

Po burzliwych negocjacjach strony osiągnęły 
porozumienie, ustalając, że wdrożenie podwyżki wyna-
grodzeń średnio 250 zł netto do uposażenia zasadniczego nastąpi od 1 lipca 2018 r. Kwota podwyżki zostanie 
pomniejszona o 15 zł, z przeznaczeniem na tzw. „fundusz solidarnościowy”, pozostający w dyspozycji zarządu 
spółki z przeznaczeniem na zniwelowanie dysproporcji płacowych w spółce. Pozostała kwota, w wysokości 235 
zł średnio do uposażenia zasadniczego na osobę, zostanie przekazana do komórek organizacyjnych spółki z 
podziałem na grupy zawodowe i zostanie rozdzielona według następujących zasad:

• każdy pracownik spółki zatrudniony przed 1 lipca 2017 r. ma zagwarantowane minimum podwyżki wyna-
grodzeń w wysokości 150 zł netto do wynagrodzenia zasadniczego;

• każdy pracownik zatrudniony po 1 lipca 2017 r. ma zagwarantowane minimum podwyżki w wysokości 50 
zł netto do wynagrodzenia zasadniczego;

• pozostałą kwotę w ramach awansu przyznawać będą kierownicy komórek organizacyjnych przy udziale 
bezpośrednich przełożonych, a następnie przedstawiać tak rozdzielone kwoty do akceptacji zarządowi;
Zarząd spółki podtrzymał deklarację spotkania w listopadzie 2018 r. w celu kontynuowania rozmów doty-

czących ewentualnego wzrostu wynagrodzeń. Spotkanie zostanie zorganizowane po wcześniejszym dokonaniu 
analizy skutków wprowadzonej podwyżki wynagrodzeń.

Pracodawca zobowiązał się, w możliwie najkrótszym terminie, przedstawić stronie społecznej propozycję 
zmian w zakładowym układzie zbiorowym pracy związaną z zasadami wynagradzania pracowników spółki.

Przegląd związkowych 
wydarzeń w Polsce

cd. na str. 4

Tradycyjnie  w Boszkowie,  na Jezio-
rze Dominickim, w czerwcu br. 
odbyły się  regaty żeglarskie w kla-

sie „Omega-Standard” o Puchar Przewodni-
czącego Rady Krajowej Związku Zawodowego 
„BUDOWLANI”. Organizatorem regat była 
organizacja Związku Zawodowego „Budowla-
ni” w LOB S.A. – Leszno. Przewodniczącym 
komisji sędziowskiej był Leszek Wodzyński.

W pierwszym dniu rozegrano 4 biegi 
regatowe, przy sile wiatru od 2:3 stopni w 
skali Beauforta. W drugim dniu, ze względu 
na bardzo słaby wiatr, nie przeprowadzono 
kolejnych biegów. Ogółem w regatach brało 
udział 11 załóg z Leszna, Poznania, Szczecina.

Regaty były zabezpieczone przez dwie 
łodzie motorowodne. Nie zanotowano 
żadnych wywrotek i kolizji. Regaty, jak 
zwykle, były bardzo dobrze przygotowane i 
przeprowadzone.

Końcowa klasyfikacja regat przedstawia 
się następująco:

I miejsce zajęła załoga reprezentująca 
Związek Zawodowy „Budowlani” pracowni-
ków LOB S.A. – Leszno w składzie:

sternik     -    Tadeusz Krauze
załoga      -    Wioletta Krauze  

 
II miejsce zajęła załoga reprezentująca 

Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury 
Fizycznej „Budowlani” -  Leszno w składzie:

sternik     -    Sebastian Krauze
załoga      -    Mateusz Lubieniec
załoga      -    Norbert Garbacz 

 
III miejsce zajęła załoga niezrzeszona z 

Międzyrzecza w składzie:
sternik     -    Jarosław Judek
załoga      -    Nikodem Judek
załoga      -    Suchowski Sylwester  

(red)

WYGRAŁA ZAŁOGA 
ZZ „BUDOWLANI” 
W LOB S.A.

ZWIĄZKOWE REGATY ŻEGLARSKIE W BOSZKOWIE
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Opublikowany w sierpniu br. 
raport Krajowego Rejestru Dłu-
gów wskazuje na gwałtownie ro-

snące zadłużenie firm sektora budownictwa. 
Według danych Krajowego Rejestru Długów 
Biura Informacji Gospodarczej SA, łączne 
zadłużenie firm budowlanych wynosi już 2 
409 366 074 zł – czyli o 200 mln zł więcej 
niż rok temu. Liczba dłużników w sektorze 
notowanych w KRD rośnie i wynosi 64 583 
przedsiębiorstw.

Obecnie budownictwo wraz z powią-
zanymi sektorami generuje blisko 13% 
PKB. Bardzo wysoka jest wciąż dynamika 
produkcji budowlano-montażowej i popyt 
na roboty budowlane. Skąd więc bierze się 
łączny dług tego sektora, wynoszący blisko 
2,41 mld zł? 

Raport Krajowego Rejestru Długów 
wskazuje na następujące czynniki:

• wzrost kosztów materiałów budowla-
nych o 30-50% rok do roku

• wzrost liczby unieważnionych prze-
targów

• wzrost zadłużenia o 200 mln zł rok 
do roku

• pogorszenie płynności finansowej 
przedsiębiorstw

• wzrost liczby upadłości i restrukturyza-
cji firm budowlanych

• brak rąk do pracy
• wzrost kosztów zatrudnienia o 20% 

rok do roku
• nieopłacalność kontraktów wygranych 

2-3 lata temu i rezygnacja z nich
• zmiany fiskalne, takie jak odwrócony vat 

oraz split payment
• przeciągające się procedury przetargowe 

(wyłonienie wykonawcy w systemie „za-
projektuj i zbuduj” trwa ok. roku, przez 
co kosztorysy szybko się dezaktualizują)

• wzrost cen usług podwykonawczych 
o 20%

• spadek rentowności w segmencie bu-
dowlanym (w I połowie br. wynosi już 

ona 0,8%)
• negatywne reakcje banków, ubezpieczy-

cieli i inwestorów na sytuację w branży
• brak odpowiedniej indeksacji cen przez 

zamawiających
• brak wzrostu kosztów logistyki w kon-

traktach infrastrukturalnych

Wiele przetargów w budownictwie 
zostało wygranych jeszcze 2-3 lata temu. Od 
tego czasu radykalnie zwiększyły się ceny 
materiałów budowlanych. Rośnie koszt 
pracy i wynagrodzenia, ale nie na tyle, by 
przyciągnąć do branży wystarczająca liczbę 
pracowników. Wzrósł też koszt usług pod-

wykonawczych i samych kosztów budowy. 
Spada marża przy wysokiej wartości rynku. 
W tej sytuacji coraz więcej firm odstępuje od 
realizacji kontraktów. Zapłacenie wysokich 
kar staje się bardziej opłacalne od dalszej 
realizacji kontraktu. Zagrożone są duże 
inwestycje infrastrukturalne, w tym drogowe.

(red)

Komentarz Zbigniewa Janowskiego, 
przewodniczącego ZZ „Budowlani”:

Dla nas, obserwujących dynamikę zja-
wisk na rynku budowlanym od wielu lat, 
informacje Krajowego Rejestru Długów nie 
są zaskoczeniem. Nie powinny być także 
dla zamawiających. Od lat wskazujemy 
na strukturalne czynniki w budownictwie, 
prowadzące do zjawisk kryzysowych. Raport 
wskazuje wyraźnie na zagrożenia bieżące. Ze 
zrozumiałych względów nie wspomina jednak 
o czynnikach strukturalnych. 

Polski sektor budowlany jest bardzo 
rozdrobniony – działają w nim setki tysięcy 
podmiotów gospodarczych, z których ogromna 
większość to podwykonawcy uzależnieni od 
generalnych wykonawców i podwykonawców 
z wyższych „ogniw łańcucha”. Ten nieograni-
czony „łańcuch” podwykonawstwa jest jednym 
z czynników generujących patologie i szarą 
strefę budownictwa. 

Firmy budowlane od lat wskazują na 
niedoskonałości systemu zamówień i brak 

mechanizmów indeksacji rosnących kosztów 
(w tym wyrobów budowlanych). Prawo 
zamówień  ma się zmienić, ale nawet jeśli 
nastąpią korzystne zmiany, nie zapobiegnie 
to już zjawiskom kryzysowym obecnego cyklu 
w budownictwie. 

Dużo do zrobienia jest w regulacjach 
dotyczących relacji inwestora z wykonawcą. 
Podwykonawcy w inwestycjach budowlanych 
są także wciąż zbyt słabo chronieni przed 
zatorami płatniczymi. 

Od lat zaniedbana i nieuregulowana 
jest sprawa pracowników budownictwa. 
Wykwalifikowanych pracowników w branży 
brakuje, bo młodym ludziom zwyczajnie nie 
opłaca się wiązać swej przyszłości zawodowej 
z tą branżą. 

Zatrudnienie nadal jest niestabilne, a 
wysokość płac tej niestabilności nie rekompen-
suje. Konieczne jest powiązanie wynagrodzeń 
z posiadanymi kwalifikacjami. Konieczne 
jest także ustabilizowanie warunków za-
trudnienia i większe „uodpornienie” go na 
wahania koniunkturalne, sezonowe zmiany 
intensywności prac na budowach. 

Może więc warto w końcu zacząć cywi-
lizować sprawy budownictwa po wielu latach 
zaniedbań? Do tego konieczna jest współpraca 
administracji rządowej, organizacji pracodaw-
ców i związków zawodowych.

Zbigniew Janowski
przewodniczący ZZ „Budowlani”

BRANŻA BUDOWLANA 
TONIE W DŁUGACH

Sekretarz Związku Jakub Kus i wiceprze-
wodniczący Okręgu Wielkopolskiego ZZ 
„Budowlani” Wiesław Necelman odwiedzili 

Organizację Zakładową Związku Zawodowego „Budow-
lani” w Sklejka Orzechowo S.A. W spotkaniu wzięły 
udział przewodnicząca organizacji Emilia Kaźmierczak, 
wiceprzewodnicząca Hanna Wdowczyk i sekretarz 
Dorota Drzażdżyńska. 

Organizacja „Budowlanych” w firmie liczy 110 człon-
ków (na 317 zatrudnionych). W Sklejka Orzechowo działa 
także NSZZ „Solidarność”. Organizacja „Budowlanych” 
dobrze współpracuje z Zarządem Spółki, korzysta z 
udogodnień technicznych w działalności, utrzymuje bie-
żący kontakt z załogą (także przez tablicę informacyjną). 
Prowadzone są okresowe negocjacje płacowe i działalność 
socjalna. Związkowcy podkreślają, że mają stały wpływ 
na gospodarowanie zakładowym funduszem świadczeń 
socjalnych, w ramach którego np. najmniej zarabiającym 
dwa razy w roku przyznawane są bony. W firmie działa 
społeczny inspektor pracy. Jest nim Mariusz Hetmańczyk.

Sklejka Orzechowo  S.A. jest najstarszym przedsię-
biorstwem produkcyjnym sklejki w Polsce, istniejącym 
od 1894 roku.

Produkty Spółki to: sklejki ogólnego przeznacze-
nia, sklejki okleinowane, sklejki profilowane, sklejki 

szalunkowe, płyty stolarskie  suchotrwałe i wodood-
porne, płyty drzwiowe i szeroki wybór materiałów 
drewnopochodnych.

Sklejka Orzechowo to spółka Skarbu Państwa, firma z 
ogromną, blisko 125-letnią tradycją, najstarszy producent 
sklejki w Polsce. To jednocześnie bardzo ważny zakład pra-
cy w powiecie, dający pracę 317 osobom. Ale to też firma 

po przejściach. Przez wiele lat w nią nie inwestowano i 
źle w niej gospodarowano. To niemalże doprowadziło 
do upadłości i wyprzedaży majątku przedsiębiorstwa 
Pojawił się na szczęście menedżer, który podjął wyzwanie, 
przygotował ambitny program rozwoju i znalazł ścieżki 
kredytowania nowych inwestycji. A firma ich wymaga 
i dotyczy to zarówno ciągów technologicznych, jak i 
nowych hal produkcyjnych.

Zarząd Zakładowy „Budowlanych” wysoko ocenia 
starania obecnego prezesa Spółki Adama Jasińskiego i 
podkreśla jego mobilizujący wpływ na doświadczoną 
załogę. Pracownicy są jednak zaniepokojeni faktem 
ogłoszenia przez Radę Nadzorczą kolejnego konkursu 
na prezesa Spółki. Nie rozumieją, jakie przesłanki kierują 
nadzorującym firmę Ministerstwem Przedsiębiorczości i 
Technologii w sytuacji, w której trwają ważne uzgodnienia 
dotyczące przyszłości Spółki, program jej rozwoju został 
zaakceptowany przez Skarb Państwa, a pracownicy mają 
szansę na stabilną pracę i dobre wynagrodzenia w przy-
noszącej zysk firmie.

Przedstawiciele Zarządu Krajowego i Zarządu Okrę-
gu Wielkopolskiego mieli okazję spotkać się z prezesem 
Spółki Adamem Jasińskim, zapoznać się z planami 
rozwoju Sklejka Orzechowo S.A. i zwiedzić zakład w 
jego towarzystwie. Firma nie tylko jest najważniejszym 
pracodawcą w okolicy, ale także działa na rzecz lokalnej 
społeczności, utrzymując m.in. funkcjonowanie publicz-
nego kąpieliska w Orzechowie. Sklejka Orzechowo S.A. 
jest dobrym przykładem pozytywnych zmian, które mają 
wpływ zarówno na sytuację pracowników firmy, jak i na 
całą społeczność regionu. Dobrze byłoby, by nikt tego 
bezmyślnie nie zepsuł.                                               

(sag)

OKRĘG WIELKOPOLSKI - WIZYTA 
W SKLEJKA ORZECHOWO S.A.
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cd. ze str. 2

Sukces pracowników SHL Production
W czerwcowym wydaniu magazynu „Budowlani” pisaliśmy o 

proteście w firmie SHL Production z Kielc. Przerwanie pro-
dukcji zmusiło kierownictwo firmy do negocjacji ze stroną związkową. 
Pozwoliło to zakończyć trwający od wielu miesięcy spór o wyższe pensje 
i poprawę warunków pracy. 

Po czterogodzinnych pertraktacjach podpisane zostało porozumie-
nie korzystne dla załogi, choć nie udało się osiągnąć wszystkiego. Jak 
informuje OPZZ, wszyscy pracownicy zatrudnieni na dzień 31 grudnia 
2017 roku od sierpnia otrzymają podwyżkę w kwocie 250 złotych 
brutto. Również wszyscy zatrudnieni w spółce otrzymają nagrodę w kwocie 500 złotych, wypłacaną na święta 
wielkanocne. Będzie to gratyfikacja zapisana w zakładowym układzie zbiorowym pracy. Zarząd zobowiązał 
się też, że do 31 października przedstawi plan poprawy warunków pracy, m.in. remontów części sanitarnych.

Zatrudnieni w SHL Production w Kielcach narzekali na zbyt małe wynagrodzenie. Postulowali zwiększenie 
podstawowego wynagrodzenia o 400 zł brutto. Zaznaczali przy tym, że stawki u konkurencji na takich samych 
stanowiskach są dużo wyższe. Narzekali również na brak komfortu i liczne naruszenia bezpieczeństwa. 
Kierownictwo pod presją związkowców zgodziło się na poprawę złych warunków, jakim był na przykład brak 
wentylacji w hali.

Strajk w PLL LOT legalny!
Jak informuje OPZZ, Sąd Apelacyjny uchylił postanowienie Sądu 

Okręgowego w Warszawie w sprawie zabezpieczenia powództwa, 
wniesionego przez PLL LOT w związku ze strajkiem planowanym przez 
związki zawodowe.

„Sąd przyznał się do błędu. To ważny moment w historii polskiej 
praworządności. Wolność słowa, wolne związki zawodowe, prawo do strajku i sporu zbiorowego, to niezby-
walne prawa społeczne i wartość, która została kiedyś przez ludzi wywalczona. My wyraziliśmy wolę strajku w 
referendum.” - mówi Monika Żelazik. „Prezes Milczarski starał się nam to uniemożliwić. Wyraźnie pomylił 
swój fotel prezesa z tronem króla, który może wszystko. Ale firma to nie monarchia, tutaj coś do powiedzenia 
mają też pracownicy. Wierzę, że to jest punkt zwrotny w tej sprawie” – komentowała w rozmowie z Biurem 
Prasowym OPZZ przewodnicząca ZZPPiL Monika Żelazik.

Wyrok Sądu Apelacyjnego wskazuje jedno – związkowcy mają zielone światło do rozpoczęcia strajku i 
domagania się swoich praw.

OPZZ oczekuje, że Sąd Okręgowy w Warszawie wyciągnie wnioski z pochopnego rozstrzygnięcia sprawy i 
weźmie pod uwagę wyrok Sądu Apelacyjnego. Liczy na to, że zarząd spółki również zrewiduje swoje stanowisko 
i uchyli swoje decyzje. Brak dobrej woli ze strony zarządu i brak realizacji postulatów związkowców może 
skutkować tym, że na początku września z pasów startowych nie wystartuje żaden samolot PLL LOT.

OPZZ liczy na pozytywne rozstrzygnięcia i wspiera działania związkowców. Żąda szybkiej realizacji przez 
LOT postanowień sądu, a przede wszystkim przywrócenia koleżanki Moniki Żelazik do pracy.

Związkowcy z Grupy Azoty w obronie kolegi
Związki zawodowe z Grupy Azoty stanęły w obronie pracownika zwol-

nionego z jednej ze spółek należącej do grupy. Zwolniony pracownik, 
w obronie którego działacze zorganizowali pikietę, może wrócić do pracy. To 
efekt rozmów, które prowadziły związki zawodowe, przedstawiciele Grupy 
Azoty i mediator wyznaczony przez ministra pracy. Mediacje były próbą 
rozwiązania konfliktu, który rozgorzał na początku lipca. Zarząd złożył 
ofertę pracy zwolnionemu pracownikowi, ale nie wiadomo jeszcze czy ją przyjmie.

To jednak tylko niewielka część uzgodnień. Związkowcy zapowiedzieli, że niebawem mogą wycofać się ze 
sporu zbiorowego z zarządem Grupy Azoty, w który weszli w listopadzie zeszłego roku. Prawdopodobnie w 
niedługim czasie zostanie podpisane porozumienie, bo taką wolę wyraziły obie strony.

