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Pracownicy ponad 97 proc. firm branży budowlanej 
na Lubelszczyźnie pozbawieni są szansy na ochronę 
związkową na mocy ustawy...

Taki mamy klimat!
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Unijni sektorowi partnerzy  
społeczni z branży budowlanej  
o BHP w budownictwie

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy,
Dw u d z i e s t e g o 

szóstego wrze-
śnia świętujemy 

kolejny Dzień Budowla-
nych. 

Tak jak w latach ubie-
głych, na początku jesieni, 
przygotowaliśmy wraz z 
naszymi partnerami cen-
tralną uroczystość w Warszawie – wspólną dla 
wszystkich organizacji naszego sektora, pod patro-
natem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.  

Tegoroczne Centralne Uroczystości nawiązują 
wprost do 100 rocznicy Niepodległości Polski. 
Historia polskiego budownictwa wpisuje się w 
tę rocznicę, w wielkie projekty infrastrukturalne: 
programy odbudowy, kluczowe inwestycje prze-
mysłowe, mieszkaniowe i komunikacyjne. Wkład 
polskiego budownictwa w 100 lat historii Niepod-
ległej jest ogromny.

Dzień Budowlanych jest nie tylko świętem, ale 
też rzadką okazją do wymiany poglądów na temat 
sytuacji i perspektyw naszego sektora, okazją do 
spotkania ludzi na co dzień zajmujących się budow-
nictwem i decydujących o jego sprawach.

Chcemy, aby Dzień Budowlanych miał stałą 
datę i był uznanym formalnie świętem branżowym. 
Ale też nie jesteśmy drobiazgowi. Niektórzy ludzie 
budownictwa w swoich firmach, organizacjach i 
środowiskach już świętowali, niektórzy dopiero 
będą świętować. Ta tradycja jest bardzo stara i 
wywodzi się z czasów, gdy budowlani robotnicy 
żegnali się po zakończeniu wysokiego sezonu i – do 
wiosny – wracali do swoich domów, zwykle na wieś.   

To już przeszłość – dziś budujemy w zasadzie 
przez cały rok. Wymagają tego rosnące potrzeby 
inwestycyjne i pozwalają na to nowoczesne tech-
nologie. Ale to nie oznacza, że tak jak dawniej, 
nie powinniśmy spotkać się pod koniec wysokiego 
sezonu i wspólnie ocenić budowlany rok. I życzyć 
sobie jeszcze lepszego.

Z okazji Dnia Budowlanych 2018 mam więc 
przyjemność złożyć wszystkim ludziom budow-
nictwa serdeczne życzenia pomyślności w życiu 
osobistym, znakomitego zdrowia, wielu sukcesów 
w pracy i dumy z zawodowych osiągnięć.    

Życzę, aby w całym polskim budownictwie upo-
wszechniały się wysokie standardy wykonawstwa i 
bezpieczeństwa. Życzę dobrego kolejnego budow-
lanego roku, obfitującego w atrakcyjne zamówie-
nia, pozwalające na rozwój firm budowlanych, na 
lepsze warunki pracy i godziwe wynagrodzenie 
pracowników. Życzę, by spółdzielczość mieszkanio-
wa znalazła swoje miejsce w realizacji ambitnych 
planów rozwoju mieszkalnictwa. Życzę abyśmy 
wspólnie i skutecznie działali na rzecz zniesienia 
wciąż jeszcze licznych barier w rozwoju naszego 
sektora. Życzę też, by do naszego budownictwa 
trafiali młodzi profesjonaliści, gotowi do podjęcia 
trudnych i ambitnych zadań. I by ta praca stała się, 
tak jak dla wielu z nas, przygodą życia. 

   Wszystkiego najlepszego
Przewodniczący

Związku Zawodowego „Budowlani”
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OPZZ o płacy minimalnej
Ogólnopolskie Porozumie-

nie Związków Zawodowych 
negatywnie ocenia decyzję Rady Mi-
nistrów dotyczącą wysokości mini-
malnego wynagrodzenia za pracę w 
roku 2019. Wzrost płacy minimalnej 
od 1 stycznia 2019 roku o 7,1% do 
poziomu 2250 zł brutto (tj. 1634 zł 
netto) i minimalnej stawki godzinowej 
za pracę do poziomu 14,70 zł nie jest odpowiedzią na postulat OPZZ, 
aby minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku zwiększyło się do co 
najmniej 2383 zł brutto (1727 zł netto) i 15,50 zł za godzinę pracy. Zdaniem 
OPZZ jest to zła decyzja, która stoi w sprzeczności z rządową Strategią na 
rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i utrudni jej realizację.

OPZZ dostrzega zmianę pierwotnego stanowiska rządu w tej sprawie, 
który w czerwcu br. zaproponował wzrost minimalnego wynagrodzenia za 
pracę do kwoty 2220 zł, ale ostateczną decyzję Rady Ministrów uznaje za 
dalece niewystarczającą w sytuacji niskiej podaży pracy oraz w kontekście 
powtarzanego od wielu lat przez OPZZ postulatu, aby płaca minimalna 
wynosiła nie mniej niż 50% płacy przeciętnej. 