Protest leśników przed Sejmem RP
Leśnicy protestowali przed Sejmem RP przeciwko włączeniu Lasów Państwo-

wych do spółki Polskie Domy Drewniane. Pikietę, w której uczestniczyło około 
1000 leśników, przeprowadzono na kilka godzin przed wyznaczonym terminem 
wspólnego posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i 
Leśnictwa oraz Komisji Infrastruktury, poświęconego m.in. rządowemu pro-
jektowi ustawy o zmianie ustawy o lasach, pozwalającemu Lasom Państwowym 
na udział w spółce Polskie Domy Drewniane S.A. Ich protest przyczynił się do 
zmiany rządowych planów. 

Leśnicy popierają projekt budowy domów drewnianych i rozwoju rynku drewna konstrukcyjnego. Nie 
zgadzają się jednak na tworzenie spółek z udziałem Lasów Państwowych. Mają uzasadnione obawy, że utworzenie 
takiej spółki z wprowadzeniem odpowiedniego zapisu w ustawie o lasach niesie bardzo poważne zagrożenia dla 
przyszłości Lasów Państwowych - z niebezpieczeństwem prywatyzacji włącznie.

Protest ratowników medycznych
Ratownicy medyczni żądają wypłaty obiecanych podwyżek. W 

ramach protestu grożą przeprowadzeniem strajku. Jeżeli nie zostaną 
spełnione ich żądania, nie przyjdą do pracy. Może to oznaczać, że 
duża część karetek nie wyjedzie ze swoich baz. Ratownicy nie chcą 
już przeprowadzać kolejnego, łagodnego protestu, który nie zmusi 
rządu do zmian.

W 2017 roku ratownicy medyczni zawarli porozumienie z mi-
nisterstwem  zdrowia, zgodnie z którym mieli od lipca ubiegłego roku dostać 400 złotych więcej, a od stycznia 
2018 mieć o kolejne 400 więcej. Rząd przekazał nawet dotacje na pieniądze dla ratowników z pogotowia. Resort 
zdrowia stwierdził jednak, że podwyżki dla tych, którzy pracują na SOR-ach muszą wypłacić same szpitale, 
które dostały wyższe kontrakty z NFZ. 

Zebrał: Tomasz Nagórka

Zmiany w rachunkowości małych firm
Księgowa informuje

Nadchodzi dobra pora 
w rachunkowości, po-
nieważ Sejm upraszcza 

księgowość małych firm.  Małe firmy 
i organizacje pozarządowe o przycho-
dach poniżej 100 tys. złotych rocznie 
skorzystają z ułatwień w prowadzeniu 
rachunkowości. Między innymi na-
niesiono poprawki  do  nowelizacji 
ustawy o rachunkowości, która ma 
na celu m.in. dostosowanie polskich  
przepisów do regulacji unijnych i wpro-
wadzenie ułatwień dla małych firm. 
Senat zgłosił 30 poprawek, większość z 
nich przyjął Sejm.

   Jedna z poprawek mówi, jakich 
danych małe firmy podlegające ustawie 
nie muszą uwzględniać w sprawoz-
daniach. 

Przewiduje ona, że jednostka mała 
może nie wykazywać w sprawozdaniu 
z działalności wskaźników niefinan-
sowych oraz informacji dotyczących 
zagadnień środowiska naturalnego i 
zatrudnienia. 

Inna z poprawek zaakceptowanych 

przez Sejm wylicza, że podlegające 
ustawie organizacje pozarządowe mogą 
uzyskać przychody tylko z: działalności 
nieodpłatnej pożytku publicznego z ty-
tułu składek członkowskich, darowizn, 
zapisów, spadków, dotacji, subwencji, 
przychodów pochodzących z ofiarno-
ści publicznej, działalności odpłatnej 
pożytku publicznego z tytułu sprzedaży 
towarów i usług, sprzedaży, najmu lub 
dzierżawy majątku, odsetek z rachun-
ków bankowych, lokat terminowych i 
innych form oszczędzania.  Zgodnie 
z nowelizacją małe firmy mogą sporzą-
dzać skrócone sprawozdania finansowe, 
składające się z uproszczonego bilansu, 
rachunku zysków i strat oraz tzw. infor-
macji dodatkowej z ograniczoną ilością 

danych. Wprowadzono możliwość 
prowadzenia uproszczonej ewidencji 
przychodów i kosztów zamiast ksiąg 
rachunkowych przez niektóre małe 
organizacje pozarządowe. 

Zgodnie z dyrektywą przyjęto, że 
małe firmy to m.in. spółki akcyjne, 
spółki z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią oraz spółki komandytowo-akcyjne, 
które spełniają dwa z trzech poniższych 
kryteriów. Ich suma bilansowa w roku 
obrotowym, za który sporządzają 
sprawozdanie finansowe, oraz roku 
poprzedzającym ten rok nie może 
przekroczyć 4 mln euro(17 mln zł); 
przychody netto ze sprzedaży towarów 
i produktów nie mogą być wyższe 
od 8 mln euro (34 mln zł), przeciętne 
zatrudnienie nie może przekroczyć 50 
osób. Z tej możliwości skorzysta 40 tys. 
jednostek (według wyliczeń rządu), co 
w rezultacie doprowadzi do redukcji 
kosztów związanych ze sporządzaniem 
sprawozdania finansowego nawet rzędu 
61 mln zł.

Barbara Pałka 

http://pl.esgieha.wikia.com

Dwudziestego lipca br., w siedzibie Okręgu 
Podkarpackiego Związku Zawodowego 
„Budowlani” w Rzeszowie, po raz kolejny 

w tym roku obradowała Rada Okręgu Podkarpackiego. 
Posiedzenie otworzył przewodniczący Okręgu Andrzej 
Płonka. 

W sposób szczególny  powitano nowo wybranego 
przewodniczącego ze Spółdzielni Mieszkaniowej w 
Gorzycach - kolegę Wojciecha Szczęsnego. Wszyscy 
uczestnicy spotkania życzyli mu sukcesów w pracy 
związkowej.  

Głównym tematem spotkania było omówienie 
3-dniowego szkolenia dla działaczy Związku z Okręgu 
Podkarpackiego, które odbędzie się w dniach 7-9 września 
2018 r. w Hotelu „SANVIT” w Okunince. 

Przewodniczący Okręgu zaprezentował program 
szkolenia i zobowiązał przewodniczących organizacji 
zakładowych do wytypowania z każdej organizacji 
uczestników szkolenia. 

Rada Okręgu Podkarpackiego podjęła decyzję o zor-
ganizowaniu Dnia Budowlanych Okręgu Podkarpackie-
go, który odbędzie się w Zakopanem   6 października br. 

Marek Petrykowski przedstawił sprawozdanie z kon-
gresu OPZZ oraz z działalności Rady OPZZ w kadencji 
2014-2018, której był członkiem. 

Przewodniczący Okręgu, w imieniu całej Rady, 
podziękował kol. Markowi za godne reprezentowanie 
nie tylko Okręgu Podkarpackiego, ale całego Związku 
Zawodowego „Budowlani”.

W trakcie spotkania dla każdej organizacji zakłado-
wej została przekazana nowa ordynacja wyborcza. Kam-
pania sprawozdawczo-wyborcza rozpoczyna się 1 stycznia 
2019 r. w organizacjach podstawowych ZZ „Budowlani”.

Andrzej Płonka 

Obradowała Rada  
Okręgu Podkarpackiego 
ZZ „Budowlani” 



5OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY      NR 8 (127) 2018

W dniach 29-30 czerwca 2018 r., w War-
szawie obradował XVII Krajowy Zjazd 
Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiej Izby 

Inżynierów Budownictwa. Podczas obrad podsumo-
wano działalność samorządu zawodowego inżynierów 
budownictwa w roku 2017 i wybrano nowe władze PIIB 
na kadencję przypadającą na lata 2018–2022. Zbigniew 
Kledyński będzie pełnił funkcję prezesa KR PIIB w 
V kadencji funkcjonowania samorządu zawodowego 
inżynierów budownictwa.

Tegoroczny, XVII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-
-Wyborczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 
zgromadził delegatów ze wszystkich 16 okręgowych izb, 
reprezentujących prawie 116-tysięczną rzeszę członków 
samorządu.

Przybyłych na obrady delegatów i gości powitał An-
drzej Roch Dobrucki, prezes Krajowej Rady PIIB. W swo-
im wystąpieniu podkreślił, że inżynierowie budownictwa 
zawsze chcieli mieć swój samorząd zawodowy, silną or-
ganizację, która będzie reprezentować i bronić interesów 
środowiska. Zwrócił ponadto uwagę na główne kierunki 
działań w przyszłości oraz zarysował perspektywę pracy 
w V kadencji funkcjonowania samorządu zawodowego. 
Troskę A. R. Dobruckiego wzbudziło należyte i sumien-
ne, zgodne z zasadami kodeksu etycznego, wykonywanie 
zawodu przez członków PIIB. Zaakcentował, że „losy 
samorządu zależą od każdego z jego członków i o tym 
trzeba pamiętać, i brać odpowiedzialność za samorząd 
i to, co wokół się dzieje”. 

W oficjalnej części zjazdu głos zabrali także zapro-
szeni na obrady goście. Artur Soboń, wiceminister w 
Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju stwierdził: - Chciał-
bym, abyśmy wzajemnie traktowali się jako partnerzy, 
na których możemy liczyć. Ci, z którymi dotychczas 
współpracowałem, to eksperci i obrońcy środowiska. Za-
pewniam, że prace nad ustawą o zawodach nie doprowa-
dzą do dezintegracji procesu inwestycyjno-budowlanego. 
Szanujemy racje zarówno architektów, jak i inżynierów 
budownictwa. Przygotowujemy przepisy funkcjonalne 
i uwzględniające specyfikę obu zawodów. Wspólnie 
powinniśmy wypracowywać najlepsze rozstrzygnięcia, 
rozwiązania dla procesu inwestycyjno-budowlanego i 
dla Polski.

Zaproszeni goście reprezentujący stowarzyszenia 
naukowo-techniczne oraz zaprzyjaźnione samorządy 
zawodowe podkreślali, że mijająca kadencja była przy-
kładem dobrego współdziałania w wielu ważnych dla 
budownictwa sprawach dotyczących nie tylko regulacji 
legislacyjnych, ale także w takich kwestiach, jak m.in. 
podnoszenie kwalifikacji przez inżynierów budownic-
twa, dbanie o jakość świadczonej pracy oraz budowanie 
prestiżu zawodu inżyniera budownictwa. 

Uczestniczący w zjeździe przewodniczący ZZ 
„Budowlani”, w adresie skierowanym do delegatów, 
stwierdził m.in: (…) Polska Izba Inżynierów Budownic-
twa zajmuje niezwykle ważne miejsce w gronie polskich 
organizacji środowiska budowlanego. Jest nie tylko naj-
większą organizacją samorządu zawodowego w naszym 
sektorze, lecz także niezwykle ważną strukturą opinio-
twórczą. Jest organizacją działającą w profesjonalny 

Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiej 
Izby Inżynierów Budownictwa - nowe władze Izby

sposób, przestrzegającą wysokich standardów etycznych. 
W imieniu Związku Zawodowego „Budowlani” 

mam przyjemność pogratulować Państwu dotychcza-
sowych sukcesów i życzyć powodzenia i skuteczności 
w reprezentacji interesów środowiska inżynierów 
budownictwa w kolejnych latach. Status inżyniera 
budownictwa jest kluczowy dla funkcjonowania na-
szego sektora, organizacji procesu inwestycyjnego w 
budownictwie i funkcjonowania firm budowlanych. W 
naszym wspólnym interesie jest szczególnie, by status 
osób posiadających uprawnienia budowlane zapewniał 
im niezbędną niezależność i gwarantował wysoką jakość 
ich pracy (…).

Delegaci na Zjazd zatwierdzili wszystkie sprawoz-
dania i udzielili absolutorium Krajowej Radzie za rok 
2017. Następnie Mariusz Dobrzeniecki, przewodniczący 
Prezydium Krajowego Zjazdu PIIB podziękował w imie-
niu delegatów prezesowi KR PIIB A. R. Dobruckiemu 
i przewodniczącym krajowych organów statutowych za 
ich pracę i działalność.

Ważnym wydarzeniem pierwszego dnia obrad był 
wybór nowych władz PIIB na V kadencję, przypadającą 
na lata 2018-2022. W wyniku tajnego głosowania na pre-
zesa Krajowej Rady PIIB na V kadencję funkcjonowania 
wybrany został Zbigniew Kledyński.

Pierwszego dnia obrad wybrano także przewodni-
czących poszczególnych krajowych komisji. Funkcję 
przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej będzie 
pełniła Urszula Kallik (Śląska OIIB). Na przewodni-
czącego Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej wybrano 
Krzysztofa Latoszka (Mazowiecka OIIB), natomiast 
na przewodniczącego Krajowego Sądu Dyscyplinarne-
go – Mariana Zdunka (Warmińsko-Mazurska OIIB). 
Stanowisko krajowego rzecznika odpowiedzialności 
zawodowej – koordynatora powierzono Agnieszce Jońcy 

(Łódzka OIIB).
Ustępującemu prezesowi Andrzejowi Rochowi 

Dobruckiemu nadano tytuł  Honorowego Prezesa PIIB.

W drugim dniu zjazdu wybrano także członków 
Krajowej Rady, Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, 
Krajowej Komisji Rewizyjnej, Krajowego Sądu Dyscypli-
narnego oraz Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej – koordynatora.

Delegaci przyjęli Stanowisko Zjazdu, w którym 
wyrazili stanowczy sprzeciw w sprawie dezintegracji 
zawodów architekta i inżyniera budownictwa w związku z 
trwającymi pracami nad projektem ustawy o architektach 
i inżynierach budownictwa.

Zatwierdzono także program działania PIIB w 
kadencji 2018-2022. Delegaci, większością głosów, 
podjęli również uchwałę w sprawie podnoszenia kwalifi-
kacji zawodowych inżynierów budownictwa, przyjmując 
Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych 
inżynierów budownictwa.

– Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych jest 
podstawą i gwarancją profesjonalnego wykonywania 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 
co sprzyja wzrostowi prestiżu zawodu inżyniera budow-
nictwa, jako zawodu zaufania publicznego – podkreślał 
Andrzej Podhorecki, przewodniczący Komisji Ustawicz-
nego Doskonalenia Zawodowego, relacjonując regulamin.

11 lipca br. odbyło się pierwsze posiedzenie 
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 
V kadencji przypadającej na lata 2018-2022. Podczas 
obrad ukonstytuowała się Krajowa Rada PIIB. W skład 
Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa weszli:

prezes: ZBIGNIEW KLEDYŃSKI (MAZ OIIB)
wiceprezes: ZYGMUNT RAWICKI (MAP OIIB)
wiceprezes: ANDRZEJ PAWŁOWSKI (DOŚ OIIB)
sekretarz: DANUTA GAWĘCKA (WKP OIIB)
zastępca sekretarza: TOMASZ PIOTROWSKI 

(MAZ OIIB)
skarbnik: ANDRZEJ JAWORSKI (MAZ OIIB)
zastępca skarbnika: DARIUSZ KAROLAK (MAZ 

OIIB)
członek Prezydium: GILBERT OKULICZ-KOZA-

RYN (PDL OIIB)
członek Prezydium: JÓZEF KLUSKA (SLK OIIB)

(źródło: PIIB/red)

Zbigniew Janowski

Minister Artus Soboń

Zbigniew Kledyński
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...W ORGANIZACJACH OKRĘGU DOLNOŚLĄSKIEGO
Z wizytą...

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Budowlani” we Wrocławiu

Nadleśnictwo MiękiniaW ramach wizyt w organizacjach Związku Zawodowego „Budowlani” spotkaliśmy się tym 
razem z działaczami z Okręgu Dolnośląskiego. Sekretarz krajowy ds. organizacyjnych 
Tomasz Nagórka wspólnie z przewodniczącym Okręgu Dolnośląskiego Janem Szymańskim 
i wiceprzewodniczącą Okręgu (członkiem Zarządu Krajowego) Urszulą Jagielską spotkał 
się z członkami organizacji podstawowych w: Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani”, 
Nadleśnictwie Miękinia oraz Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast”. Był to dobry moment na to, 
by porozmawiać z liderami związkowymi z Dolnego Śląska o rozpoczynającej się w przyszłym 
roku kampanii sprawozdawczo-wyborczej oraz o przyszłości ruchu związkowego.

Wzorem lat ubiegłych, 
Zarząd Związku 
Zawodowego ,,Bu-

dowlani” w IKEA Industry Poland 
sp. z o.o. Oddział Fabryki West 
w Zbąszynku zorganizował 11 
sierpnia br. Związkowy Piknik 
Rekreacyjno – Sportowy dla swo-
ich członków i ich rodzin. 

Impreza odbyła się w Nowym 
Dworze k/Zbąszynia w Stanicy Hubertus. 

Mimo, iż pogoda tego dnia płatała figle (to deszcz, to słońce), 
humory dopisywały. Była to duża zasługa organizatorów i bogatego 
programu, który przygotowali dla uczestników. Każdy mógł znaleźć 
coś dla siebie. Najbardziej zadowolone i pełne radości były dzieci, ale 
dorośli nie mieli powodów do narzekania. 

W czasie wielogodzinnego pikniku można było skorzystać z róż-
nych atrakcji, ale też ze smacznych, serwowanych na świeżym powietrzu 
dań i napojów (kiełbasa z grilla, kaszanka, grochówka, hot-dogi, napoje, 
lody, kawa, herbata).  Dzieci mogły bawić się na zjeżdżalniach, pojeździć 

na elektrycznych rowerach czy postrzelać do celu. Dorośli rywalizowali 
między innymi w strzelaniu do tarczy. 

Impreza trwała do późna, a uczestniczyło w niej kilkaset osób. 
Organizatorom gratulujemy zorganizowania tak udanej imprezy. Do 
zobaczenia za rok.

Zdjęcia P.B., Tekst K.A.

Związkowy Piknik IKEA Industry

Z przedstawicielami Zarządu Organizacji 
Podstawowej ZZ „Budowlani” w Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Piast” spotkaliśmy się w 

siedzibie Okręgu Dolnośląskiego. Wspólnie rozmawia-
liśmy o ruchu spółdzielczym we Wrocławiu, bieżących 
działaniach podejmowanych przez zarząd organizacji 
oraz o dialogu społecznym z pracodawcą. 

Przewodniczącym organizacji jest Andrzej Żab-
nieński. Do Budowlanych w Spółdzielni przynależy 15 

pracowników, na blisko 90 zatrudnionych. 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piast” we Wrocławiu 

ma ponad 50-letnią historię. Powstała w 1966 r., jako 
Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa, powołana 
jako jedyna w mieście do budowy wyłącznie mieszkań 
własnościowych.  Obecne zasoby mieszkalne i użytkowe 
w Spółdzielni zlokalizowane są w rejonie dzielnicy 
„Śródmieście” i „Fabryczna”.  Na zasoby Spółdzielni 
składa się około 6 tysięcy mieszkań.                                 (TN)

Organizacja Zakładowa Budowlanych w 
Spółdzielni, w której zatrudnionych jest 15 
pracowników, liczy 10 członków. Przewod-

niczącym jest Janusz Kędzierski. 
W Spółdzielni funkcjonuje zakładowy układ 

zbiorowy pracy. Ze świadczeń socjalnych chętnie korzy-
stają pracownicy. Zarząd organizacji zadowolony jest z 
relacji z Zarządem Spółdzielni. Z prezesem Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Budowlani” Andrzejem Barskim rozma-
wialiśmy o bieżącej sytuacji ekonomicznej Spółdzielni, 

jej zasobach, inwestycjach oraz o sytuacji całego sektora 
spółdzielczości.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani” powstała 
na początku lat osiemdziesiątych XX w. z inicjatywy 
Wrocławskiego Kombinatu Budowlanego, w którym 
pracowało kilkuset młodych ludzi nieposiadających 
własnego mieszkania i bez  żadnych perspektyw na jego 
otrzymanie. Obecnie Spółdzielnia posiada w swoich 
zasobach 1364 mieszkania w 21 budynkach położonych 
na terenie Wrocławia.  

W Nadleśnictwie Miękinia zatrudnienie 
znalazło 80 osób. Obok organizacji 
Związku Zawodowego „Budowlani”, 

działa  tam również NSZZ „Solidarność” oraz Związek 
Leśników Polskich. „Budowlani” zrzeszają 15 członków. 
Przewodniczącą organizacji jest Olga Zając.

Podczas spotkania rozmawialiśmy o bieżącej dzia-
łalności Nadleśnictwa, pracach wykonywanych przez 
szeregowych członków Związku i relacjach pracowników 
z pracodawcą. Tomasz Nagórka zwrócił uwagę na fakt, iż 
pomimo niewielkiej liczby leśników zrzeszonych w „Bu-
dowlanych” branża leśnictwo i ochrona środowiska jest 
najprężniej działającą branżą w naszych strukturach. Jest 
tak, ponieważ leśnicy mają wspólne interesy zawodowe, 

a wszystkich obejmuje ponadzakładowy układ zbiorowy 
pracy. W pracach krajowej sekcji tej branży czynny udział 
bierze przewodnicząca Olga Zając, która pełni również 
funkcję członka Rady Krajowej Związku Zawodowego 
„Budowlani”.

Nadleśnictwo Miękinia obejmuje swoim zasięgiem 
teren, który jest wyjątkowo cenny zarówno pod wzglę-
dem walorów przyrodniczych, jak i historycznych. 
Gospodaruje w lasach o powierzchni 18 tys. hektarów, 
składających się z 537 kompleksów, rozlokowanych w 
granicach sześciu powiatów i osiemnastu gmin woje-
wództwa dolnośląskiego. Teren Nadleśnictwa wynosi 
1500 km2, co czyni je najrozleglejszym nadleśnictwem 
Dyrekcji Dolnośląskiej.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Piast
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...W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
Spotkanie...

W spotkaniu, które odbyło się w siedzibie 
Spółdzielni SM „CICHY KĄCIK” we 
Wrocławiu, ze strony Spółdzielni uczest-

niczyli: prezes Zarządu - Ryszard Dymara, przedstawiciele 
Organizacji  Zakładowej, członkowie Zarządu i Komisji 
Rewizyjnej Związku Zawodowego „BUDOWLANI” 
działającego w  SM „Cichy Kącik”, m.in: Sylwia Dołęga 
– przewodnicząca  Zarządu, społeczny inspektor pracy, 
Patrycja Klepuszewska – wiceprzewodnicząca oraz trzej 
członkowie Zarządu.  

Zarząd Krajowy ZZ „BUDOWLANI” i Okręg 
Dolnośląski reprezentowali: sekretarz krajowy Mirosław 
Ossowski, przewodniczący Okręgu Jan Szymański i 
wiceprzewodnicząca Urszula Jagielska.

SM „Cichy Kącik” zaliczana jest do jednej z naj-
większych spółdzielni mieszkaniowych we Wrocławiu, 
prowadzi działalność od września 1958 r. i w tym roku 
obchodzić będzie 60-lecie swojej działalności. Zorgani-
zowana jest w trzy wyodrębnione osiedla: Staromiejskie, 
Bolkowsko-Kruszwickie i Muchobór, zrzesza ok. 12,5 
tys. członków. Jej zasoby to ponad 10,9 tys. mieszkań w 
169 budynkach, w których mieszka ok.20,15  tys. osób, 11 
pawilonów handlowych i 669 garaży. Za realizację inwe-
stycji budynek  mieszkalno-usługowy przy ul. Biskupiej 
2-10 Spółdzielnia uhonorowana została II miejscem 
w konkursie „Dolnośląska budowa roku 2000”, przez 
Wrocławski Oddział PZITB. Spółdzielnia prowadzi też 
szeroką działalność społeczną, oświatową i kulturalną dla 
członków i ich rodzin w Klubie „PROMYK” na terenie 
Osiedla Bolkowsko - Kruszwickiego.

W listopadzie 2008 r., na IV Kongresie Spółdzielczo-
ści Polskiej w Warszawie, SM „Cichy Kącik” - jako jedyna 
spośród 3,5 tysiąca spółdzielni mieszkaniowych  w kraju 

- wyróżniona została nagrodą Wicepremiera i Ministra 
Gospodarki - za wybitne osiągnięcia w działalności 
społeczno-gospodarczej. Podczas spotkania z udziałem 
prezesa Spółdzielni rozmawiano m.in. na temat nowej  
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Organizacja Zakładowa ZZ „BUDOWLANI” działa 
w Spółdzielni nieprzerwanie od 21.06.1991 r., liczy 33 
członków i reprezentuje ją Zarząd; przewodnicząca Zarzą-
du Dylwia Dołęga pełni jednocześnie funkcję społecznego 

inspektora pracy.
Do cyklicznych spotkań pracodawca  użycza związ-

kowcom salę konferencyjną. Organizacja Zakładowa 
prowadzi  rozmowy i negocjacje z Zarządem Spółdzielni 
w sprawach dotyczących bieżących spraw pracowniczych, 
w tym m. in. wynagrodzeń, regulaminu pracy, zakłado-
wego funduszu świadczeń socjalnych itp. W Spółdzielni 
obowiązuje zakładowy układ zbiorowy pracy. Organizacja  
Zakładowa Związku otrzymuje do opiniowania dane 
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i korzysta 
ze świadczeń.  

Mirosław Ossowski przedstawił działania jakie ZZ 
„BUDOWLANI” podejmuje na rzecz poprawy kultury 
i  bezpieczeństwa pracy na poziomie zakładów pracy 
poprzez aktywną działalność społecznych inspektorów 
pracy, a także na szczeblu europejskim i ogólnokrajo-
wym, w tym poprzez działania Zarządu Krajowego i 
przewodniczącego ZZ „Budowlani”. Przedstawiciele 
Okręgu Dolnośląskiego i Zarządu Krajowego zadeklaro-
wali udzielenie wszechstronnej pomocy gdyby taka była 
potrzeba w bieżącej działalności organizacji.                                       

Mirosław Ossowski.

W spotkaniu, które odbyło się w siedzibie 
Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAW-
-POŁUDNIE we Wrocławiu ze strony 

Spółdzielni uczestniczyli: prezes Zarządu Spółdzielni  
dr inż. Józef Śnieżek,  przewodniczący Rady Nadzorczej 

Mirosław Lach, przedstawiciele Organizacji Między-
zakładowej, członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej 
Związku Zawodowego „BUDOWLANI” działającego 
w  Spółdzielni: Marek Tonia - przewodniczący Zarządu, 
Łukasz Mazurek - wiceprzewodniczący i jednocześnie 
społeczny inspektor pracy,  Barbara Szczygielska - se-
kretarz Organizacji i Dorota Ryndak - członek Komisji 
Rewizyjnej. Zarząd Krajowy ZZ „BUDOWLANI”  
reprezentował sekretarz krajowy Mirosław Ossowski, 
Okręg Dolnośląski: przewodniczący Jan Szymański i 
wiceprzewodnicząca Okręgu Urszula Jagielska.

SM Wrocław Południe jest jedną z największych 
spółdzielni mieszkaniowych we Wrocławiu. Zorgani-
zowana jest w cztery osiedla, w których mieszka ok. 35 
tys. osób. Jej zasoby to ponad 10,5 tys. mieszkań w 102 
budynkach. 

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że na 
dachach 35 wieżowców Spółdzielni  zamontowano 2771 
paneli  fotowoltaicznych, co daje moc energetyczna ok. 

0,75 MW i tworzy elektrownię słoneczną - unikatową w 
Europie. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technicz-
nym produkcją energii można zarządzać zdalnie i śledzić 
prace elektrowni on-line. 

W trakcie dyskusji z przedstawicielami władz 

Spółdzielni omówiono bieżącą sytuację spółdzielczości 
mieszkaniowej.

Organizacja Zakładowa ZZ „BUDOWLANI” w 
Spółdzielni liczy 35 członków. Zarząd otrzymał do swojej 
dyspozycji lokal, co daje możliwość przechowywania 
dokumentów związkowych. Do cyklicznych spotkań 
pracodawca użycza związkowcom salę konferencyjną.

W Spółdzielni obowiązuje zakładowy układ 
zbiorowy pracy. Organizacja Zakładowa prowadzi roz-
mowy i negocjacje z Zarządem Spółdzielni w sprawach 
dotyczących bieżących spraw pracowniczych, w tym 
wynagrodzeń i regulaminu pracy. Zarząd Organizacji 
Związku  otrzymuje do opiniowania sprawy zakładowego 
funduszu świadczeń socjalnych.  

Mirosław Ossowski przedstawił działania jakie 
podejmuje w ostatnim okresie Zarząd Krajowy ZZ „BU-
DOWLANI”. Przedstawiciele Okręgu Dolnośląskiego 
zadeklarowali pomoc w bieżącej działalności związkowej.

Mirosław Ossowski.

„CICHY KĄCIK” WE WROCŁAWIU WROCŁAW-POŁUDNIE

Zarząd Związku Zawodowego „Bu-
dowlani” w Elektromontaż Rzeszów 
zorganizował trzydniową wycieczkę. 

Jej  uczestnicy odwiedzili: Rzeszów, Ojców 
(zwiedzanie z przewodnikiem: Zamek Pieskowej 
Skale, Maczuga Herkulesa, Młynnik), Grodzisko 
(Młyn Boronia, kościół  „Na wodzie”, Bazar 
Warszawski, obiad w Piwnicy pod Nietoperzem, 
Jaskinia Krowia, Brama Krakowska, Jaskinia 
Łokietka, Jonaszówka - punkt widokowy, Bazar 
Lwowski), Tarnowskie Góry (zwiedzanie z 
przewodnikiem zabytkowej kopalni srebra, 
spływ łodziami w Sztolni Czarnego Pstrąga), 
Zabrze (zwiedzanie z przewodnikiem Kopalni 
Guido), Piekary Śląskie (wizyta w sanktuarium 

NMP - dla chętnych udział w mszy św., zwiedza-
nie muzeum). 

Jak na trzydniową wycieczkę program był 
bardzo bogaty, ale został zrealizowany w 100%. 

Organizatorzy gratulują wszystkim uczest-
nikom wytrwałości i dziękują za stworzenie miłej 
i wesołej atmosfery. Podziękowania należą się 
także Zarządowi firmy Elektromontaż Rzeszów 
i jej prezesowi Sławomirowi Ciuł za wsparcie 
w organizowaniu wycieczek, które pozytywnie 
wpływają na integrację pracowników. Pomoc w 
organizacji programu wycieczki okazał także ko-
lega Adam Bajerowski, Przewodniczący Okręgu  
Śląskiego ZZ „Budowlani”. 

Andrzej Płonka

PRACOWNICY ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW ZWIEDZALI  
OJCOWSKI PARK NARODOWY, ZABRZE  I OKOLICE
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Zarobki najniższe, w porównaniu do średnich płac  
w firmach budowlanych w innych regionach w kraju;  
konkurencja ze strony dużych firm budowlanych spoza 
regionu, przy jednocześnie dużym udziale szarej strefy  
w sektorze usług budowlanych - sytuacja branży 
budowlanej na Lubelszczyźnie łatwa nie jest.

Sami sobie 
winni?
Analizą branży budowlanej w województwie lubelskim zajmowała się firma 

Danae Sp. z o.o., na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. Liczący 
ponad 100 stron raport, dostępny na www lubelskie. pl, opiera się na szeregu 

danych, opracowań i publikacji, których – jak tłumaczą autorzy – zawartość merytoryczna 
uzasadniała ich wykorzystanie, a także na wywiadach telefonicznych (ankietach) ze 196 
przedstawicielami firm oraz na tzw. grupowych wywiadach zogniskowanych – z udziałem 
6 pracodawców i 6 zatrudnionych (Informuję o zastosowanej metodzie nie tyle z ciekawości 
o wysokość honorarium wypłaconego zleceniobiorcy, ile z obawy o kwalifikacje zlecenio-
dawców, skoro sami nie byli w stanie wykorzystać dostępnych danych, opracować ankietę 
i zweryfikować jej wyniki w bezpośrednich rozmowach z pracodawcami i pracownikami).

Najtańsi w Polsce
Liczbę podmiotów funkcjonujących w branży budowlanej, z podziałem na podregiony 

i formy prawne, monitoruje (z urzędu) Urząd Statystyczny w Lublinie. Autorzy „Analizy...” 
nawiązują do tych danych w roździale 4 „Raportu...”: „Charakterystyka branży budowlanej 
w województwie lubelskim”. Wystarczy zestawić te dane  z mapką ilustrującą średnie płace 
netto za 1 roboczogodzinę w firmach budowlanych w Polsce oraz tabelą średnich płac netto 
za roboczogodzinę w firmach budowlanych w woj. lubelskim wg wybranych zawodów (za: 
wielkiebudowanie. pl), a  wyłoni się obraz mizerii lubelskiej budowlanki. 

Wg Urzędu Statystycznego w Lublinie (dane z grudnia 2016) w branży budowlanej w 
województwie lubelskim funkcjonowało 20 276 małych podmiotów (klasyfikowanych w 
grupie podmiotów zatrudniających do 9 osób), co stanowiło aż 97,5 proc. ogółu przed-
siębiorstw w branży; 441 podmiotów (2,1 proc. ogółu) zatrudniających od 9 do 49 osób i 
zaledwie 82 podmioty (0,4 proc.) z zatrudnieniem powyżej 50 pracowników. Jeżeli więc przy 
takiej dominacji podmiotów małych średnia stawka za roboczogodzinę (rysunek i tabela 
obok) była na Lubelszczyźnie najniższa  w Polsce, staje się oczywiste, że to właśnie w tych 
firmach wynagradzano pracowników najgorzej.

Fenomen czy praca na czarno
O kondycji finansowej małych firm budowlanych, której wypadkową powinna być 

wysokość wynagrodzenia pracowników i przede wszystkim legalność zatrudnienia, 
świadczą też dane o liczbie pracujących w budownictwie lubelskim ogółem i wg wielkości 
podmiotów: w ponad 20 tys. odnotowanych firm w II kwartale 2015 roku wg urzędowych 
statystyk było zaledwie … 11 tys. 385 osób pracujących, a rok później jeszcze mniej – jedynie 
10 tys. 909. Zaokrąglając, jeden pracujący przypadał na dwie firmy... Tego zjawiska autorzy 
„Raportu..” nie analizują. Może to tylko efekt niefortunnego pominięcia w zestawieniu firm 
jednoosobowych, bo przecież  dla pełnego obrazu również samozatrudniający powinni być 
uwzględnieni w grupie „pracujących w budownictwie” (tabela 1 „Raportu”). A może warto, 
żeby tym danym przyjrzały się uważniej inspekcja i policja pracy, bo równie dobrze może 
to być wymierny dowód powszechności w firmach budowlanych zjawiska pracy na czarno.

Większym też trudno
Przetergi na zdecydowaną większość znaczących inwestycji kubaturowych i drogowych 

wygrywają na Lubelszczyźnie firmy spoza regionu, niektóre spośród nich mają swe centrale 
poza granicami Polski. Budują galerie i centra handlowe, szpitale, biurowce, centra rekre-
acyjne, drogi szybkiego ruchu, osiedla mieszkaniowe, zlecając podwykonawcom zadania 
najbardziej pracochłonne. Redukując w ten sposób koszty zatrudnienia we własnej firmie, 
łatwiej utrzymują ciągłość inwestycyjną, łatwiej im zachować rentowność i utrzymać 
niezbędnych najlepszych fachowców. Ze znalezieniem tanich podwykonawców spośród 
funkcjonujących na Lubelszczyźnie firm nie ma problemów. Dla przykładu, budowlane 
przedsięwzięcia STRABAG POLSKA S.A. na Lubelszczyźnie to m.in. Ferio Galeria Zielona 
w Puławach, Park Handlowy w Hrubieszowie, Osiedle Zielone w Chełmie; firmy SKANSKA 
– Centrum Sportów Wodnych w Chełmie, Sky House oraz Zintegrowane Interdyscyplinarne 
Centrum Symulacji Medycznej  w Lublinie; firmy API Polska – Hotel Hilton w Lublinie.

W analizie SWOT branży budowlanej województwa lubelskiego, wśród słabych stron 
autorzy „Raportu...” wymieniają m.in. duże rozdrobnienie podmiotów; jedna z mocnych 
stron to konkurencyjność cenowa robót budowlanych na tle cen krajowych i innych krajów 
UE. Jako główne zagrożenie postrzegane są silne firmy działające na rynku krajowym i pro-
wadzące ekspansję na rynek regionalny. Szansą ma być bliskość granicy i wykwalifikowanej 
siły roboczej z Ukrainy i Białorusi oraz niskie koszty pracy w porównaniu do innych 
regionów i zagranicy.