Jak zauważa OPZZ, podejmując decyzję o podwyżce płacy mini-
malnej o 150 zł (104 zł netto) strona rządowa założyła, że relacja płacy 
minimalnej do płacy przeciętnej w 2019 roku wyniesie 47,2%, czyli mniej 
niż planowana relacja na rok 2018 (47,3%). To oznacza, że obecna ekipa 
rządowa oddala Polskę od osiągnięcia przez płacę minimalną poziomu 
50% przeciętnego wynagrodzenia.

„Zwracamy równocześnie uwagę, że podniesienie płacy minimalnej 
do kwoty proponowanej przez OPZZ było możliwe. Świadczy o tym 
rosnąca wydajność pracy, dobra kondycja ekonomiczna firm i znaczne 
oszczędności przedsiębiorców zdeponowane w systemie bankowym. W 
naszej ocenie prognozy rządu dotyczące kształtowania się podstawowych 
wskaźników makroekonomicznych oraz sytuacji gospodarczej w roku 
2019 uprawniały do ustalenia wyższej niż przyjęta dynamiki wzrostu 
płacy minimalnej.

Rząd przesądzając o podniesieniu płacy minimalnej o 150 zł nie 
zrealizował tym samym ustaleń „Pakietu Działań Antykryzysowych” z 
dnia 13 marca 2009 roku, przyjętego w dialogu autonomicznym partne-
rów społecznych, na mocy którego Prezes Rady Ministrów zobowiązał 
się do opracowania i przedstawienia partnerom społecznym skutecz-
nego mechanizmu zapewniającego osiągnięcie przez płacę minimalną 
poziomu połowy przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Nie możemy także pozostać obojętni wobec braku pełnej transpa-
rentności przy ustalaniu płacy minimalnej na rok 2019 i prowadzenia 
przez rząd rozmów w tej sprawie bez udziału wszystkich partnerów 
społecznych. Przypominamy rządowi, że to Rada Dialogu Społecznego 
jest właściwym forum prowadzenia debaty w kwestii płacy minimalnej.

Pragniemy ponadto wskazać, że Polska powinna niezwłocznie 
ratyfikować art. 4 ust. 1 Europejskiej Karty Społecznej, który zobowiązuje 
państwa do zagwarantowania pracownikowi wynagrodzenia zapewniają-
cego godziwy poziom życia, jak również Konwencję Międzynarodowej 
Organizacji Pracy nr 131 dotyczącą ustalania plac minimalnych, zwłasz-
cza w odniesieniu do krajów rozwijających się oraz przyjąć Zalecenie 
MOP nr 135 z 1970 roku dotyczącego ustalania płac minimalnych. Ma 
to ogromne znaczenie dla pracujących, ponieważ praca w Polsce wciąż 
nie chroni wielu osób przed biedą” - czytamy w wydanym przez OPZZ 
oświadczeniu.

Mazowiecki WRDS 
o sytuacji w Attis 
i PLL LOT

Ja k  i n f o r mu j e 
M a z o w i e c k a 

R a d a  W o j e w ó d z k a 
O P Z Z ,  p o d  kon i e c 
sierpnia odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 
na Mazowszu. Dwoma kluczowymi tematami była sytuacja w placówce 
medycznej Attis oraz w Polskich Liniach Lotniczych LOT. Obydwie 

Przegląd związkowych 
wydarzeń w Polsce

cd. na str. 4

Związek Zawodowy „Budowlani” z zaniepokojeniem 
obserwuje dynamikę zmian w polskim budownictwie 

w ubiegłym i bieżącym roku. Wciąż utrzymuje się wysoki 
poziom inwestycji w budownictwie, zarówno w sektorze 
publicznym jak i prywatnym, i wysoki poziom produkcji 
budowlano-montażowej. Budownictwo polskie generuje 
obecnie około 13% PKB. Jednocześnie nasilają się zjawiska, 
które wskazują na zbliżające się przesilenie koniunkturalne i 
poważne kłopoty branży budowlanej – a co za tym zwykle 
idzie – całej gospodarki. Zadłużenie firm budowlanych (wg 
raportu KRD) wzrosło o 200 mln zł w stosunku do 2017 r. i 
wynosi już obecnie ponad 2,4 mld złotych. Większość dłużni-
ków i wierzycieli to firmy sektora. Dane te nie pokazują całości 
zjawiska, ani jego pełnej skali. Statystykom umyka znaczna 
część nie wykazywanego zadłużenia wewnętrznego branży, 
w tym nie istniejąca statystyka mikro-firm budowlanych.

Przedsiębiorstwa budowlane, szczególnie te słabsze 
kapitałowo, zaczynają bankrutować. Pogarszają się wyniki 
finansowe dużych firm budowlanych, co skłania je coraz 
częściej do rezygnacji z realizacji kontraktów. Coraz częściej 
bardziej opłaca się zejść z placu budowy i zapłacić kary, niż 
realizować zamówienie, które przynosi straty. Kontrakty 
zawarte dwa, trzy lata temu stają się całkowicie nieopłacalne 
dla firm budowlanych ze względu na blisko 50%, nie indek-
sowany wzrost cen materiałów budowlanych i mniejszy, lecz 
zauważalny, wzrost kosztów pracy.

Przy wciąż wysokiej dynamice produkcji budowlanej, 
wciąż brakuje w budownictwie pracowników, szczególnie 
wykwalifikowanych. Świadczy to o tym, że mimo wzrostu 
wynagrodzeń w minionych latach, warunki pracy w tym 
sektorze wciąż nie są dla nowych pracowników atrakcyj-
ne, a część starszych, wykwalifikowanych pracowników 
nadal poszukuje lepszego zatrudnienia za granicą. Praca w 
budownictwie nadal nie zapewnia stabilizacji życiowej, jest 
uciążliwa i niebezpieczna, a obecny wzrost wynagrodzeń nie 
rekompensuje tych czynników i nie skłania młodych ludzi do 
nabywania kwalifikacji w budownictwie.