Mógłby z tego powstać promocyjny slogan: „Naszą siłą, nasza słabość”, żeby nie było 
tak wprost o taniości... I gdyby problem nie był tak poważny.

     (AS)

Analiza branży budowlanej  
w województwie lubelskim

W 2015 roku  
w branży budow-lanej  
w województwie lubelskim  
funkcjonowało 20 276 
małych podmiotów,  
co stanowi aż 97,5% ogółu 
przedsiębiorstw w branży. 
Tymczasem liczba jednostek 
zatrudniających od  
9 do 49 osób wyniosła 
441, co stanowi 2,1% 
ogółu. Duże podmioty 
zatrudniające 50 osób i 
więcej miały znikomy udział, 
w całym województwie 
było ich 82 (0,4%).Źródło: Urząd Statystyczny w Lublinie, Województwo Lubelskie. Podregiony. Powiaty. Gminy 2016. 31 grudnia 2016.

Polska różnicuje się ze względu na średnią płacę 
za roboczogodzinę, najwyższą stawkę (15 zł netto 
za godzinę) odnotowuje się w województwie ma-

zowieckim. Najniższą kwotę (12 zł netto za godzinę) 
otrzymują pracownicy z województw: lubelskiego, 

świętokrzyskiego, opolskiego i lubuskiego.
Średnia płaca różni się ze względu na wykonywany 
zawód oraz wykwalifikowanie w obrębie zawodu. 

W każdym przypadku pracownik wykwalifikowany 
otrzymuje wyższą stawkę od po-mocnika. Ta różnica 

wynosi od 2 zł w przypadku takich zawodów jak: ma-
larz-szpachlarz, mon-ter płyt gipsowo-kartonowych, 

ociepleniowiec, dekarz, brukarz, ślusarz i stolarz. Są 
to zarazem zawody najgorzej opłacane. Największą 

różnicę, wynoszącą 5 zł, odnotowuje się w przypadku 
gdy pracownikiem jest tynkarz. Jest to zarazem zawód 

najlepiej opłacany, wykwalifikowany pracownik 
otrzymuje średnio 19 zł netto za godzinę, a pomocnik 

14 zł za godzinę.

Średnie płace netto za 1 ro-
boczogodzinę w firmach bu-
dowlanych w Polsce (stawki 
z dnia 25-01-2017).

Średnie płace 
netto za 1 robo-

czogodzinę  
w firmach bu-

dowlanych  
w województwie 

lubelskim  
wg wybranych 

zawodów (w zł.).

Z raportu końcowego z badań ilościowych i jakościowych

Liczba pracujących w budownictwie w województwie lubelskim ogółem i wg. wielkości pod-
miotów. Stan na II kwartał 2015 r. i II kwartał 2016 r.

Źródła: Urząd Statystyczny w Lublinie, Popyt na pracę w województwie lubelskim. Opracowanie sygnalne, Wrzesień 2015; Urząd Statystyczny w Lublinie, Popyt na pracę w woje-
wództwie lubelskim. Opracowanie sygnalne, Wrzesień 2016.
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Analiza branży budowlanej  
w województwie lubelskim

W 2015 roku  
w branży budow-lanej  
w województwie lubelskim  
funkcjonowało 20 276 
małych podmiotów,  
co stanowi aż 97,5% ogółu 
przedsiębiorstw w branży. 
Tymczasem liczba jednostek 
zatrudniających od  
9 do 49 osób wyniosła 
441, co stanowi 2,1% 
ogółu. Duże podmioty 
zatrudniające 50 osób i 
więcej miały znikomy udział, 
w całym województwie 
było ich 82 (0,4%).

Z raportu końcowego z badań ilościowych i jakościowych

Liczba pracujących w budownictwie w województwie lubelskim ogółem i wg. wielkości pod-
miotów. Stan na II kwartał 2015 r. i II kwartał 2016 r.

Źródła: Urząd Statystyczny w Lublinie, Popyt na pracę w województwie lubelskim. Opracowanie sygnalne, Wrzesień 2015; Urząd Statystyczny w Lublinie, Popyt na pracę w woje-
wództwie lubelskim. Opracowanie sygnalne, Wrzesień 2016.

W dniu 24 maja 2018 roku odbyło 
się Walne Zgromadzenie Sprawoz-
dawczo-Wyborcze Izby Projekto-

wania Budowlanego. Prezesem Izby na kadencję 
2018-2021 został wybrany Jerzy Kotowski.

Do najistotniejszych spraw w działalności 
Izby należy zaliczyć:

• utrzymanie zainteresowania władz stanowi-
skiem Izby w ramach konsultacji społecz-
nych w sprawach legislacyjnych, 

• podtrzymywanie optymalnych relacji we 
współpracy z organizacjami pozarządowy-
mi, w tym głównie z Polską Izbą Inżynierów 
Budownictwa i Krajową Izbą Gospodarczą, 

• reagowanie na potrzeby członków w trud-
nych przypadkach wymagających porad 
prawnych lub technicznych,

• wzrost świadomości występowania patologii 
w procesach inwestycyjnych, dzięki anali-
tycznym opracowaniom Izby, 

• aktywne reagowanie na przypadki rozpozna-
nych negatywnych zjawisk wynikających z 
wad w projektowaniu,

• wykorzystywanie wszelkich okazji na rzecz 
formułowania opinii o konieczności stwo-
rzenia warunków prawnych, gwarantujących 
właściwą ocenę wysiłku projektantów i 
eksponowania ich fundamentalnej roli w 
budowlanym procesie inwestycyjnym,

• podejmowanie inicjatyw zmierzających do 
uznania usług projektowych jako działalno-
ści intelektualnej, wymagających stosowania 
zasad wyboru wykonawców wg kryteriów 
poza cenowych,

• na wniosek zainteresowanych pomoc 
członkom w zapewnieniu właściwego wspo-
magania prawnego w budowlanym procesie 
inwestycyjnym,

• formułowanie propozycji zmian do ustaw 
regulujących budowlany proces inwestycyjny 
i opracowywanie do nich opinii zawierają-
cych postulaty i wnioski, wynikające z uwag 
środowiska projektowego.

Z historii Izby trzeba przypomnieć, że 
w dniu 18 czerwca 1990 r. przedstawiciele 124 
firm powołali samorząd gospodarczy jednostek 
zajmujących się projektowaniem budowlanym. 
W 2015 r. mięło 25 lat jej działalności na rzecz 
projektantów wszystkich branż niezbędnych w 
procesie projektowania obiektów budowlanych. 
Po zawirowaniach, wynikających ze zmian go-
spodarczych i własnościowych, systematycznie 
zmniejszała się liczba członków w Izbie, a w 
czasie mijającej kadencji z różnych materialnych 
lub organizacyjnych przyczyn zanotowaliśmy 
dalsze obniżenie liczby członków Izby.

Dzięki wieloletniej działalności IPB, ukie-
runkowanej na harmonizowanie i unowocze-
śnienie procesów projektowania i zjawisk towa-
rzyszących, władze wykonawcze i ustawodawcze 
kraju włączyły nasza Izbę do składu instytucji 
opiniodawczych w ramach konsultacji prawa 
gospodarczego. Intensywne prace, związane z 
korzystaniem z tego przywileju, nie przekładają 
się niestety na zadowalającą skuteczność we wdro-
żeniu naszych wniosków i postulatów. Stosunek 
władz do konsultacji społecznych, niezależnie 
od reprezentowanych barw, pozostawia wiele do 
życzenia i profesjonalne wymagania nie znajdują 
wystarczającego uznania aby je wdrażać. Rada 

Izby podjęła decyzję, aby mimo niechętnego 
stosunku władz, kontynuować konsultacje, co 
powinno znaleźć zrozumienie u naszych człon-
ków. Podstawowym celem w działalności Izby 
jest osiągnięcie skuteczności w prezentowaniu 
interesów projektantów. Eksperci Izby maja bar-
dzo liczne zadania związane z monitorowaniem 
krajowej legislacji opracowywaniem opinii, 
uczestniczeniem w istotnych spotkaniach w 
Sejmie, Senacie, resortach i samorządach.

W 2017 r. władze i kierownictwo Biura Izby 
uczestniczyło w ponad 70 różnych spotkaniach 
i imprezach zewnętrznych. 

Najważniejsze postulaty wielokrotnie for-
mułowane w pismach i publikacjach Izby pod 
adresem nowych regulacji prawnych, dotyczyły:

• jednoznacznego określenia obowiązków 
inwestora i wykonawcy, realizujących inwe-
stycje ze środków publicznych,
wykonywania studiów i analiz przedprojek-

towych, potwierdzających ekonomiczną celowość 
przedsięwzięć inwestycyjnych, 

• zarządzania procesami inwestycyjno-budow-
lanymi w całym ich przebiegu,

• odpowiedzialności inwestora publicznego 
za wynik inwestowania i uzyskanie plano-
wanych efektów po zrealizowaniu inwestycji, 

• uwzględnienia specyfiki inwestycji linio-
wych (korytarze przesyłowe),

• ustalenia jednolitego nazewnictwa opraco-
wań i dokumentów, 

• uproszczenia procedur sprawdzania, opinio-
wania i uzgadniania dokumentacji, 

• wyłączenia spod rygorów ustawy Prawo 
zamówień publicznych opracowań związa-
nych z planowaniem przestrzennym, 

• opracowania planistyczne, realizowane w 
fazie projektowania, powinny uwzględniać 
warianty lokalizacyjne korytarzy przesyło-
wych dla infrastruktury liniowej, z uwzględ-
nieniem uwarunkowań środowiskowych,

• uproszczenie procedury oraz wprowadzenia 
odpowiedzialności za nieuzasadnione żąda-
nia zabezpieczeń środowiskowych,

• dla korytarzy przesyłowych stosowania 
zasady oceny oddziaływania na środowisko 
wszystkich sieci i urządzeń możliwych do 
umieszczenia,

• udostępniania danych z gotowych raportów 
oddziaływania na środowisko,

• ogólnych warunków umowy o prace projek-
towe w zamówieniach publicznych,

• pozacenowych kryteriów oceny ofert 
w zamówieniach publicznych o prace 
projektowe,

• podręcznika dobrych praktyk w zamówie-
niach o prace projektowe.

Innowacyjna technologia informatyczna 
Building Information Modeling (BIM), opty-
malizująca przebieg procesu inwestycyjnego, w 
najbliższej przyszłości będzie obowiązującą w 
inwestycjach publicznych w UE.

W minionym roku kontynuowano prezen-
tacje opinii IPB w sprawie implementacji BIM w 

kontaktach z przedstawicielami władz gospodar-
czych, w szczególności Ministerstwa Infrastruk-
tury i Rozwoju, apelując o podjęcie kierunkowej 
decyzji Resortu o wdrożeniu technologii BIM do 
polskiego budownictwa, w szczególności w odnie-
sieniu do publicznych inwestycji budowlanych w 
perspektywie finansowej 2014–2020.

Rada Izby musi uświadomić dużym i małym 
jednostkom projektowania wysoką celowość:

1.  przynależności do Izby,
2.  bieżącego przekazywania informacji o 

trudnościach w przebiegu projektowania,
3.  przekazywania danych o przebiegu procesów 

przetargowych,
4.  formułowania propozycji wniosków do 

władz,
5.  formułowania propozycji oczekiwanej tema-

tyki dokształcania swoich pracowników,
6.  pozyskania partnerów unikalnych specjal-

ności,
7.  określania potrzeb wynikających z lokal-

nych lub ogólnych potrzeb dotyczących 
projektowania.
Na podstawie dotychczasowych doświad-

czeń z wieloletniej działalności Izby i zadań 

wynikających ze Statutu, nowe władze powinny 
kontynuować działania i skupić swoją uwagę na 
najistotniejszych problemach dla środowiska 
projektowego, w tym na:

• prowadzeniu działań zmierzających do 
uznania właściwej roli projektowania w 
budowlanym procesie inwestycyjnym 
oraz adekwatnej do wysiłku oceny pracy 
projektanta - jest to jednym z ważniejszych 
zadań Izby;

• działaniach zmierzających do zapewnienia 
dobrej jakości prac projektowych (szkolenia), 
organizacja przeglądów prac projektowych, 
popieranie udziału firm członkowskich 
w konkursach organizowanych przez mi-
nisterstwa oraz stowarzyszenia naukowo-
-techniczne, przyznawanie Referencji Wia-
rygodności Technicznej. Zapewnienie dobrej 
jakości wiąże się także z uzyskiwaniem 
odpowiedniego wynagrodzenia za wykony-
wane prace projektowe, w czym powinno 
pomagać firmom m.in. wydawanie przez 
Izbę Środowiskowych Zasad Wycen Prac 
Projektowych. Na lepszą jakość projektów 
mogą wpływać także informacje ukazujące 
się w miesięczniku „Wiadomości Projektanta 
Budownictwa” oraz wydawanych corocznie 
„Prezentacjach”, współuczestnictwo w 
konferencjach organizowanych przez inne 
organizacje pozarządowe. Duży wpływ na 
poprawę jakości projektowania będzie miało 
także popularyzowanie najlepszych roz-
wiązań projektowych firm-członków Izby i 
upowszechnianie nowoczesnych technologii 
projektowania, w tym BIM.

• oddziaływaniu na regulacje prawne budowla-
nego procesu inwestycyjnego we współpracy 
ze wszystkimi organizacjami pozarządowy-
mi, działającymi w budownictwie. Aktywny 
udział w kontaktach z odpowiedzialnymi 
za budownictwo i infrastrukturę resortami 
gospodarczymi, jak również z Urzędem 
Zamówień Publicznych - może to umożli-
wić wpływ na projekty regulacji prawnych 
przekazywanych do komisji sejmowych.

• w miarę możliwości organizowanie pomocy 
członkom Izby, szczególnie w problematyce 
organizacyjnej i prawnej;

• podejmowaniu działań na rzecz integracji 
środowiska, szczególnie projektowego, 
poprzez kontynuowanie współpracy z 
Polską Izbą Inżynierów Budownictwa, 
Krajową Izbą Gospodarczą i innymi orga-
nizacjami pozarządowymi działającymi w 
budownictwie;

• podjęciu nowych form działalności, które 
powinny zmierzać do uatrakcyjnienia 
przynależności do Izby, popularyzowaniu 
jej prac, co w konsekwencji mogłoby także 
pozytywnie wpłynąć na zwiększenie ilości 
członków. 
Powyższe zadania są w podstawowym swoim 

zakresie kontynuacją dotychczasowych działań 
IPB. Władze Izby powinny przeanalizować 
ewentualną konieczność dokonania zmian 
organizacyjnych dostosowujących zakres dzia-
łalności Izby do aktualnej sytuacji i możliwości 
finansowych, być może będzie także wymagana 
modyfikacja programu działania – to jeden z 
podstawowych tematów, którym powinny zająć 
się władze Izby w najbliższym roku.

Szczegółowa relacja i skład nowych 
władz na stronie Izby: www.ipb.org.pl

28 lat działalności Izby 
Projektowania Budowlanego

Jerzy Kotowski prezes IPB



OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY      10 NR 8 (127) 2018

W siedzibie Ministerstwa Inwe-
stycji i Rozwoju odbyło się 
kolejne posiedzenie Zespołu 

Trójstronnego do spraw Budownictwa i 
Gospodarki Komunalnej. Posiedzeniu 
współprzewodniczyli: Artur Soboń, sekretarz 
stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, 
współprzewodniczący Zespołu ze strony 
rządowej, Zbigniew Janowski - współprze-
wodniczący Zespołu ze strony pracobiorców, 
Waldemar Mazan - współprzewodniczący 
Zespołu ze strony pracodawców. W obradach 
uczestniczyli przedstawiciele strony rządowej, 
organizacji pracodawców i pracobiorców.  

W trakcie posiedzenia omówiono i 
przyjęto propozycje zmian w regulaminie 
Zespołu, protokół z przebiegu posiedzenia 
Zespołu Trójstronnego do spraw Budow-
nictwa i Gospodarki Komunalnej w dniu 5 
października 2017 r., wysłuchano informacji 
o strukturze Sektorowej Ramy Kwalifikacji w 
Budownictwie, stanie zaawansowania działań 
na rzecz jej wpisania do Zintegrowanego 
Systemu Kwalifikacji i możliwościach wy-
korzystania SRK-Bud przez pracodawców, 
instytucje szkolące i środowisko budowlane. 
Odbyła się dyskusja w sprawie propozycji 
rozszerzenia zakresu działania Zespołu 
Trójstronnego o problemy związane z prze-
mysłem drzewnym. Omówiono sytuację 

pracowników samozatrudnionych jako 
kierowcy i operatorzy maszyn.

Odbyła się także prezentacja możli-
wości nadbudowy istniejących budynków. 
Zgłoszono propozycje tematów następnych 
posiedzeń Zespołu. 

Ireneusz Woźniak, przedstawiciel Insty-
tutu Technologii Eksploatacji Państwowego 
Instytutu Badawczego zaprezentował opra-
cowany wspólnie z przedstawicielami Konfe-
deracji Budownictwa i Nieruchomości oraz 
Związku Zawodowego „Budowlani”, projekt 
Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Budownic-
twie. Jakub Kus omówił funkcjonowanie 
Sektorowej Rady do spraw Kompetencji, po 
czym Waldemar Mazan zaprezentował wyni-
ki wstępnych badań sondażowych aktualnego 
stanu budownictwa w Polsce. Minister Artur 
Soboń potwierdził deklarację współpracy Mi-
nisterstwa Inwestycji i Rozwoju z Sektorową 
Radą ds. Kompetencji. 

Zbigniew Majchrzak, reprezentujący 
Krajowy Sekretariat Budownictwa i Przemy-
słu Drzewnego NSZZ „Solidarność” zwrócił 
uwagę, iż zawody związane z produkcją 
materiałów budowlanych oraz operatorzy 
sprzętów budowlanych powinni w przy-

szłości zostać uwzględnieni w Sektorowej 
Ramie Kwalifikacji w Budownictwie. Rafał 
Bałdys z Polskiego Związku Pracodawców 
Budownictwa podniósł kwestię dynamicznie 
zmieniających się okoliczności na rynku pra-
cy i potrzeby zatrudniania w budownictwie 

obcokrajowców. Waldemar Mazan zwrócił 
uwagę na problem niskich wynagrodzeń pra-
cowników oraz na przepisy prawa zamówień 
publicznych, skutkujące odpływem kadry. 
Wyraził również pogląd, iż rozporządzenie 
w sprawie zatrudniania cudzoziemców 
odnosi się jedynie do spraw bieżących i nie 
przyczyni się do zmian w zatrudnieniu. 
Rafał Bałdys wskazał, że relacje inwestora 
z wykonawcą na rynku komercyjnym i 
publicznym nie powinny się różnić, a sama 
zmiana przepisów prawa zamówień publicz-
nych nie doprowadzi do uzdrowienia rynku 
budowlanego. Zasugerował, aby w procesie 
inwestycyjnym wykorzystywać wypracowane 
międzynarodowe standardy.