Nawet pobieżna analiza obecnego stanu sektora 
budowlanego w Polsce upoważnia do stwierdzenia, że 
nagromadzenie się negatywnych zjawisk musi prowadzić 
do załamania koniunktury w branży. Często odnosimy 
wrażanie, że podmioty sektora budowlanego i regulatorzy 
odpowiedzialni za ramy prawne dla budownictwa i kształt 
zamówień publicznych nie są zdolni do analizy i wykorzy-
stania doświadczeń z minionych kryzysów budownictwa.

Przedsiębiorcy budowlani mają rację, gdy twierdzą, że 
przy długich, zbiurokratyzowanych cyklach realizacji zamó-
wień zmieniają się ich warunki – głównie ceny materiałów 
i dostaw. Brak ich indeksacji w zamówieniu po 2-3 latach 
powoduje, że jego realizacja staje się mało opłacalna.

Mimo negatywnych doświadczeń z lat 1999/2001 i 
2012/2013 nie podjęto wystarczających działań w kierunku 
ograniczenia sezonowości zatrudnienia w budownictwie. 
Pracodawcy w bardzo wielu firmach stwarzają warunki 
zatrudnienia porównywalne do pracy tymczasowej a 
następnie wyrażają zdziwienie, że w okresie koniunktury 
brakuje specjalistów a młodzi ludzie omijają budownictwo 
i nie wiążą z nim swojej przyszłości zawodowej. Zarówno 
rząd, jak i pracodawcy konsekwentnie do tej pory ignorują 
opinie i propozycje związków zawodowych w tej sprawie, 
traktując pracowników wyłącznie jako jeden z ekonomicz-
nych czynników produkcji, a nie grupę społeczną - ze swymi 
potrzebami, aspiracjami i zachowaniami opartymi na racjo-
nalnych przesłankach.

Rząd w ostatnim czasie podjął działania na rzecz ogra-
niczenia pozornego samozatrudnienia i zatrudniania na 
umowy o pracę w budownictwie. Trzeba je konsekwentnie 
kontynuować, choć nie przyniosą one skutków systemowych 
od razu. Rząd stara się  zmieniać prawo zamówień publicz-
nych w pożądanym kierunku, zwiększając także wymagania 

jakościowe wobec zamawiającego. Jednocześnie jednak 
pojawia się niepokojące zjawisko upowszechniania proce-
dur „in house”, które w założeniu mają uprościć działania 
publicznych zamawiających, ale zbyt często prowadzą do 
patologii, zaburzenia konkurencyjności i obniżenia jakości 
realizacji zamówień.

Związek Zawodowy „Budowlani” uważa, że rząd, orga-
nizacje pracodawców i organizacje pracobiorców powinny 
podjąć współpracę na rzecz ograniczenia głębokich wahań 
koniunkturalnych w budownictwie. 

Należy przyspieszyć prace mające na celu pożądane 
zmiany w prawie zamówień publicznych, w tym pozwalające 
na uzasadnioną indeksację cen starych zamówień, odzwier-
ciedlającą zmiany na rynku.

Należy promować w prawie zamówień publicznych 
wysoką jakość – i postulat ten odnosi się także do działań 
zamawiających.

Należy wyraźnie określić zakres wyłączeń z PzP typu „in 
house” i podjąć działania na rzecz wyeliminowania patologii 
w tym zakresie.

Prawo zamówień publicznych powinno stać się wzorem 
dla wszystkich rodzajów zamówień w Polsce.

Należy radykalnie ograniczyć liczbę poziomów pod-
wykonawstwa w budownictwie. Nie ma ekonomicznego 
uzasadnienia w realizacji robót budowlano – montażowych 
większa ilość poziomów podwykonawstwa niż 3-5. Większa 
ilość ogniw w tym „łańcuchu” z reguły świadczy o patologii.

Należy poszerzyć badania statystyki gospodarczej w sek-
torze mikroprzedsiębiorstw budowlanych. Ich sytuacja jest 
najbardziej czułym wskaźnikiem koniunktury budowlanej.

Należy pilnie podjąć w gronie partnerów społecznych 
dialog na temat ograniczenia sezonowości pracy w budow-
nictwie.  Bez tego trudno oczekiwać i dziś, i w przyszłości, 
że młodzi ludzie będą wiązać swą zawodową przyszłość z 
tym sektorem. Większa stabilizacja zatrudnienia w branży 
jest możliwa, na co wskazują doświadczenia wielu innych 
krajów europejskich.

Prawo gospodarcze musi być spójne z prawem pracy. 
Wszędzie tam, gdzie występuje relacja zależności i pracy 
pod nadzorem, musi występować stosunek pracy. Należy 
nadal konsekwentnie eliminować pozorne samozatrudnienie 
w budownictwie.

Związek Zawodowy „Budowlani” wzywa organizacje 
pracodawców działających w budownictwie i rząd do pod-
jęcia rozmów nt. wprowadzenia w sektorze porozumień na 
rzecz tworzenia taryfikatorów wiążących określone kwalifi-
kacje z określonymi poziomami wynagrodzeń. Ten kierunek 
działania pomoże ustabilizować rynek pracy w sektorze i 
zachęci potencjalnych nowych pracowników do kształcenia 
w zawodach budowlanych.