Zbigniew Majchrzak przedstawił sta-
nowiska podmiotów związanych z przemy-
słem drzewnym, dotyczące włączenia tych 
zagadnień do obrad Zespołu i poprosił o 
przychylne potraktowanie tej propozycji. 
Zbigniew Janowski zaproponował, aby 
na kolejne spotkanie Zespołu zaprosić 
przedstawicieli pracodawców i związków 
zawodowych działających w przemyśle 
drzewnym i wówczas rozstrzygnąć tę kwestię. 
Minister Artur Soboń stwierdził, iż wniosek 

dotyczący zaproszenia wskazanych przedsta-
wicieli i tematyka, o której mowa, powinna 
zostać dokładnie omówiona na najbliższym 
posiedzeniu, z udziałem przedstawiciela 
Ministra Przedsiębiorczości i Technologii 
oraz Ministra Środowiska. 

Z b i g n i e w 
Majchrzak przed-
stawił krótko listę 
problemów zwią-
zanych z kwestią 
samozatrudnienia 
w budownictwie i 
zaapelował o dzia-
łania ogranicza-
jące samozatrud-
nienie w sektorze. 
Zbigniew Janowski 
zgłosił wniosek, 
aby omówić te -
maty dotyczące 
samozatrudnienia 
oraz zatrudniania 

obcokrajowców na następnym posiedzeniu 
Zespołu Trójstronnego, wspólnie z zespo-
łem powołanym przez Głównego Inspektora 
Pracy. Piotr Szcze-
got nie zgodził się 
ze stanowiskiem 
Krajowego Sekre-
tariatu Budownic-
twa i  Przemysłu 
Drzewnego NSZZ 
„Sol idarność”  i 
wyraził pogląd, iż 
katalog zawodów, w 
których dozwolone 
jest samozatrud-
nienie, powinien 
zostać poszerzony. 
Odniósł się przy 
tym do sytuacj i 
lekarzy i pielęgnia-
rek, wśród których 
zjawisko samozatrudnienia jest powszechne. 
Zbigniew Janowski wyjaśnił, iż strona 
związkowa postuluje o likwidację samo-
zatrudnienia w sytuacji, gdy praca takiej 
osoby wykonywana jest w stosunku zależ-
ności. Zbigniew Majchrzak zaakcentował 

potrzebę uregulowania czasu pracy osób 
samozatrudnionych.

Krzysztof Baranowski, prezes KBiN 
omówił temat nadbudowy budynków na 
terenach uzbrojonych i poprosił o wsparcie 
projektu dotyczącego identyfikacji i zno-
szenia barier w tym zakresie. Sformułował 
także prośbę o patronat Ministerstwa oraz 
zaapelował do uczestników posiedzenia 
o udział w dalszych pracach w tym zakresie. 
Waldemar Mazan stwierdził, iż propozycja 
zgłoszona przez  Krzysztofa Baranowskiego 
zostanie przedyskutowana w gronie prezy-
dium, niemniej zadeklarował swoje wsparcie 
dla prac mających na celu utworzenie klastra 
zajmującego się promocją i wdrażaniem 
nowych rozwiązań. Andrzej Roch Dobrucki 
z Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 
stwierdził, iż inicjatywa jest warta poparcia, 
mimo trudności związanych z prawem 
własności, miejscami parkingowymi oraz 
aspektów związanych z ekologią i zabezpie-
czeniem drewna.

W odpowiedzi na wniosek o zgłoszenie 
propozycji tematów kolejnych posiedzeń 
Krzysztof Orzeszek zaproponował rozwa-

żenie w przyszłości powołania Sektorowej 
Rady do spraw Kompetencji Nieruchomości i 
Przestrzeni Zurbanizowanej i wystąpienie do 
Ministerstwa Edukacji Narodowej, aby Insty-
tut Badań Edukacyjnych podjął prace w celu 
powołania takiego zespołu. Waldemar Mazan 

odniósł się do propozycji przedmówcy, twier-
dząc że zagadnienia związane z gospodarowa-
niem przestrzenią wymagają podjęcia działań 
i dodał, iż należałoby jednocześnie wystąpić 
do Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, 
aby utworzyć Sektorową Radę do spraw 
Kompetencji. Zaznaczył również, iż warto 
na jednym z przyszłych posiedzeń omówić 
ten temat z przedstawicielami obu resortów 
i poprzeć inicjatywę, aby w 2019 r. powstała 
wnioskowana Rada. Jakub Kus przypomniał, 
że tworzenie Rady Kompetencji leży w ob-
szarze działań PARP-u, zaś sama inicjatywa 
utworzenia Rady w obszarze nieruchomości 
jest zasadna. Zbigniew Majchrzak wyraził 
swoje poparcie do projektu powstania Rady.

Uzgodniono, że problematyka sytuacji 
na rynku pracy w budownictwie, samoza-
trudnienia i zatrudnienia cudzoziemców 
będzie tematem kolejnego posiedzenia 
Zespołu.

Na zakończenie posiedzenia Tomasz 
Gałązka, naczelnik Wydziału Efektywności 
Energetycznej w Departamencie Architektury, 
Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie In-
westycji i Rozwoju przekazał informację, iż 8 

czerwca 2018 r. Minister Inwestycji i Rozwoju 
złożył wniosek do Ministra Edukacji Narodo-
wej o włączenie Sektorowej Ramy Kwalifikacji 
w Budownictwie do Zintegrowanego Systemu 
Kwalifikacji.

(red/miir)

Obradował Zespół Trójstronny do Spraw 
Budownictwa i Gospodarki Komunalnej
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We wrześniu 2018 roku ponad 20-osobowa 
reprezentacja Polski po raz pierwszy weźmie 
udział w europejskim konkursie umiejętno-

ści zawodowych. 
EuroSkills, bo o nich mowa, to największe tego 

typu zawody na świecie. Organizacja WorldSkills, która 
przygotowuje zarówno światową, jak i europejską wersję 
konkursów, skupia się na promowaniu umiejętności 
zawodowych, podnoszeniu jakości kształcenia zawodowego 
oraz współpracy z pracodawcami w międzynarodowym 
środowisku. Organizowanym przez WorldSkills konkur-
som towarzyszą rozmaite prezentacje, pokazy, wystawy, 
konferencje i seminaria branżowe.

W tym roku konkurs odbędzie się w Budapeszcie w dn. 
26-28 września, a w węgierskim Hungexpo zgromadzi się 
ponad pięciuset najwybitniejszych zawodników w wieku 
18-25 lat z całej Europy. Konkurenci to przedstawiciele 
37 branż, którzy pod okiem ponad sześciuset ekspertów 
przez trzy dni będą zmagać się z zadaniami. Z 28 państw 
członkowskich do Budapesztu zjedzie niemal 100 tysięcy 
widzów, w tym wystawców, przedstawicieli rządów, spon-
sorów i naukowców.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, która została 
nominowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do 
organizacji WorldSkills Poland, wspólnie z przedstawiciela-
mi świata nauki, biznesu i organizacji branżowych, wyłoniła 
8 zawodników i ekspertów, którzy będą reprezentować Pol-
skę w 7 konkurencjach: ciesielstwo, gotowanie, fryzjerstwo, 
florystyka, mechatronika, murarstwo, tynkarstwo i 
systemy suchej zabudowy.

Ponadto polscy nauczyciele i specjaliści branżowi będą 
oceniać zawodników z 5 kolejnych branż: architektura 
krajobrazu, obsługa gości hotelowych, obrabiarki CNC, 
technologia mody, technika samochodowa.

Sajmon Kęsy – ekspert do konkurencji ciesielstwo
Nie wszystko musi przekładać się na pieniądze. Czasem warto 

poświęcić swój wolny czas dla satysfakcji, że wzięło się udział w 
międzynarodowym konkursie, reprezentowało swój kraj. Nawet 
jeśli nie uda się zająć pierwszego miejsca. 

Prowadzę firmę i współpracuję ze szkołą, którą sam kilka 
lat temu ukończyłem: Technikum Budowlane im. Osińskiego w 
Gdańsku. Współpraca partnerska między firmami a szkołami 
to rzecz rzadka w Polsce.  My mamy pod opieką klasę, którą 
wspieramy materiałowo i merytorycznie. Bo tego zawodu nie da 
się wyuczyć tylko w teorii, trzeba pracować, ćwiczyć. 

Jadę jako ekspert, będę podglądać prace zawodników, spraw-

dzać ich zgodność z projektem. Zadanie nie jest proste, bo zawodnicy 
muszą być trochę informatykami, projektując przy komputerze, trochę 
cieślami, trochę stolarzami. Złotymi rączkami. 

Najważniejsza jest dokładność, precyzja, ale i przygotowanie 
oraz skupienie się na zadaniu. Dzięki temu konkursowi wyjrzy poza 
swoje podwórko, zobaczy, jakie są standardy europejskie, podniesie 
swoje kwalifikacje, zyska cenne i prestiżowe doświadczenie. Taki 
konkurs  pozwala nam przede wszystkim  inaczej spojrzeć na swoją 
pozycję w Europie.  Polscy cieśle są coraz lepiej wykwalifikowani, 
cenieni, potrafią odnaleźć się na rynku europejskim, muszą tylko 
wykorzystać  swój udział  w konkursie Euroskills.

Czym jest konkurs / turniej EUROSKILLS?

EUROSKILLS to przede wszystkim turniej / konkurs 
umiejętności dla młodych zawodowców, ale jest to również 
doskonała okazja do promocji najnowszych rozwiązań w 
sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego. EUROSKILLS 
to europejska wersja WorldSkills, który wcześniej był 
znany również jako Skills Olympics. Konkurs / turniej 
odbywa się co dwa lata w którymś z krajów członkowskich.

Kto może w nim uczestniczyć? 
Najbardziej utalentowani młodzi zawodowcy rywali-

zują o to, kto będzie najlepszy na kontynencie. Przy czym 
uczestnik nie może mieć więcej niż 25 lat. Każdy kraj może 
zgłosić jednego uczestnika lub drużynę w edycji. Uczestnik 
może brać udział tylko w jednej dyscyplinie. 

Turniej odbywa się w np. sześciu innowacyjnych 

dyscyplinach: technologia informacji i komunikacji, pro-
dukcja i inżynieria, technologia budownictwa, transport i 
logistyka,  usługi socjalne, sztuka i moda.

Konkursy umiejętności zawodowych EuroSkills 
służą zachęcaniu młodych ludzi do podnoszenia swoich 
umiejętności zawodowych, promowaniu współpracy 
z przedsiębiorstwami, podniesieniu rangi kształcenia 
zawodowego, wyznaczaniu kierunków rozwoju nowocze-
snej gospodarki, doskonaleniu nauczycieli praktycznej 
nauki zawodu, budowania platformy do międzynarodowej 
wymiany doświadczeń i informacji.

Zadaniem FRSE jest: wyłonienie i przygotowanie 
polskiej reprezentacji: zawodnicy, trenerzy, sędziowie, 
rekomendowanie nowych konkurencji organizatorom 
zawodów, promocja idei konkursów EuroSkills i osią-
gnięć polskich zawodników, tworzenie i rozbudowa 
bazy kontaktów i wsparcie przy budowaniu partnerstw 
edukacyjno-rynkowych, wspieranie ogólnopolskich, 
regionalnych, szkolnych i branżowych konkursów oraz 
turniejów zawodowych.

Zarówno dla zawodników, jak i ekspertów wyjazd do 
Budapesztu to wyzwanie. W szkole buduje się fundamenty, 
ale rzadko jest czas na zrobienie czegoś więcej, spoza pro-
gramu. Konkursy natomiast rządzą się swoimi prawami, 
narzucają inny standard. Przede wszystkim pozwalają 
podpatrywać nowe technologie, pomysły, produkty, rozwi-
jać kreatywność. Zachęcają do eksperymentów i rozwijania 
się. Uświadamiają też, w jakim miejscu jesteśmy i nad czym 
trzeba jeszcze popracować. Współzawodnictwo jest ważne, 
ale do Budapesztu jedziemy z pokorą i dużą dozą cierpliwo-

ści.  Jedziemy przede wszystkim po naukę, doświadczenie, 
które przekażemy przyszłym uczestnikom. Ale ekipę mamy 
mocną, więc niewykluczone, że wrócimy z workiem medali.

Euroskills pokazuje młodym ludziom, że nie warto 
spoczywać na laurach i bazować tylko na tym, czego 
nauczyli się w szkole. Cały czas trzeba się rozwijać, gonić 
nowe rozwiązania, wynalazki. To też miejsce, by pokazać 
się dużym, międzynarodowym koncernom. Znane firmy 
budowlane  potrzebują dobrych inżynierów, ale najpierw 
muszą gdzieś ich znaleźć. Tym konkursem promujemy 
nie przeciętność, ale ambicję, chęć zrobienia czegoś więcej 
niż ode mnie wymagają. Istotne jest również, że zawodnik 
musi być przygotowany językowo. To najsłabszy punkt w 
nauczaniu technicznym. A przecież mobilność polega 
na tym, że najpierw muszę się porozumieć. To problem 
niszowych zawodów, że wygrywa ten, kto biegle zna język. 
Podręczniki to nie wszystko.

Liczymy na Państwa zainteresowanie ideą EuroSkills i 
promocję konkursu w szkole oraz w środowisku lokalnym! 
Zachęcamy do śledzenia zawodów na żywo (link do 
rejestracji: http://euroskills2018.com/individual-visitor-
-registration) lub w przekazach medialnych (internetowa 
strona konkursu http://www.euroskills2018.com/) i 
kibicowania polskiej drużynie w Budapeszcie! 

Uczestnicząc w EuroSkills, zaznaczamy udział Polski 
w tym znaczącym projekcie europejskim, integrującym w 
wyjątkowy sposób kształcenie zawodowe i rynek pracy.

Izabela Laskowska
delegat techniczny Worldskills Poland
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Ruszył Euroskills 2018! 

EuroSkills - Jak to się zaczęło w 2008 r.? 
Pierwsza edycja w nowej formie 

konkursu EuroSkills zainicjowana 
została w 2008 r. w Rotterdamie w 

Holandii. Ponad 460 uczniów, studentów, 
absolwentów szkół zawodowych i młodych 
pracowników z 31 krajów stanęło do rywa-
lizacji w 26 konkurencjach. Finał konkursu 
przyciągnął ponad 30 tys. odwiedzających, 
którzy obserwowali „na żywo” rywalizację za-
wodników w walce o zwycięstwo. W tym finale 
Polskie Stowarzyszenie Gipsu sponsorowało 
drużynę narodową, której udział przygoto-
wała Naczelna Organizacja Techniczna - jako 
pionierski projekt udziału polskiej drużyny w 
międzynarodowej imprezie (21 zawodników 
w 9 konkurencjach) wysokiej rangi.

Kolejna edycja konkursu EuroSkills 
odbyła się Lizbonie, w grudniu 2010 r.na 
terenach wystawy EXPO’98. Rywalizowało 
30 krajów w 29 konkurencjach zawodowych, 
a uczestniczyło ponad 500 zawodników 
i 800 sędziów oraz setki obserwatorów 
technicznych. Trzydniowe zawody odwie-
dziło ponad 60 tys. osób , a przygotowanie 
tej imprezy wymagało zaangażowania ponad 

2 tys. pracowników. Polska drużyna narodowa 
uczestniczyła w trzech konkurencjach: flory-
styce, montażu systemów suchej zabudowy i 
ciesielstwie budowlanym.

Ten konkurs finałowy był idealnym 
miejscem spotkań wiodących organizatorów 
europejskiej sceny edukacyjnej z sektora kształ-
cenia i szkolenia zawodowego - ludzi biznesu, 
menadżerów, szkoleniowców, nauczycieli. 

Osiągnięcia polskiej drużyny w kon-
kursie EuroSkills-Lizbona2010 były nastę-
pujące: drużyna specjalizująca się w montażu 
systemów suchej zabudowy - w składzie: Łukasz 
Cegielski i Michał Weber - zdobyła srebrny 
medal, drużyna florystów - w składzie: Tomek 
Kuczyński i Zygmunt Sieradzan - zdobyła brązowy 
medal, a Ariel Opanowicz w ciesielstwie budow-
lanym uzyskał medal doskonałości. 

Podstawowy kosztorys konkursu Eu-
roSkills 2010 wyniósł 16,5 mln euro. Przy-
gotowanie polskiej drużyny koordynowała 
NOT, a zebrane na ten cel fundusze zostały 
przekazane wyłącznie przez sponsorów: 
Polskie Stowarzyszenie Gipsu (KNAUF, 
LAFARGE, RYGIPS, NORGIPS), Szkołę 
Florystyczną Małgorzty Niskiej, Henkel, 
DeltaPlus (PANOPLY, VENITEX), Magma, 
KG Ochotniczych Hufców Pracy (OHP) oraz 
FSNT-NOT.

NOT wnioskował w 2008 r. o wpro-
wadzenie nowej konkurencji t.j „Dry Wall 
System” (system suchej zabudowy), która 
została wprowadzona w 2010 r.  Specjaliści z 
Polskiego Stowarzyszenia Gipsu, na czele z Pawłem 

Kocembą, opracowali cały kompleksowy 
projekt (Technical Outline i Test Project), 
dotyczący szczegółowego przygotowania 
przebiegu nowej konkurencji. Po raz pierwszy 
przygotowano stanowiska dla 4 drużyn z 
Francji, Polski, Portugalii i Cypru. Konkuren-
cja spotkała się z dużym zainteresowaniem, 
i do chwili obecnej jest stałym elementem 
kolejnych edycji EuroSkills, w tym edycji 
Budapest 2018.

Co po edycji konkursu w Lizbonie? 
Nastąpiła wielka cisza i brak reakcji in-

stytucji centralnych po zdobytych medalach. 
Nie podjęto żadnych decyzji systemowych, 
np. w postaci opłaty składek oraz powołania 
instytucji Euroskills Poland, na wzór organi-
zacji występujących w UE. 