Wiele wskazuje na to, że rząd i pracodawcy budownictwa 
w 2001 roku i w 2013 roku nie wyciągnęli wniosków z do-
świadczeń kryzysowych. Mamy nadzieję, że dziś jest inaczej. 
Są w polskim budownictwie siły, którym zależy na chaosie w 
realizacji inwestycji, na szarej strefie i braku regulacji na rynku 
pracy, na nieczytelnym prawie zamówień i korupcjogennych 
mechanizmach. 

Wierzymy w to, że dziś jest to zdecydowana mniejszość. 
I że większość, zainteresowana uczciwą konkurencją, 
stabilnym rynkiem zamówień, wysoką jakością i uporząd-
kowanym, atrakcyjnym rynkiem pracy jest na tyle silna, by 
nie dopuścić do kolejnego kryzysu w branży. Apelujemy o 
racjonalne, wspólne i konsekwentne działanie wszystkich 
partnerów budowlanego rynku. Może tym razem się uda.

Za Zarząd Krajowy
Związku Zawodowego

„Budowlani”

/-/ Zbigniew Janowski

STANOWISKO 
ZWIĄZKU ZAWODOWEGO „BUDOWLANI” 

W SPRAWIE
SYTUACJI POLSKIEGO SEKTORA BUDOWLANEGO W 2018 ROKU
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29 sierpnia odbyło się pierwsze 
po wakacjach posiedzenie Za-
rządu Krajowego, na którym 

przyjęto ważne dla całego Związku decyzje 
w zakresie dotyczącym m.in. przyszłorocznej 
kampanii sprawozdawczo-wyborczej w orga-
nizacjach podstawowych oraz przygotowania 
preliminarzy budżetowych przez struktury 
podstawowe i okręgowe. Posiedzenie popro-
wadził przewodniczący Związku Zawodowe-
go „Budowlani” Zbigniew Janowski.

Sekretarz krajowy ds. organizacyjnych 
Tomasz Nagórka przedstawił uczestnikom 
posiedzenia prezentację, która odnosiła się 
do terminów związanych z kampanią spra-

wozdawczo-wyborczą w organizacjach pod-
stawowych i obowiązków, jakie w związku z 
kampanią muszą wypełnić zarządy okręgów. 
Ustalono, że ostateczne wzory dokumentów 
rejestracyjnych trafią do organizacji pod-
stawowych za pośrednictwem okręgów do 

grudnia bieżącego roku.
Główna księgowa Barbara Pałka przed-

stawiła prezentację na temat zasad przy-
gotowania budżetu Związku Zawodowego 
„Budowlani” na 2019 r. Następnie Zarząd 
Krajowy przyjął wzór uchwały zarządu 
organizacji podstawowej i wzór uchwały 
zarządu okręgu o przyjęciu preliminarza 
budżetowego. Oba wzory będą stosowane 
podczas opracowywania budżetu Związku 
na 2019 rok.

Członkowie Zarządu Krajowego przyjęli 
„Stanowisko w sprawie sytuacji polskiego 
sektora budowlanego w 2018 r.”. Przekazana 
została informacja o przygotowaniach do 

centralnych (26 września) i okręgowych 
uroczystości z okazji Dnia Budowlanych 2018 
r. oraz centralnych obchodów Dnia Górnika 
2018 (16 listopada).

Zarząd Krajowy przyjął informację na 
temat ogólnokrajowej manifestacji organi-

Obradował Zarząd Krajowy 
ZZ „Budowlani”

zowanej przez Ogólnopolskie Porozumienie 
Związków Zawodowych w dniu 22 września 
2018 r. W tym dniu związki zawodowe 
skupione w OPZZ domagały się między 
innymi:

• wyższych płac;
• sprawnego funkcjonowania dialogu 

społecznego na wszystkich poziomach;
• dobrych miejsc pracy bez umów 

śmieciowych;
• przestrzegania praw pracowniczych i 

związkowych;
• emerytury ze względu na lata pracy 

oraz likwidacji stopniowego wygasania 
emerytur pomostowych.
Bieżącą informację o działalności prze-

kazali w imieniu Biura Zarządu Krajowego 
– Tomasz Nagórka, w imieniu okręgów 
– przewodniczący okręgów będący człon-
kami Zarządu Krajowego. Sekretarz krajowy 
przedstawił dodatkowo informację o liczbie 
członków naszego Związku na koniec 
pierwszego półrocza 2018 r.. Z informacji 
przekazanych przez okręgi wynika, że do 
Związku Zawodowego „Budowlani” należy 
ponad 9700 członków.

Na zakończenie posiedzenia sekretarz 
krajowy ds. prawnych Cezary Izdebski 
przedstawił prezentację na temat stosowania 
przepisów dotyczących RODO (rozporzą-
dzenia o ochronie danych osobowych) w 
ramach prowadzonej przez Związek działal-
ności. Zwrócił uwagę na konieczność prze-
chowywania dokumentów związkowych, w 
szczególności deklaracji członkowskich, w 
miejscach, które nie są dostępne dla osób 
postronnych. Podkreślił również, że zakaza-
ne jest wynoszenie dokumentacji związko-
wej poza zakład pracy.                                   T.N

Związek i jego finanse 
Przyjęte wzory preliminarza na 2019 rok i mądre planowanie

W dniu 29 sierpnia 2018 roku 
na podstawie uchwały nr 
125/ZK/2018/VIII Zarząd 

Krajowy Związku  Zawodowego „Budowla-
ni” przyjął wzory dokumentów księgowych:   

1. wzór uchwały zarządu organizacji 
zakładowej/międzyzakładowej ws. 
przyjęcia preliminarza budżetowego,                                                       

2. wzór uchwały zarządu okręgu ws. 
przyjęcia preliminarza budżetowego.                                                                                                    

Oba wyżej wymienione wzory stano-
wią załącznik do niniejszej uchwały.  

Planowanie budżetu ma ogromne 
znaczenie dla właściwego funkcjonowania 
naszych organizacji. Nie znając podstaw 
dotyczących planowania budżetu, nie 
jesteśmy w stanie dobrze zarządzać naszą 
organizacją. Finanse muszą być pod naszą 
ścisłą kontrolą, tylko w ten sposób możliwe 
jest osiąganie pożądanych efektów. 

Niestety, wiele początkujących or-
ganizacji ma bardzo ograniczoną wiedzę 
na temat planowania budżetu jednostki 
i nie potrafi skonstruować dobrego planu 
finansowego. Popełnianie błędów przy 
planowaniu budżetu zdarza się też bardziej 
doświadczonym organizacjom. 

Dobrze zaplanowany budżet ma 
przede wszystkim zapewnić naszej orga-
nizacji stabilność działania i możliwość 

racjonalnego wykorzystywania posiada-
nych środków. Musi powstawać w oparciu 
o twarde dane. Podstawą dobrego budżetu 
jest jego realność. Ponadto budżet powinien 
być stworzony w sposób obiektywny, 
nie możemy opierać się na własnych 
odczuciach i przewidywaniach. Przemy-
ślany, rzetelnie przygotowany budżet da 
nam możliwość lepszego i pewniejszego 
podejmowania decyzji i pozwoli jasno 
analizować sytuację naszej organizacji. 

Budżet to przede wszystkim zesta-
wienie planowanych wpływów z działal-
ności naszej organizacji, które planujemy 
głównie w oparciu o plan  składek człon-
kowskich. Jeżeli planowanie rocznego 
budżetu sprawia nam trudności, możemy 
przygotować plan na miesiąc lub kwartał. 
Łatwiej nam będzie operować danymi, 
przewidywać wpływy i wydatki. 

Przygotowując taki plan, powinniśmy 
wziąć pod uwagę wiele danych. Minimalne 
wynagrodzenie na 2019 rok to czynnik 
mający wpływ na stawkę składki człon-
kowskiej. Ilość członków w organizacji 
pozwoli zaplanować jakie będą wpływy od 
członków w danej organizacji. Drugim ele-
mentem budżetu jest zestawienie kosztów 
związanych z prowadzeniem działalności. 
Przede wszystkim pieniądze przeznaczone 
na spotkania integracyjne, narady, konfe-

rencje, szkolenia związkowe, a także koszty 
związane z utrzymaniem biura  organizacji. 
Pod uwagę należy także przyjąć stawkę diety 
na delegacje  krajowe i maksymalne stawki  
za 1 km przebiegu pojazdu.                                                                                        

Zabierając się za realizację budżetu, 
warto zwrócić uwagę na  najczęstsze pomył-
ki popełniane podczas jego przygotowania. 
Jednym z podstawowych błędów popełnia-
nych w trakcie planowania budżetu jest 
tworzenie go na bazie niesprawdzonych da-
nych i nieaktualnych informacji. Następny 
problem to brak elastyczności; nie wiemy 
tak naprawdę co wydarzy się na rynku w 
kolejnym roku. Musimy mądrze zaplano-
wać budżet, który powinien nam dać pole 
do manewru i możliwość dopasowania 
go do zmiennych warunków. Błędem jest 
również przygotowanie budżetu na nowy 
rok bez analizy wykonania zeszłorocznego 
planu finansowego. Oczywiście, w źle 
skonstruowanym budżecie najczęściej bra-
kuje rezerwy na nieprzewidziane wydatki. 
Analizując te dane bez trudu przygotu-
jemy budżet, a zdobyte doświadczenie 
szybko pozwoli nam korygować ew. błędy.                                                                                          
Druki preliminarzy do pobrania znaj-
dują się na naszej stronie  internetowej 
www.zzbudowlani.pl, zakładka ”Statut i 
dokumenty”, a następnie „Dokumenty 
księgowe”.                           Barbara Pałka   
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Z wizytą...cd. ze str. 2

kwestie były dyskutowane na wniosek przewodniczącego mazowieckich 
struktur OPZZ, Piotra Szumlewicza.

Placówka medyczna Attis nie została wpisana na listę szpitali 
refundowanych i boryka się z brakiem finansowania świadczeń me-
dycznych przez NFZ. Cierpią przez to pacjenci, którzy odsyłani są do 
innych placówek, co dotyczy między innymi wydziału onkologicznego. 
W efekcie zwalniany jest personel zakładu, pacjenci nie korzystają ze 
specjalistycznych usług, a placówka generuje straty. W posiedzeniu brali 
udział między innymi przedstawiciele szpitala, którzy zwracali uwagę 
na wysoką jakość usług świadczonych przez Attis oraz pozytywne opinie 
specjalistów i ministerstwa zdrowia na jej temat. Mimo to NFZ wciąż nie 
chce refundować większości usług świadczonych przez szpital. Podczas 
posiedzenia Szumlewicz stanowczo domagał się cofnięcia decyzji 
NFZ, pytając o przyczyny bulwersującej decyzji. Niestety obecna na 
sali przedstawicielka NFZ nie chciała udzielić odpowiedzi na pytania 
członków WRDS.