Polskie Stowarzyszenie Gipsu zostało 
zaproszone do projektu V4 w 2016, którego 
celem było przeprowadzenie pilotażowego 
konkursu z montażu systemów suchej 
zabudowy, jako element przygotowań do 
finałów Euroskills Budapeszt 2018r. Raport 
z tej imprezy Krzysztof Baranowski, sekretarz 

PSG przesłał do kilku przedstawicieli rządu 
RP. To działanie, oraz argumenty w postaci 
uzyskanych rezultatów, stanowiły przełom 
w podejściu do EuroSkills. Minister edukacji 
narodowej podjęła stosowne decyzje i projekt 
EuroSkills został zatwierdzony do realizacji 
przez FSRE. 

W 2017 r. Polska została oficjalnym człon-
kiem WorldSkills Europe. Od tego momentu 
procedura przygotowania drużyny narodowej 
została błyskawicznie wprowadzona, a finalne 
przygotowania już trwają. Liczymy na kolejne 
medale i rozwój tego projektu. 

Opr.  Krzysztof Baranowski
sekretarz generalny 

Polskiego Stowarzyszenia Gipsu

Krzysztof Baranowski
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Francja

G ł ó w n y  z w i ą z ek  z a -
wodowy pilotów linii Air 
France zagroził ponownym 
strajkiem we wrześniu, jeśli 
nowe kierownictwo firmy nie 
wznowi negocjacji.

W oświadczeniach do gazety Le Parisien, związkow-
cy ostrzegają, że są gotowi do przeprowadzenia 15-dnio-
wego strajku, jeśli ich żądania nie zostaną wysłuchane. 

Celem akcji jest uzyskanie w tym roku 5,1 % wzro-
stu płac, biorąc pod uwagę zamrożenie płac od 2011 r. 
w wyniku kryzysu.

Od lutego do czerwca związki zawodowe firmy 
przeprowadziły szeroką mobilizację, która doprowa-
dziła do rezygnacji ówczesnego dyrektora generalnego, 
Jeana-Marca Janaillaca.

Air France jest obecnie w trakcie zatrudniania 
nowego menedżera i postanowiła potroić jego pensję, 
aby przyciągnąć kandydatów, co nie zostało dobrze 
przyjęte przez pracowników.

Piloci, członkowie personelu pokładowego oraz 
załogi naziemne wstrzymali strajk, czekając na nowe 
kierownictwo, ale teraz są gotowi wrócić do demonstra-
cji, jeśli negocjacje nie zostaną wznowione.

Według opublikowanych oficjalnych danych, strajk 
od lutego do czerwca spowodował straty linii lotniczej 
w wysokości 335 milionów euro.

Nowa Zelandia
P r a c o w n i c y  f i r m y 

BlueScope Pacific Steel w 
Auckland przeprowadzili 
24-godzinny strajk. Odeszli 
od stanowisk pracy w proteście przeciwko załamaniu 
rozmów ws. płac. 

Koordynator ds. przemysłu Joe Gallagher mówi, że 
pracownicy głosowali za strajkiem po pięciu miesiącach 
frustrujących rozmów dot. wynagrodzeń, a BlueScope 
odmawia przyzwoitej oferty płacowej -  pomimo 
ogromnego zysku, przedstawionego w połowie sierpnia.

„BlueScope w tym roku ponad dwukrotnie zwięk-
szył zysk netto, osiągając prawie 1,6 miliarda AUD i 
podniósł wypłaty na rzecz akcjonariuszy” – mówi Joe 
Gallagher.

„Nowa Zelandia zapewniła firmie wzrost zysków 
o ponad 80 % - najwyższy zwrot w grupie. Stłumienie 
płac w obliczu tak gigantycznego wyniku jest niedo-
puszczalne” – tłumaczył Gallagher.

Joe Gallagher mówi, że pracownicy spotkali się 
w piątek z firmą mediacyjną i sądzili, że osiągną 
porozumienie ws. umowy. Jak twierdzi, firma szybko 
jednak wycofała swoją ofertę, a członkowie załogi na-
łożyli zakaz nadgodzin i głosowali za strajkiem: „Nasi 
członkowie musieli znosić w ostatnich latach skromne 
podwyżki płac i współpracowali z firmą, aby obniżyć 
koszty wsparcia działalności. Teraz jest inaczej, jednak 
firma nie jest jednak skłonna dzielić się osiąganym, tak 

dobrym wynikiem finansowym ze swoimi pracownika-
mi (...). Australijscy koledzy otrzymali tę samą ofertę 
i również głosują w sprawie strajku. Oczywiste jest, by 
BlueScope podjął międzykrajowe (Australia – Nowa 
Zelandia) negocjacje ze swoją ofertą (...). Są to wysoko 
wykwalifikowani pracownicy produkcyjni i handlowi, 
którzy codziennie wykorzystują swoje serca, głowy i 
ręce, aby kreować zyski, którymi obecnie cieszy się 
firma. Jest to szczególnie ważne tutaj, w Nowej Zelan-
dii, więc firma musi złożyć ofertę odzwierciedlającą 
tę korzyści”. 

Portugalia
Pra c ow n i c y  p o r t ow i 

rozpoczęli czterotygodnio-
wy stra jk,  polegający  na 
niepodejmowaniu pracy w 
ramach nadgodzin. Strajk zo-
stał ogłoszony przez Związek Zawodowy Pracowników 
Portowych i Logistyki: Stevedor and Logistics Activity 
Union (SEAL) i ma zakończyć się 10 września.

W ogłoszeniu napisano, że powodem strajku 
był „wzrost liczby praktyk antyzwiązkowych w kilku 
portugalskich portach, który jest niezwykle dotkliwy 
w porcie Leixões i poważny w porcie Caniçal”.

António Mariano, szef SEAL, powiedział, że ciężko 
oszacować wpływ strajku, ponieważ akcja strajkowa jest 
na poziomie krajowym, obejmuje „każdego pracownika 
we wszystkich ośmiu portach, uzwiązkowionych lub 
nie, wraz z osobami, których wypłaty są niepewne”. Pro-
test obejmuje porty: Leixões, Figueira da Foz, Lizbona, 
Setúbal, Sines, Caniçal, Praia da Vitória i Ponta Delgada.

Strajk dotyczy „wszystkich nadgodzin, innymi 
słowy, wszystkie prace wykraczające poza normalne 
godziny pracy lub codzienne godziny pracy, w dni 
robocze i wszystkie prace w soboty, niedziele  i święta”.

Związek oskarża firmy portowe o „zachowania 
przestępcze”, w tym o „moralne prześladowanie od nę-
kania po przymus, od przekupstwa do dyskryminacji”, 
„groźby zwolnienia” i „szantaż płacowy”, po „nasta-
wianie pracowników przeciwko sobie” i zapobieganie 
„wolnym i świadomym działaniom związkowym”.

Praktyki te doprowadziły do wydania manifestu 
ponad rok temu po tym, jak związek zebrał zeznania 
o konkretnych sytuacjach „o których poinformowano 
sektor portowy i odpowiednie władze zajmujące się 
prawem pracy”, ale „te bezprawne sytuacje nadal trwają 
bezkarne”, zgodnie  z informacjami SEAL.

Norwegia
Norwescy związkowcy 

wygrali walkę o układ zbio-
rowy w firmie Orona, piątej 
co do wielkości firmie pro-
dukującej windy w Europie. 
19 konstruktorów wind powróciło do pracy po ośmiu 
tygodniach strajku.

Orona ostatecznie spełniła żądania związku za-

wodowego, aby zaprzestać podwykonawstwa poprzez 
zastępowanie pracowników o niższych wynagrodze-
niach pracownikami tymczasowymi. Wśród innych 
wymagań znalazło się wykształcenie całego personelu 
w wykwalifikowanych mechaników dźwigowych.

Pracownicy są członkami Związku Konstruktorów 
Wind, który należy do norweskiej organizacji EL OG 
IT Forbundet - Związku Zawodowego ds. Energii, 
Elektrotechniki, Telekomunikacji i IT.

„Bardzo się cieszę, że zarząd Orona zgodził się 
na żądania i mam nadzieję, że to może skłonić więcej 
pracowników z Orony do podjęcia walki o zbiorowe 
prawa w swoich krajach” - pisze prezes związku Markus 
Hansen.

Związek obawiał się, że Orona poprzez podwyko-
nawstwo wyzyskuje pracowników migrujących, którzy 
zgadzali się na pracę za mniejsze wynagrodzenie niż 
stali pracownicy.

„Gratulujemy norweskim pracownikom branży 
wind i ich związkowi zawodowemu, norweskiemu EL 
og IT Forbundet, tego wielkiego zwycięstwa. Orona 
jest globalną firmą i mamy nadzieję, że może to zain-
spirować pracowników i kierownictwo do osiągnięcia 
podobnych porozumień  w pozostałej części świata” 
- powiedział Ambet Yuson, sekretarz generalny BWI.

Republika Dominikańska
Pracownicy budowlani 

na Dominikanie walczą z ini-
cjatywą ustawodawczą, która 
zmniejszyłaby ich zabezpie-
czenia społeczne i pozosta-
wiała tysiące emerytów bez świadczeń emerytalnych.

Pracownicy budowlani zorganizowali demonstrację 
przeciwko inicjatywie promowanej przez kongresmana 
Víctora Mencię z krajowej partii politycznej PLD. Ini-
cjatywa proponuje pozbyć się obowiązującego prawa , 
które przeznacza 1% wartości wszystkich projektów 
publicznych i prywatnych konstrukcji do wspólnego 
funduszu usług socjalnych dla emerytowanych pracow-
ników budowlanych.

Według Krajowej Federacji Pracowników Przemysłu 
Budowlanego, Drzewnego i Materiałów Budowlanych 
(FENTICOMMC), podmiotu powiązanego z Między-
narodową Organizacją Pracowników Budowlanych 
i Przemysłu Drzewnego (BWI), byłoby to wyraźnym 
pogwałceniem prawa krajowego, a także Konwencji 
MOP 102 w sprawie zabezpieczenia społecznego oraz 
Konwencji MOP 167 w sprawie bezpieczeństwa i zdrowia 
w budownictwie.

Ta inicjatywa ustawodawcza ma na celu ogranicze-
nie praw socjalnych robotników budowlanych, „którzy 
od 1986 r. budują system ochrony socjalnej zgodnie z 
międzynarodowymi konwencjami, które naród domini-
kański podpisał w kwestii zabezpieczenia społecznego” 
- powiedział Pedro Julio Alcántara, sekretarz generalny 
FENTICOMMC.

Włochy

N i e w o l n i k :  „ s t a n 
lub położenie jednostki, 
względem której stosowane 
postępowanie w całości 
lub w części wynikające z 
prawa własności, zaś handel niewolnikami oznacza i 
obejmuje wszelkie czynności związane ze schwytaniem, 
nabyciem jakiejkolwiek osoby lub rozporządzeniem nią 
w celu uczynienia z niej niewolnika, wszelkie czynności 
związane z nabyciem niewolnika w celu sprzedaży lub 
zamiany, wszelkie czynności dotyczące sprzedaży lub 
zamiany osoby nabytej dla tych celów, jak również w 
ogóle wszelki rodzaj handlu lub przewozu niewolników 
jakimikolwiek środkami transportu”. Oficjalnie niewol-
nictwo zakończyła Konwencja Genewska w 1956 roku.

Wpis ten brzmi jak karta z podręcznika do historii, 
lecz w pewnej mierze dotyczy wydarzeń, które mają 
miejsce w naszej rzeczywistości. Mowa o strajku we 
Włoszech w rejonie Foggii, miejscu owianym złą sławą 
obozów pracy. Robotnicy z Afryki są traktowani bez 
poszanowania jakichkolwiek praw pracowniczych czy 
ludzkiej godności. Przewożeni z miejsca na miejsce, w 
zależności od aktualnego zapotrzebowania na siłę robo-
czą, bez ubezpieczeń czy dostosowania wynagrodzeń do 
stawek minimalnych. Ignorowane są również przepisy 
BHP i ewidencje czasu pracy. Innymi słowy – ludziom, 
którzy uciekli z biednych krajów przez niedostatkiem, 
na prowincji europejskiego kraju rozwiniętego funduje 
się kolejny koszmar. 

Zatrudnienie przy zbiorach pomidorów w tym 
regionie znaleźli nie tylko robotnicy z Afryki, lecz 
także pracownicy z Polski, Bułgarii czy Rumunii. Choć 
prawie wszyscy z nich mają pozwolenie na pobyt we 
Włoszech,  niewielu z nich może cieszyć się warunkami 
pracy oraz wynagrodzeniem, jakie teoretycznie gwaran-
tuje włoskie prawo. Zmuszani są do mieszkania w skraj-
nie złych warunkach a zapłata, jakiej mogą oczekiwać 
jest to średnio 1 euro za 100 kg zebranych pomidorów. 

Bardzo zła sytuacja bytowa i zarobkowa wywołała 
w imigracyjnej społeczności duże niepokoje i oburze-
nie. Sprawa dodatkowo się skomplikowała po dwóch 
wyglądających niemalże identycznie wypadkach, które 
wydarzyły się w zeszłą sobotę i poniedziałek. W sumie 
zginęło 16 osób a 4 zostały ranne. W obu przypadkach 
scenariusz wyglądał tak samo - ciężarówka przewożąca 
pomidory zderza się z busem, którym podróżowali 
pracownicy plantacji wracający do kwater. Szef wło-
skiego MSW oraz wicepremier Matteo Salvini, na 
łamach Reutera powiedział: „jest to problem mafii”. 
„W prowincji Foggia występuje przestępczość mafijna, 
którą chcę wyeliminować ulica po ulicy, miasteczko po 
miasteczku, wszelkimi legalnymi środkami” - dodał. 
Reuters podkreśla, że choć włoski rząd zapewnił w 
tym tygodniu, że będzie walczył z łamaniem praw 
pracowniczych, poprzednio podobne obietnice nie 
były spełniane.  

W manifestacjach, które odbyły się w środę 

Z WYDARZEŃ W ŚWIATOWYM RUCHU PRACOWNICZYM
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uczestnicy demonstracji, głównie pochodzący z Afryki 
Subsaharyjskiej skandowali: „Nie jesteśmy niewolnika-
mi”, „Nie - wyzyskowi”. Manifestanci wyruszyli rano 
z obozu, w którym mieszkają, tzw. wielkiego getta, by 
dotrzeć do leżącej około 10 km dalej Foggii. W marszu 
wzięło udział około 200 osób.

(źr. OPZZ)

Stany Zjednoczone Ameryki
A m e r y k a ń s k i  F o rd 

w p rowa d z i  d l a  s wo i ch 
pracowników egzoszkie-
lety. Będą mogli z nich 
korzystać pracownicy w 15 zakładach, których praca 
polega na dźwiganiu bądź na wymuszonej pozycji 
z rękami podniesionymi do góry. Przedstawiciele Forda 
zapewnili, że celem nadrzędnym implementacji szkie-
letów jest poprawa warunków pracy i bezpieczeństwa 
pracowników.  

CBS News poprosiło jednego z pracowników, 
który testował urządzenie o ocenę pracy przy jego 
pomocy. Pracujący w fabryce Mustanga Nicholas 
Gott powiedział amerykańskiej stacji telewizyjnej, że 
jego obowiązki to dźwiganie, przenoszenie ciężarów 
i przykręcanie śrub. Pochwalił on wydajność i jakość 
pracy, jaką zapewnia egzoszkielet. „Dzięki szkieletowi 
mówią na mnie człowiek rakieta” - mówił na łamach 
CBS News. 

Ludzie są ciągle ważną częścią podczas montażu 
samochodów. Ta praca do łatwych nie należy. Robienie 
w kółko tego samego może doprowadzić do wielu 
obrażeń. Także robotnikom często wysiadają plecy, 
czy mają inne problemy zdrowotne. 

Egzoszkielet jest to mocowana na zewnątrz ciała 
powłoka, której celem jest wzmocnienie siły mięśni 
użytkownika. Może wzmacniać wszystkie partie 
mięśni lub tylko niektóre. Obecnie urządzenia te 
były testowane np.: dla armii, w celu poprawienia 
zdolności bojowych żołnierza. Znalazły one również 
swoje miejsce w medycynie. Prowadzone są prace nad 
wykorzystaniem ich dla osób niemogących poruszać 
się o własnych siłach, jak również jako pomoc dla 
personelu medycznego zajmującego się opieką nad 
osobami z paraliżem. Jak widać, pierwszym udanym 
zastosowaniem jest poprawa jakości pracy dla pracow-
ników fizycznych. Inżynierowie Forda przekonują, że 
urządzenie nie tylko zwiększa udźwig pracownika o 12 
kg, ale również dba o prawidłową postawę operatora.  

Pierwsze egzoszkielety w przemyśle próbowano 
wprowadzić już w latach 60 XX w. Produkcją zajmowała 
się firma General Electric i miały służyć zastosowaniom 
wojskowym. Zbyt duże wielkości tych maszyn oraz 
ich waga spowodowały spadek zainteresowania nimi. 
Dopiero postęp miniaturyzacji silników i technologii 
pozwoliły otworzyć rynek. Jeżeli wprowadzone przez 
Forda rozwiązanie technologiczne się sprawdzi, może 
to być początek nowej ery jakości BHP. 

(źr. OPZZ)

Z WYDARZEŃ W ŚWIATOWYM RUCHU PRACOWNICZYM

Główny inspektor pracy 
Wiesław Łyszczek, Zarzą-
dzeniem nr 46/18 z dnia 

21 czerwca 2018 r., powołał nową Radę 
Głównego Inspektora Pracy do spraw 
Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie

W skład Rady wchodzą obecnie:
przewodniczący: Bogdan Drzastwa 

– zastępca głównego inspektora pracy;
wiceprzewodniczący: Zbigniew 

Janowski  przewodniczący Związku 
Zawodowego „Budowlani”,

wiceprzewodniczący: Krzysztof 
Piątek zastępca głównego inspektora 
nadzoru budowlanego;

członkowie:
Jakub Chojnicki – dyrektor Depar-

tamentu Nadzoru i Kontroli w Głównym 
Inspektoracie Pracy,

Robert Chudzik – kierownik Wy-
działu Materiałowo-Technologicznego 

Urzędu Dozoru Technicznego,
Urszula Gawrysiak – przedstawiciel 

Porozumienia dla Bezpieczeństwa w 
Budownictwie,

Tomasz Golis – przedstawiciel Kon-
federacji Budownictwa i Nieruchomości,

Antoni Górski – zastępca prezesa 

Związku Rzemiosła Polskiego,
Magdalena Lewandowska – dyrektor 

Biura Polskiego Związku Pracodawców 
Budownictwa,

Andrzej Nowak – wiceprezes Zarzą-
du Głównego Ogólnopolskiego Stowarzy-
szenia Pracowników Służby BHP,

Tadeusz Nowosielski – wiceprze-
wodniczący Rady Krajowego Sekretariatu 
Budownictwa i Przemysłu Drzewnego 
NSZZ „Solidarność”,

Mirosław Ossowski – sekretarz kra-
jowy do Spraw warunków pracy Związku 
Zawodowego „Budowlani”,

Wiktor Piwkowski – sekretarz gene-
ralny Polskiego Związku Inżynierów i 
Techników Budownictwa, 

Roman Rogoziński – członek Za-
rządu Polskiej Izby Gospodarczej Rusz-
towań,

Janusz Szczepański – członek Pre-
zydium Krajowej Rady Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa;

sekretarz: Mirosława Kamińska – 
główny specjalista w Departamencie 
Nadzoru i Kontroli w Głównym Inspek-
toracie Pracy.