Również temat sytuacji w PLL LOT został zgłoszony przez przewod-
niczącego Rady OPZZ województwa mazowieckiego. W dyskusji głos 
zabrali m.in. liderzy zrzeszonych w OPZZ Związku Zawodowego Pilotów 
Komunikacyjnych PLL LOT oraz Związku Zawodowego Personelu 
Pokładowego i Lotniczego, przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej i Państwowej Inspekcji Pracy, wojewoda mazowiecki 
Zdzisław Sipiera, marszałek Adam Struzik oraz Piotr Szumlewicz. 

Związkowcy wskazywali na łamanie praw pracowniczych przez 
zarząd firmy i regularną nagonkę przeciw działającym w PLL LOT 
związkom zawodowym. Powoływali się na oceny Państwowej Inspekcji 
Pracy, która orzekła, że zwolnienie z pracy Moniki Żelazik było nie-
zgodne z prawem i że spółka córka PLL LOT – LOT Crew funkcjonuje 
nielegalnie, ponieważ jest niezarejestrowaną agencją pracy. Wskazali też, 
że firma masowo zatrudnia pracowników w ramach samozatrudnienia, 
chociaż zgodnie z artykułem 22 Kodeksu pracy powinna wszystkich 
pracowników zatrudniać etatowo. 

W dyskusji związkowcy wskazali też na przypadki zastraszania 
organizacji związkowych, w tym grożenie im procesami sądowymi 
oraz wysokimi karami za samo wyrażanie woli strajku i za krytykę 
polityki zarządu firmy. Przewodniczący Związku Zawodowego Pilotów 
Komunikacyjnych Adam Rzeszot szczegółowo opisał też uchybienia w 
procedurach bezpieczeństwa w PLL LOT, za co jego zdaniem odpowiada 
zarząd firmy. Z jego słów wynikało, że poziom bezpieczeństwa podróży 
w samolotach PLL LOT znacznie obniżył się i są naciski na pilotów, 
aby latali nawet wtedy, gdy lot nie powinien odbyć się z powodu usterek 
technicznych.

Podsumowując dyskusję, marszałek Adam Struzik zgodził się z 
wnioskiem Piotra Szumlewicza, aby o sprawie poinformować Agencję 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz raz jeszcze zwrócić się do premiera, 
Mateusza Morawieckiego o pilną interwencję.

Pracownicy Bitron  
w Sosnowcu domagają 
się podwyżek

W Bitronie od stycz-
nia trwa spór zbioro-
wy. Załoga domaga się 
m.in. 15-procentowych 
podwyżek do stawki za-
sadniczej, odmrożenia dodatku stażowego oraz dodatku za pracę w 
systemie uciążliwym. Pracownicy chcą też podwyżek premii miesięcz-
nej, wakacyjnej i świątecznej. Zatrudniający 750 osób Bitron produkuje 
podzespoły dla przemysłu motoryzacyjnego i sprzętu AGD. W zeszłym 
roku firma zanotowała dobre wyniki finansowe.

W ocenie związkowców postulat dotyczący podwyższenia stawek 
godzinowych pracowników produkcyjnych o 5 zł brutto nie jest wygóro-
wany. – Spółka cały czas się rozwija, realizowane są nowe inwestycje. Nie 
przekłada się to jednak na zarobki pracowników, średnia płaca w firmie 
wynosi ok. 16 zł brutto za godzinę – mówi. Jak informują, pracodawca 
odrzucił wszystkie postulaty strony związkowej. 

Zakładowa Solidarność, która zorganizowała protest, domaga 
się także podniesienia premii frekwencyjnej z 350 do 400 zł brutto, 
podwyższenia premii wakacyjnej z 1700 do 2000 zł brutto oraz wzrostu 
premii z okazji Świąt Bożego Narodzenia z 1400 do 1600 zł. Jeden ze 
zgłoszonych postulatów dotyczy dofinansowania posiłków, które pra-
cownicy mogą kupić w zakładowej stołówce. Związkowcy proponują, 
by dofinansowanie do takiego posiłku wyniosło 7 zł. Strona związkowa 
domaga się także ograniczenia w zakładzie możliwości stosowania 
umów na czas określony.

Zebrał: Tomasz Nagórka

Jako pierwszych odwiedzili-
śmy członków z Łowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej. 

Przewodniczącym organizacji jest 
Tadeusz Tokarski. Pełni on również 
funkcję społecznego inspektora pracy. 

Jest to mała organizacja licząca 
10 członków. W całej Spółdzielni 
zatrudnienie znalazło około 60 pra-
cowników. „Budowlani” są jedynym 
związkiem zawodowym działającym 
w Spółdzielni. 

Jednym z głównych tematów była 
kwestia pozyskania nowych członków. 
Gdyby z organizacji odszedł choćby 
jeden członek to straciłaby wszelkie 
uprawnienia wynikające z ustawy o 
związkach zawodowych. Ponadto roz-
mawialiśmy o kwestiach socjalnych i 
pomocy jaką związek zawodowy może 
udzielać w tym zakresie.