(pip/red)

Rada ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie 
przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Warszawie

Rada Głównego Inspektora Pracy do Spraw 
Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie

Zarządzeniem Okręgowego Inspektora Pracy 
w Warszawie  powołany został nowy skład 
Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budow-

nictwie przy Okręgowym Inspektorze Pracy.
Okręgowy inspektor pracy Jolanta Koszałka powo-

łała Radę jako organ opiniodawczo-doradczy, którego 
celem jest wyrażanie opinii i formułowanie wniosków, 
dotyczących inicjowania różnorodnych przedsięwzięć 
w sprawach ochrony pracy w budownictwie oraz organi-
zowanie współpracy zainteresowanych tą problematyką 
organów, urzędów, instytucji i organizacji.

W skład powołanej Rady wchodzą:
przewodniczący – Anna Wójcik , wiceprzewod-

niczący – Mirosław Ossowski, sekretarz krajowy ds. 
warunków pracy Związku Zawodowego „Budowlani” 
Okręg Mazowiecki, sekretarz – Andrzej Tomaszew-
ski, główny specjalista OIP Warszawa,  Marzena 
Dębowska – mazowiecki wojewódzki inspektor nad-
zoru budowlanego, Urszula Gawrysiak – „Budimex” 
S.A., Mieczysław Grodzki –  Mazowiecka Rada Okrę-
gowej Izby Inżynierów Budownictwa,  Jolanta Frątczak 
- przewodnicząca Związku Zawodowego „Budowlani” 
Okręg Mazowiecki, Andrzej Kropiwnicki – przewodni-
czący NSZZ „Solidarność” Reg. Mazowsze, Magdalena 
Lewandowska – dyrektor Biura Polskiego Związku 
Pracodawców Budownictwa, Jolanta Olejko – prezes 
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby 
BHP Oddział Warszawa Centrum, Piotr Pietras – prezes 
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby 
BHP Oddział Warszawa, Jerzy Wiśniewski – przewod-
niczący Rady OPZZ Województwa Mazowieckiego, Nor-
bert Wroński – dyrektor Urzędu Dozoru Technicznego 
Oddział w Warszawie, Sławomir Zabost – przewodni-
czący Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność”.

 Jolanta Koszałka - okręgowy inspektor pracy 
przedstawiła historię, cele i zadania Rady. Wyraziła 
przekonanie, że Rada będzie aktywnie działającą na rzecz 
bezpieczeństwa osób zatrudnionych w budownictwie, a 

skutki jej działania przyniosą rzeczywiste efekty.  
Przewodnicząca Anna Wójcik przekazała propozy-

cje regulaminu i programu działania Rady. Przedstawiła 
także prezentację na temat stanu bezpieczeństwa pracy 
w sektorze.

Mirosław Ossowski podziękował za powierzenie 
mu funkcji wiceprzewodniczącego Rady. W swoim 
wystąpieniu zwrócił uwagę na niektóre niepokojące 
aspekty, dostrzegane obecnie  w krajowym budownictwie, 
takie jak:

• coraz większy brak krajowych  pracowników 
budowlanych  na stanowiska robotnicze (co jest 
m. in.  konsekwencją  ograniczenia w ostatnich 
latach szkolnictwa zawodowego, oraz  zwiększenie

• wyjazdów polskich pracowników do pracy 
znacznie lepiej opłacanej , na  budowy w Europie 
Zachodniej),

• wpływ zatrudnienia obcokrajowców o niskich 
kwalifikacjach, (podejmujących pracę zwłaszcza 
w małych firmach) na wzrost wypadkowości w 
budownictwie,

• niewystarczająca dbałość drobnych przedsiębior-
ców (mikro i małe firmy) o należyty stan bezpie-

czeństwa pracy , wynikająca m. in. ze słabej kondycji 
finansowej tych firm oraz braku zatrudnianych w 
tych firmach pracowników  nadzoru i służby BHP, 
a także  braku środków finansowych na realizację 
przepisów BHP. 
     Wiceprzewodniczący Rady przedstawił  także 

liczne inicjatywy i działania ZZ „Budowlani”, związane 
z przeciwdziałaniem  wypadkom przy pracy i mające 
wpływ na poprawę stanu bezpieczeństwa w sektorze  
budownictwa, w tym m. in.:

• prowadzone przez ZZ „Budowlani” wielokierunko-
we  działania  na rzecz wydania nowego „Rozporzą-
dzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
operatorów żurawi” (prawdopodobne wydanie 
nastąpi  w II kw. 2018 r.)

• podpisanie wielostronnego „Porozumienia na 
rzecz Bezpieczeństwa Pracy przy Obsłudze Żurawi 
Wieżowych”                                                                                                                                                                                       

• organizowanie przez  ZZ „Budowlani” wspólnych 
wielostronnych konferencji, seminariów i szkoleń 
dotyczących poprawy warunków i bezpieczeństwa 
pracy.      

AT/MO

BUDOWLANI W RADACH DS. 
BEZPIECZEŃSTWA PRACY  
W BUDOWNICTWIE

Główny Inspektor Pracy wręcza nominację Mirosławowi Ossowskiemu
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W części pierwszej artykułu omó-
wioliśmy tematy związane z 

nowelizacją przepisów dotyczących usług 
turystycznych, poruszanymi w Ustawie z dnia 
1 lipca 2018 r. o imprezach turystycznych i 
powiązanych usługach turystycznych.

1. Wymogi ustawowe
Zgodnie z  art. 7 Ustawy, organizatorzy 

turystyki, przedsiębiorcy ułatwiający naby-
wanie powiązanych usług turystycznych oraz 
agenci turystyczni, aby legalnie prowadzić 
działalność, muszą spełniać szereg wymogów 
ustawowych. 

Organizatorzy turystyki oraz przedsię-
biorcy ułatwiający nabywanie powiązanych 
usług turystycznych są obowiązani spełniać 
następujące warunki, zapewnić podróżnym 
na wypadek swojej niewypłacalności: 

• pokrycie kosztów kontynuacji imprezy 
turystycznej lub kosztów powrotu do 
kraju;

• zwrot całości lub części wpłat wnie-
sionych tytułem zapłaty za imprezę 
turystyczną lub każdą opłaconą usługę 
przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie 
powiązanych usług turystycznych, w 
przypadku gdy z przyczyn dotyczących 
organizatora turystyki lub przedsię-
biorcy ułatwiającego nabywanie powią-
zanych usług turystycznych lub osób, 
które działają w ich imieniu, impreza 
turystyczna lub którakolwiek opłacona 
usługa przedsiębiorcy ułatwiającemu 
nabywanie powiązanych usług tury-
stycznych nie została lub nie zostanie 
zrealizowana.

W przypadku stwierdzenia niewypła-
calności ww. podmioty mają obowiązek 
niezwłocznie zgłosić ten fakt marszałkowi 
województwa (poprzez stosowne oświad-
czenie) oraz przedłożyć dokumentacji 
niezbędnej do zrealizowania obowiązku 
zapewnienia podróżnym powrotu do kraju. 
W przypadku zaniedbania tego obowiązku, 
jeśli niewypłacalność jest potwierdzona np. 
za sprawą doniesień medialnych, potwier-
dzonych przez samych podróżnych, którzy 
zawarli umowę z danym przedsiębiorcą, 
marszałkowi województwa przysługuje prawo 
uruchomienia środków z zabezpieczeń finan-
sowych i zorganizowanie powrotu do kraju 
bez oświadczenia ze strony np. organizatora 
turystyki (zastępcze oświadczenie).

Nowa Ustawa w inny sposób określa 
zasady dokonywania zwrotu wpłat i kosztów 
poniesionych przez podróżnych, w przeci-
wieństwie bowiem do poprzedniej regulacji 
zwrotowi podlegają nie wszystkie, a uzasad-
nione koszty poniesione przez podróżnego.

Składać marszałkowi województwa 
oryginały lub poświadczone za zgodność z 
oryginałem kopie posiadanego zabezpiecze-
nia finansowego, nie później niż 14 dni przed 
upływem terminu obowiązywania umowy 
lub gwarancji poprzedniej; przedsiębiorcy 
turystyczni zaprzestający działalności albo 
zawieszający działalność są zwolnieni z tego 
obowiązku, jeżeli zawiadomią marszałka 
województwa o zaprzestaniu albo zawiesze-
niu działalności organizatora turystyki lub 
przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie 

powiązanych usług turystycznych;     
Prowadzić wykaz umów o udział w 

imprezie turystycznej oraz umów zawartych 
przez podróżnego z przedsiębiorcą ułatwia-
jącym nabywanie powiązanych usług tury-
stycznych, zwany dalej „wykazem umów”;

Składać terminowo do Ubezpieczenio-
wego Funduszu Gwarancyjnego stosowne 
deklaracje;   

Realizować wobec podróżnych obowiąz-
ki informacyjne, o których mowa w rozdziale 
6 Ustawy.

Obowiązki finansowe, o których mowa w 
ww. ust. 1 organizatorzy turystyki oraz przed-
siębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych 
usług turystycznych realizują przez:

• zawarcie gwarancji bankowej lub gwaran-
cji ubezpieczeniowej zgodnie ze wzorem 
formularza i przepisami określającymi 
minimalną wysokość sumy gwarancji 
lub

• zawarcie umowy ubezpieczenia na 
rzecz podróżnych zgodnie ze wzorem 
formularza i przepisami określającymi 
minimalną wysokość sumy ubezpie-
czenia, lub

• zawarcie umowy o turystyczny rachu-
nek powierniczy zgodnie ze wzorem 
tej umowy i przyjmowanie wpłat po-
dróżnych wyłącznie na ten rachunek, 
jeżeli świadczą imprezy turystyczne lub 
ułatwiają nabywanie powiązanych usług 
turystycznych świadczonych wyłącznie 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
dokonywanie terminowych wpłat skła-

dek w należnej wysokości na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny.

Ponadto agent turystyczny, a także 
organizator turystyki lub przedsiębiorca 
ułatwiający nabywanie powiązanych usług 
turystycznych, który w ramach wykonywanej 
działalności jednocześnie działa jako agent 
turystyczny, są obowiązani:

• wykonywać działalność tylko na rzecz 
organizatorów turystyki wpisanych do 
rejestru, o którym mowa w art. 22 ust. 
2, lub posiadających siedzibę na teryto-
rium jednego z państw członkowskich 
Unii Europejskiej lub państwa, o którym 
mowa w art. 8 ust. 2;

• w umowie zawieranej z podróżnym 

wskazywać jednoznacznie właściwego 
organizatora turystyki, którego repre-
zentują;

• działać na podstawie ważnej umowy 
agencyjnej;

• realizować wobec podróżnych obowiązki 
informacyjne, o których mowa w załącz-
nikach do ustawy.
Obowiązki wymienione w ust. 1, 2 

i 4 dotyczą całego okresu wykonywania 
działalności.

Obowiązki, o których mowa w ust. 1, nie 
mają zastosowania do organizatora turystyki 
lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie 
powiązanych usług turystycznych, w okresie 
zawieszenia przez niego wykonywania 
działalności, jeżeli zawiadomi on marszałka 
województwa o zaprzestaniu albo zawiesze-
niu działalności organizatora turystyki lub 
przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie 
powiązanych usług turystycznych.

Co ważne zabezpieczenie finansowe 
na wypadek niewypłacalności obejmuje 
podróżnych bez względu na ich miejsce 
zamieszkania, miejsce rozpoczęcia podróży 
lub miejsce sprzedaży imprezy turystycznej 
oraz bez względu na państwo, w którym 
siedzibę ma podmiot zapewniający ochronę 
na wypadek niewypłacalności.

Przepisy Ustawy mają ujednolicić, 
uprościć i przyśpieszyć procedurę dokony-
wania zwrotu wpłat i kosztów w przypadku 
niewypłacalności oraz rozwiązują problem 
uprawnienia marszałka województwa do 
występowania w imieniu lub na rzecz 

podróżnych do podmiotów udzielających 
zabezpieczeń finansowych.

2. Rejestr
Wraz z wejściem w życie nowej Ustawy 

dotychczasowy Rejestr organizatorów 
turystyki i pośredników turystycznych uległ 
zmianie na Rejestr organizatorów turystyki 
i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie 
powiązanych usług turystycznych, który 
prowadzić będzie marszałek województwa. 
Właściwość rejestru uzależniona jest od 
siedziby przedsiębiorcy, adresu jego zamiesz-
kania (w przypadku osób fizycznych) lub 
siedziby oddziału (odnośnie przedsiębior-
ców zagranicznych, którzy utworzyli na 
terenie Polski oddział swojej firmy). Wpisy 
w poprzednim rejestrze staną się wpisami 
w nowym z mocy prawa, co uznać należy 
za korzystne ułatwienie dla powyższych 
podmiotów. Osoby niepodlegające wcześniej 
obowiązkowi wpisu do rejestru, a prowadzące 
aktualnie działalność tego rodzaju muszą 
złożyć stosowny wniosek i zostać wpisane 
(agent nie podlega jednak obowiązkowi 
takiego wpisu). 

Co istotne, do wniosku o wpis, wnio-
skodawca musi dołączyć poświadczoną za 
zgodność z oryginałem przez adwokata, 
radcę prawnego lub notariusza kopię lub 
oryginał gwarancji lub umowy, o której mowa 
w art. 7 ust. 2 pkt 1-3 Ustawy (gwarancja 
bankowa lub ubezpieczeniowa, umowa 
ubezpieczenia, turystyczny rachunek po-
wierniczy) oraz stosowne oświadczenie o 
zgodności i kompletności danych zawartych 
we wniosku oraz posiadaniu odpowiednich 
uprawnień. Z kolei przedsiębiorcy wpisani 
w dniu wejścia w życie ustawy do rejestru 
organizatorów turystyki i pośredników 
turystycznych posiadający zab ezpieczenie 
finansowe w formie rachunku powierniczego 
muszą przedstawić ww. zabezpieczenie finan-
sowe, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia 
w życie ustawy pod rygorem utraty mocy 
wpisu do rejestru. Marszałek województwa 
z urzędu wykreśla z rejestru i z Centralnej 
Ewidencji Organizatorów Turystyki i 
Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie 
Powiązanych Usług Turystycznych przedsię-
biorcę turystycznego, który nie przedstawił 
zabezpieczenia finansowego we wskazanym 
terminie.

Nowe regulacje, jak zostało to już 
nadmienione w części pierwszej artykułu, 
przewidując szerszy katalog podmiotów 
wchodzących w skład przedsiębiorców tu-
rystycznych, obejmują zakresem tej definicji 
nie tylko klasycznych przedsiębiorców w ro-
zumieniu Ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej, lecz również np.:  organizacje 
pozarządowe, placówki oświatowe, kluby 
sportowe etc. - podmioty te również muszą 
uzyskać stosowny wpis.

Dla ułatwienia wprowadzona została 
możliwość dokonania wydruku zaświad-
czenia o wpisie do rejestru ze strony inter-
netowej, wydruk ten będzie miał taką samą 
moc jak dokument wydany przez marszałka 
województwa, o ile zawierać będzie:

1. adres strony internetowej, na której 
zamieszczane są aktualne informacje 

o przedsiębiorcach turystycznych 
wpisanych do Ewidencji;

2. identyfikator pozwalający na potwier-
dzenie faktu sporządzenia tego wy-
druku przy użyciu funkcjonalności 
udostępnionej w systemie teleinforma-
tycznym, obsługującym Ewidencję, oraz 
prawdziwości danych zawartych w tym 
wydruku w czasie jego sporządzenia.

Przestrzeganie wymogu realizacji wpisu 
do rejestru może być kontrolowane poprzez 
ministra właściwego ds. turystyki oraz 
marszałka województwa. W przypadku, 
gdy przeprowadzona kontrola wykaże, iż 
mimo obowiązku wpisu dany podmiot go 
nie uzyskał, marszałek województwa wyda 
decyzję o zakazie wykonywania działalności 
przez okres 3 lat i o stwierdzeniu wykonywa-
nia działalności w przedmiotowym zakresie 
bez wymaganego wpisu do rejestru. Decyzja 
ta podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Dzięki przywołanym rozwiązaniom 
interesy podróżnych są lepiej chronione w 
przypadku niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy.

3. Sposób informowania 
podróżnych

Ustawa kładzie duży nacisk na odpo-
wiedni sposób informowania turystów, i 
tak organizator turystyki, przedsiębiorca 
ułatwiający nabywanie powiązanych usług 
turystycznych oraz agent turystyczny, w 
przypadku gdy impreza turystyczna jest 
sprzedawana za ich pośrednictwem, przed 
zawarciem umowy zobowiązani są do 
udzielenia podróżnym standardowych in-
formacji za pośrednictwem odpowiedniego 
standardowego formularza informacyjnego – 
formularze te stanowią załącznik do Ustawy.

Z kolei w sytuacji, gdy dany rodzaj 
powiązanych usług turystycznych nie 
jest objęty standardowym formularzem 
informacyjnym, przedsiębiorca ułatwiający 
nabywanie powiązanych usług turystycznych 
udziela podróżnym w jasny, zrozumiały i 
widoczny sposób informacji dotyczących:

• objęcia ochroną na wypadek niewypła-
calności;

• wyłącznej odpowiedzialności za należy-
te, zgodne z umową wykonanie swojej 
usługi przez każdego usługodawcę z 
osobna;

• niestosowania do powiązanych usług 
turystycznych przepisów ustawy, które 
dotyczą wyłącznie imprez turystycz-
nych.

Jeżeli formularze udostępniane są w 
formie papierowej, muszą być czytelne.

Rozszerzenie obowiązku informacyjne-
go względem ustawy o usługach turystycz-
nych  jest bardzo korzystne dla podróżnych. 
Na przykład w kwestii opłat – w powyższej 
ustawie turysta nie musiał być informowany 
np. o opłatach dodatkowych i kosztach, 
którymi może być obciążony, a których 
wysokości nie można obliczyć wcześniej. Z 
kolei zgodnie z nowymi regulacjami niepo-
informowanie podróżnego o tego rodzaju 
opłatach sprawia, że nie będzie on musiał 
ich ponosić.

Zmiany w prawie regulującym usługi turystyczne

Więcej praw i lepsza ochrona podróżnychcz. 2
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Warto zaznaczyć, że ciężar udowod-
nienia prawidłowego spełnienia obowiązku 
informacyjnego spoczywa na przedsiębiorcy 
turystycznym. Przestrzeganie tego obo-
wiązku podobnie jak przy obowiązkowym 
wpisie do rejestru może być kontrolowane 
przez właściwego ministra i marszałka 
województwa. W przypadku stwierdzenia 
nieprzestrzegania tego obowiązku marszałek 
może wydać decyzję o wykreśleniu danego 
podmiotu z rejestru i zakaz wykonywania 
omawianej działalności.

Również umowa o udział w imprezie 
turystycznej musi być sporządzana w sposób 
prosty, zrozumiały i czytelny. W chwili jej 
zawarcia lub niezwłocznie po jej zawarciu 
organizator turystyki lub agent turystyczny 
udostępnia podróżnemu na trwałym nośni-
ku kopię tej umowy lub potwierdzenie jej 
zawarcia. Ponadto podróżny jest uprawniony 
do żądania kopii umowy o udział w imprezie 
turystycznej w postaci papierowej, jeżeli 
umowa ta została zawarta w jednoczesnej 
fizycznej obecności stron.

Umowa o udział w imprezie turystycznej 
lub potwierdzenie jej zawarcia musi  zawierać 
pełną treść uzgodnień, w tym informacje, o 
których mowa w art. 40 ust. 1 (zostaną one 
omówione w następnym punkcie artykułu) 
oraz szereg innych informacji, takich jak 
np.: imię i nazwisko lub nazwę i dane 
kontaktowe (adres, numer telefonu, adres 
poczty elektronicznej) osoby reprezentującej 
organizatora turystyki lub pilota wycieczek 
odpowiedzialnego za przebieg imprezy tury-
stycznej, nazwę podmiotu zapewniającego 
ochronę na wypadek niewypłacalności czy 
wymagania specjalne, o których podróżny 
powiadomił organizatora turystyki i na 
które strony umowy o udział w imprezie 
turystycznej wyraziły zgodę.

Kolejnym zabezpieczeniem dla po-
dróżnych jest fakt, iż postanowienia umowy 
nie mogą zmierzać do ograniczenia lub 
wyłączenia odpowiedzialności określonej w 
Ustawie, a w przypadku ich wprowadzenia 
są one nieważne. Ustawa przewiduje ponadto 
przesłanki umożliwiające wprowadzenie 
modyfikacji ustalonej w umowie ceny.

4. Zakres informacji 
udzielanych podróżnym

Ustawa przewiduje również szeroki 
zakres informacji, jakie muszą zostać 
udzielone podróżnym. I tak, organizator 
turystyki lub agent turystyczny, w przypadku 

gdy impreza turystyczna jest sprzedawana za 
jego pośrednictwem, udziela podróżnemu, 
przed podpisaniem umowy o udział w 
imprezie turystycznej lub wyborem oferty, 
następujących informacji:

 Dotyczących głównych właściwości 
usług turystycznych:

• miejsce pobytu, trasę i czas trwania 
imprezy, w tym co najmniej przybliżoną 
datę początkową i końcową oraz liczbę 
noclegów zapewnianych w trakcie im-
prezy turystycznej;

• rodzaj, klasę, kategorię lub charakter 
środka transportu, a także informacje 
dotyczące przejazdów, w szczególności 
czas i miejsce wyjazdów oraz postojów, 
a jeżeli dokładny czas nie został jeszcze 
określony - o przybliżonym czasie 
wyjazdu i powrotu;

• położenie, rodzaj i kategorię obiektu 
zakwaterowania, według przepisów 
kraju pobytu;

• liczbę i rodzaj posiłków;
• szczegółowy program zwiedzania, 

wycieczki lub inne usługi uwzględnione 
w cenie imprezy turystycznej;

• czy jakiekolwiek usługi turystyczne będą 
świadczone w grupie, oraz - jeśli to moż-
liwe - o przybliżonej liczebności grupy;

• informację o wymaganiach językowych, 
w przypadku gdy skorzystanie przez 
podróżnego z niektórych usług tury-
stycznych będzie zależało od skutecznej 
komunikacji ustnej;

• informację o dostępności usług tu-
rystycznych dla osób o ograniczonej 
sprawności ruchowej, a także, na wnio-
sek podróżnego, dokładne informacje 
na temat możliwości ich dostosowania 
do jego potrzeb.

O przedpłacie
Należy podać kwotę lub procentowy 

udział przedpłaty w cenie  imprezy tury-
stycznej i termin jej wniesienia oraz termin 
zapłaty całej ceny, a także sposób dokonania 
zapłaty oraz wskazanie, jeśli wpłata jest 
przyjmowana na turystyczny rachunek 
powierniczy.

O łącznej cenie
Cena imprezy powinna zostać wskazana 

łącznie z podatkami  oraz w razie potrzeby z 
wszelkimi dodatkowymi opłatami i  
innymi kosztami lub - jeśli nie można 
zasadnie oczekiwać, aby  koszty te zostały 
obliczone przed zawarciem umowy o udział 

w imprezie turystycznej - informację o rodza-
ju dodatkowych kosztów, którymi podróżny 
może zostać obciążony.

O przepisach wjazdowych
Należy podać ogólne informacje o obo-

wiązujących przepisach  paszportowych,  
wizowych i sanitarnych oraz o wymaga-
niach  zdrowotnych  dotyczących udziału w 
imprezie turystycznej.

O organizatorze
Chodzi tu o nazwę handlową i adres 

organizatora turystyki lub  agenta tury-
stycznego, a także ich numery telefonów lub 
adresy  poczty elektronicznej.

O ubezpieczeniu
Niezbędne jest również przedstawienie 

informacji o   ubezpieczeniach obowiązko-
wych lub  dobrowolnym ubezpieczeniu 
na pokrycie kosztów rozwiązania  przez 
podróżnego umowy o udział w imprezie 
turystycznej lub  kosztów świadczenia 
pomocy, w tym kosztów powrotu do kraju 
w razie wypadku, choroby lub śmierci.

O liczbie osób
Należy także przedstawić informację o 

minimalnej liczbie osób  wymaganych, aby 
impreza turystyczna się odbyła.

O zasadach odwołania imprezy
Konieczne jest również podanie termi-

nu powiadomienia podróżnego na piśmie 
o ewentualnym odwołaniu imprezy  
turystycznej z powodu niewystarczającej 
liczby zgłoszeń, jeśli jej realizacja jest 
uzależniona od liczby zgłoszeń.

O prawie rozwiązania umowy
Należy również podać informację o 

prawie do rozwiązania przez  podróżnego 
umowy o udział w imprezie turystycznej 
w każdym momencie przed rozpoczęciem 
imprezy turystycznej za stosowną opłatą 
oraz jej wysokości.

5. Niezgodność umowy
Dotychczas obowiązujące przepisy 

stanowiły, że klient może złożyć reklamacje 
w terminie 30 dni od dnia zakończenia 
imprezy. W przypadku braku odpowiedzi 
ze strony organizatora reklamacja była 
uznawana za uzasadnioną.

Nowe przepisy przewidują odpowie-
dzialność organizatora turystyki nie tylko 
za wykonywane przez niego usługi, ale 

również za usługi wykonywane przez innych 
dostawców usług turystycznych (podwy-
konawców). W przypadku reklamacji, 
podróżny powinien niezwłocznie, w miarę 
możliwości jeszcze podczas trwania imprezy, 
zawiadomić organizatora.

Organizator ma wówczas obowiązek 
usunięcia niezgodności, chyba że byłoby 
to niemożliwe albo wiązałoby się z kosz-
tami, które są niewspółmiernie wysokie 
do zakresu niezgodności i wartości usług, 
których dotyczą. Jeżeli organizator nie 
wywiąże się z tego obowiązku, to podróżny 
może dochodzić obniżki ceny, odszkodo-
wania lub zadośćuczynienia. Podobnie 
jak w poprzedniej ustawie, również nowe 
przepisy przewidują instytucje świadczeń 
zastępczych tzn. świadczeń wykonywanych 
zamiast tych, które przewiduje umowa, z 
tym zastrzeżeniem, że jeżeli ich jakość jest 
niższa od usług umownych, wówczas organi-
zator obniża cenę imprezy (podróżny może 
odrzucić świadczenia zastępcze, jeżeli nie są 
porównywalne z tym, co zostało uzgodnione 
w umowie lub jeżeli nie zaproponowano ob-
niżki ceny). W przypadku jeżeli organizator 
nie może obniżyć ceny, świadczenia zastępcze 
zostaną odrzucone, podróżnemu przysługuje 
roszczenie o obniżenie ceny, odszkodowanie 
lub zadość uczynienia bez rozwiązywania 
umowy.

Podróżnemu przysługuje również prawo 
do rozwiązania umowy bez konieczności 
ponoszenia opłat, gdy niezgodność z umową 
w sposób istotny wpływa na realizacje usługi 
turystycznej i nie zostanie ona usunięta w 
rozsądnym terminie (wyznaczonym przez 
podróżnego). W przypadku, gdy impreza 
obejmuje również transport, organizator 
musi zapewnić podróżnemu powrót do 
kraju równoważnym środkiem transportu 
– niezwłocznie i bez dodatkowych kosztów. 
W przypadku zaś, gdy organizator nie może 
zapewnić podróżnemu powrotu do kraju 
zgodnie z umową ze względu na nieuniknio-
ne i nadzwyczajne okoliczności, ponosi kosz-
ty niezbędnego zakwaterowania podróżnego 
(w miarę możliwości o kategorii równoważnej 
do tej wskazanej w umowie) przez okres do 
3 nocy. Ograniczenia tego zgodnie z art. 49 
Ustawy nie stosuje się jednak do:

osób o ograniczonej sprawności rucho-
wej oraz osób im towarzyszących;

• kobiet w ciąży;
• osób w wieku poniżej 18 lat bez opieki;
• osób wymagających szczególnej opieki 

medycznej (pod warunkiem, że organi-

zator turystyki został powiadomiony o 
sytuacji tych osób co najmniej 48 godzin 
przed rozpoczęciem imprezy).

Poza powyższymi roszczeniami po-
dróżnym przysługuje wzmiankowane już 
roszczenie o:

• obniżkę ceny za każdy okres, w trakcie 
którego stwierdzono niezgodność, 
chyba że została ona spowodowana wy-
łącznym działaniem lub zaniechaniem 
podróżnego;
oraz

• odszkodowanie lub zadośćuczynienie za 
poniesione szkody lub krzywdy, których 
doznał w wyniku niezgodności. Orga-
nizator turystyki niezwłocznie wypłaca 
odszkodowanie lub zadośćuczynienie.

Podróżnemu nie przysługuje jednak 
odszkodowanie lub zadośćuczynienie za 
niezgodność w przypadku, gdy organizator 
turystyki udowodni, że:

• winę za niezgodność ponosi podróżny;
• winę za niezgodność ponosi osoba trze-

cia, niezwiązana z wykonywaniem usług 
turystycznych objętych umową o udział 
w imprezie turystycznej, a niezgodności 
nie dało się przewidzieć lub uniknąć;

• niezgodność została spowodowana 
nieuniknionymi i nadzwyczajnymi 
okolicznościami.

Powyższe roszczenia o obniżkę ceny, od-
szkodowanie lub zadośćuczynienie przedaw-
niają się z upływem 3 lat.

Istotnym zabezpieczeniem dla po-
dróżnych jest również ustawowa regulacja 
w zakresie modyfikacji odpowiedzialności, 
która stanowi, iż  podróżny nie może zrzec 
się w całości lub w części praw wynikających z 
ustawy. A postanowienia umów zawieranych 
przez przedsiębiorców turystycznych z 
podróżnymi lub oświadczenia podróżnego 
mniej korzystne dla podróżnych niż posta-
nowienia ustawy są nieważne. W miejsce 
postanowień umowy mniej korzystnych dla 
podróżnego obowiązują przepisy ustawy.

Opisane działania legislacyjne istotnie 
zwiększają zakres praw podróżnych oraz 
obowiązki i wymogi wobec przedsiębiorców 
turystycznych. Ich celem jest zapewne dążenie 
do zwiększenia zaufania podróżnych do pod-
miotów działających na rynku turystycznym, 
co przełożyć się może na wzrost koniunktury 
tego sektora.

Opracował Cezary Izdebski
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Należy wypełnić 
diagram w taki 
sposób, aby w 

każdym poziomym 
wierszu, w każdej 
pionowej kolumnie 

i w każdym 
dziewięciopolowym 

kwadracie 3x3 
znalazły się cyfry 

od 1 do 9. Cyfry 
w kwadracie 

oraz kolumnie i 
wierszu nie mogą 

się powtarzać.

SUDOKU 
DLA 

ROZ-
RYWKI

6 7 8

5 4 6

3 1 8

1 9 5

7 6

6 9 7

1 6 5 4

9 4

HUMOR- 

Czy słyszałeś, że Zenon leży 
ciężko ranny w szpitalu?
- Coś podobnego! Przecież 
jeszcze wczoraj widziałam 
go w kawiarni z wystrzałową 
blondyną...
- No właśnie, jego żona też go 
widziała.

JJJ
Młodzieniec pyta mędrca 
jakie kobiety dotrzymują wier-
ności: blondynki, brunetki, 
szatynki czy rude.
- Siwe - odpowiada mędrzec.

JJJ
- Masz już 30 lat i ciągle jesteś 
kawalerem...
- Bo co przedstawię matce 
jakąś narzeczoną, to się jej nie 
podoba.
- To znajdź dziewczynę 
podobną do twojej matki.
- Znalazłem.
- I co?
- Nie podobała się ojcu.

JJJ
- Dlaczego Zosia nie wychodzi 
za mąż?
- Czeka na swój ideał męż-
czyzny.
- A jaki jest jej ideał?
- Taki, który chciałby się z nią 
ożenić!

JJJ
Panienka do narzeczonego:
- Po ślubie będę dzielić z tobą 
smutki i kłopoty!
- Dziękuję, miła, ale ja nie 
mam żadnych kłopotów.
- Po ślubie będziesz miał...

JJJ
- Tato, czy to prawda, że miłość 
jest ślepa? - pyta synek ojca.
- Tak, synu, ale małżeństwo to 
kapitalny okulista.

JJJ
- Kazimierzu, zachowujesz się 
skandalicznie! - krzyczy żona 
- uważasz mnie za swoją 
służącą, czy co?
- Ależ skąd, kochanie, służącą 
mógłbym zmienić.

JJJ
Córeczka pyta mamę:
- Dlaczego wyszłaś za tatusia?
- Ty, dziecko, też zaczynasz się 
dziwić?

JJJ
Kowalski z żoną i teściową 
wybrali się do lasu na grzyby.
W pewnym momencie 
teściowa zaczyna krzyczeć:
- Zięciu, ratuj, mrówki mnie 
gryzą!
- Patrzcie, patrzcie, do czego 
to może głód doprowadzić... 
- kiwa głową zdziwiony 
Kowalski.

JJJ
- Mam dla pani bardzo 
smutną wiadomość. Z kart 
wychodzi, że pani mąż zosta-
nie zamordowany...
- Tyle to ja wiem. Proszę mi 
powiedzieć, czy mnie skażą.

JJJ
Córka pyta matkę:
- Mamusiu, czy to prawda, że 

w niektórych częściach Afryki 
kobieta aż do chwili ślubu nie 
zna swojego męża?
- Tak, kochanie, ale to zdarza 
się w każdym kraju...

JJJ
Panowie rozmawiają przy 
herbatce w klubie seniora. 
Jeden nagle pyta:
- Mietek, a czy w tym 
tygodniu nie przypada wasza 
pięćdziesiąta rocznica ślubu?
- Owszem.
- I co planujesz?
- No... pamiętam, jak na 
dwudziestą piątą rocznicę 
zawiozłem żonę do Francji...
- Serio? A co zrobisz w pięć-
dziesiątą?
- Hm... No może bym po nią 
pojechał...

JJJ
Żona mówi do męża:
- Ale ty jesteś pierdoła... Jesteś 
taki pierdoła, że większego 
na świecie nie ma... Wszystko 
za co byś się nie wziął , zaraz 
chrzanisz. Gdybyś wystarto-
wał w konkursie na naj-
większego pierdołę, zająłbyś 
drugie miejsce!
Mąż: - Dlaczego drugie?
- Bo taka jesteś pierdoła!

JJJ
Spaceruje hrabia po parku. 
Podbiega do niego grupka 
dzieci: 
- Proszę pana, pan mieszka w 
tym zamczysku?
- Tak - odpowiada hrabia.
A dzieci dalej:
- A jest tam jakieś straszydło?
Hrabia na to:
- Nie, nie ma. Jestem jeszcze 
kawalerem...

JJJ
Przychodzi facet do sklepu 
monopolowego i mówi:
- Poproszę jakieś wino na 20 
rocznicę ślubu.
Sprzedawca patrzy na półki i 
na gościa i pyta:
- Chce pan świętować czy 
zapomnieć?

JJJ
- Heniek, dzisiaj mija 35 lat od 
naszego ślubu. Może zarżnąć 
kurę?
- A co ona winna?!

JJJ
Mąż telefonuje z polowania 
do domu:
- Kochanie, będę za dwie 
godziny.
- A jak tam łowy?
- Przez miesiąc nie będziemy 
kupować mięsa.
- A co upolowałeś? Jelenia?
- Nie.
- Dzika?
- Przepiłem całą pensję.

JJJ
- Od 17 lat, cokolwiek 
powiem, ty mnie zawsze 
poprawiasz - mówi mąż do 
żony.
- Od 18 lat kochanie - precy-
zuje małżonka.

JJJ