Początki Łowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej sięgają 19 październi-

ka 1956 roku. W czasie ponad 60 lat 
istnienia ŁSM wybudowała w Łowiczu 

124 budynki z ponad 4,6 tys. mieszka-
niami. Majątek największej w mieście 

nad Bzurą spółdzielni stanowią także 
pawilony oraz garaże.

...W ORGANIZACJACH OKRĘGU ŁÓDZKIEGO
Na zaproszenie przewodniczącej Okręgu Łódzkiego Wiesławy Szalast spotkaliśmy się z członkami organizacji zakładowych 
w Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Spółdzielni Mieszkaniowej Chojny w Łodzi. Biuro Zarządu Krajowego 
reprezentował sekretarz krajowy ds. organizacyjnych Tomasz Nagórka.  
Otwartość ze strony działaczy Związku Zawodowego „Budowlani” i wspólne dyskusje pozwoliły na lepsze poznanie się  
i zrozumienie. Rozmawialiśmy nie tylko o kampanii sprawozdawczo-wyborczej w organizacjach podstawowych czy sytuacji 
w branży spółdzielczej, ale także o bieżących problemach, z którymi muszą się zmierzyć szeregowi członkowie Związku 
Zawodowego „Budowlani”.  
W związku ze stale spadającym uzwiązkowieniem informowaliśmy w jaki sposób przekonywać nieprzekonanych do 
wstępowania w nasze szeregi. Nie zapomnieliśmy o promowaniu publikacji związkowych, w tym magazynu „Budowlani”, 
strony internetowej oraz profilu związku na Facebooku. Wspólnie zawracaliśmy uwagę na konieczność zachowania właściwej 
komunikacji z pracownikami wewnątrz zakładu pracy, jak i wewnątrz organizacji podstawowych.

Z Łowicza udaliśmy się do Ło-
dzi, by spotkać się z członkami Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Chojny”. 
„Budowlani” liczą tam 16 członków. 
Przewodniczącym organizacji jest 
Krzysztof Kacprzak. Obok organi-
zacji z naszego Związku działa tam 
zakładowa „Solidarność”, która ma 
podobną liczbę członków.

W związku z tym, że w Spół-
dzielni zatrudnionych jest około 
150 osób, zwróciliśmy się do zarządu 
organizacji o rozpoczęcie rekrutacji 
nowych członków, wskazując na 
przykłady z innych organizacji, 
które pokazują jak przekonywać 
pracowników spółdzielni miesz-
kaniowych do wstępowania do 
związków. 

Podczas rozmowy wypłynął 
temat przestrzegania czasu pracy, 
wykonywania zadań w zastępstwie 
innej osoby oraz używania odzieży 
ochronnej. Przewodniczący orga-
nizacji zapewnił, że w powyższych 
sprawach podejmie się rozmów z 
prezesem spółdzielni.

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Chojny” istnieje od 29 maja 1979 
roku, w jej budynkach mieszka 
ponad 23,6 tys. osób. Teren działania 
to miasto Łódź, dzielnica Górna 
- Osiedle „Stare Chojny” i „Choj-

ny Zatorze”. Spółdzielcze tereny 
zajmują łącznie ponad 84,3 hektary 
gruntów. Zasoby mieszkaniowe to 
238 budynków wielorodzinnych, 
w których mieści się 8930 lokali 

mieszkalnych. Spółdzielnia posiada 
około 193 lokali użytkowych.

Dla celów kulturalno-oświato-
wych Spółdzielnia utworzyła dwa 
kluby osiedlowe. Organizowane są 

między innymi spotkania z cieka-
wymi ludźmi, wystawy, wernisaże, 
wieczory poezji, koncerty, zajęcia 
dydaktyczne dla dzieci.

Tomasz Nagórka

Łowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chojny”
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Pierwszą z nich była organizacja działająca w 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Aleksandrowie 

Łódzkim, która powstała 19 maja 1959 r., kiedy to  w 
obecności 26 osób odbyło się Walne Zgromadzenie 
Założycielskie Spółdzielni, na którym powołano do 
życia Spółdzielnię  Mieszkaniową „Lokator”. Pierwszy 
budynek z tzw. budownictwa rad narodowych, posiada-
jący 26 mieszkań, zasiedlono w listopadzie 1959 roku, 
jednocześnie rozpoczęto budowę następnego. W związku 
z rozszerzeniem działalności związanej z budową bloku 
w Andrespolu, 22 listopada 1967 r. zmieniono nazwę 
spółdzielni  na Powiatową Spółdzielnię Mieszkaniową 
w Aleksandrowie Łódzkim, a 23 kwietnia 1976 r. na 
Spółdzielnię Mieszkaniową w Aleksandrowie Łódzkim. 

W okresie 50-letniej działalności SM wybudowano 82 
budynki mieszkalne wielorodzinne z 3829 mieszkaniami, 
9 budynków z 73 segmentami jednorodzinnymi i budy-
nek mieszkalno- usługowy z 7 lokalami mieszkalnymi - o 
łącznej powierzchni 186830 m2. Ponadto Spółdzielnia 
wybudowała pawilony, budynki usługowe o łącznej po-
wierzchni 6334 m2 oraz 123 garaże o  powierzchni 2333 m2. 

W roku 1991 wybudowano nową siedzibę Spółdzielni przy 
ul. Dmowskiego1, zwalniając mieszkania zajęte na biura.

Podczas spotkania z udziałem Zarządu ZOZ wraz z 
przewodniczącym Tadeuszem Karasińskim oraz liczną 
grupą związkowców poruszone zostały tematy dotyczące 
warunków prowadzenia działalności związkowej, proble-
my podatkowe oraz z zakresu prawa pracy.

W Spółdzielni działa społeczny inspektor pracy - 
Krzysztof Kac. Zarząd ZOZ angażuje się w rozwiązywanie 
spraw pracowniczych,  działa w komisji socjalnej oraz 
podejmuje starania o poprawę warunków pracy związ-
kowców. Pracownicy mogą liczyć na różnego rodzaju 
wsparcie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 
takie jak np.: pożyczki, zapomogi, dofinansowanie do 
wczasów czy kolonie dla dzieci, jak również różnego 
rodzaju wyjazdy integracyjne.

Związkowcy zaznaczyli również, iż w zakładzie pracy 
przykłada się uwagę do kwestii wyposażenia pracowników 
w odzież roboczą, a kiedy jest to wymagane, wydawane są 
posiłki regeneracyjne.

...W ORGANIZACJACH OKRĘGU ŁÓDZKIEGO
Dnia 28 maja br. r. sekretarz krajowy Związku Zawodowego „Budowlani” Cezary Izdebski 
razem z przewodniczącą Okręgu Łódzkiego Wiesławą Szalast odwiedzili trzy zakładowe 
organizacje związkowe w Łodzi.

...w Spółdzielni Mieszkaniowej  
w Aleksandrowie Łódzkim

Inicjatywę założenia Spółdzielni podjęto w 1959 r.  
Wtedy to, 8 stycznia przy Zakładach Przemysłu 
Pasmanteryjnego im. Stefana Lenartowskiego powstał 
komitet organizacyjny spółdzielni mieszkaniowej dla 
pracowników zakładu. Efektem jego działania było 
powołanie 26.03.1959 r. Międzyzakładowej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Przyszłość”, która przystąpiła do Związ-
ku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego.  

Początki działania Spółdzielni były skromne, zaczęto 
od jednego budynku przy ul. Brackiej 39, wykupionego 
od Rady Narodowej m. Łodzi, w którym zamieszkało 
32 członków. 

W latach następnych systematycznie wzrastała ilość 
oddawanych do dyspozycji spółdzielców bloków i izb 
mieszkalnych.  Kolejne zasoby mieszkaniowe Spółdzielni 
„Przyszłość” były zlokalizowane przy ul. Zielonej 31, 
Fornalskiej 41 oraz 11 budynków w rejonie ulic Dubois, 
Komfortowej, Astronautów, Przędzalnianej, al. Politech-
niki, Piasta, Rejtana i Felsztyńskiego.  Do Spółdzielni 
przystępowało coraz więcej członków. 

W roku 1962 następuje kolejny ważny moment 
organizacyjny w działalności Spółdzielni. Na Walnym 
Zgromadzeniu Delegatów Członków: Międzyzakładowej 

Spółdzielni Mieszkaniowej Łódź-Ruda, Robotniczej 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Blok”, Przyzakładowej Spół-
dzielni Mieszkaniowej przy Zakładach Dziewiarskich 
im. W. Głażewskiego i Międzyzakładowej Robotniczej 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” Zakładów 
Przemysłu Pasmanteryjnego im. Stefana Lenartowskiego 
podjęto uchwałę o scaleniu wszystkich wymienionych 
spółdzielni w jedną dużą i przyjęciu jednolitego statutu. 
Nowo powstała spółdzielnia przyjęła nazwę Robotnicza 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość”. 

W latach 1966-1969 wybudowano osiedle im. Fornal-
skiej - pierwsze zwarte osiedle w rejonie ulic M. Fornalskiej 
(obecnie Wileńskiej), Gwiazdowej i Krzemienieckiej. 

Lata 1968-1973 to czas wytężonej pracy przy realizacji 
budowy następnego zwartego osiedla: Wielkopolska „B”.  
Na początku lat siedemdziesiątych Spółdzielni powie-
rzono budowę osiedla Retkinia. Postanowieniem sądu 
z dnia 20 października 1971r. Spółdzielnia „Przyszłość” 
zmieniła nazwę statutową na: Robotnicza Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Polesie”.

W roku 1989 Spółdzielnia zarządzała 468 budyn-
kami i liczyła 28.000 członków. W roku 1990 Zebranie 
Przedstawicieli Członów RSM „Polesie” podjęło decyzję 

o podziale, w wyniku którego powstały nowe spółdzielnie 
tj.: SM „Północ”, SM „Południe”, SM „Zagrodniki”, 
SM „Sympatyczna”, SM „Piaski”,SM „ M. Reja”, SM 
„Botanik”.

Podczas spotkania, na którym obecny był Zarząd 
ZOZ wraz z przewodniczącą Agnieszką Post oraz prawie 

cała organizacja zakładowa, poruszone zostały tematy 
dotyczące kwestii pracowniczych, związkowych oraz 
integracyjnych i szkoleniowych. W SM działa również 
ZFŚS, dzięki któremu pracownicy mogą liczyć na różnego 
rodzaju świadczenia.                                               

(CI)

W spotkaniu oprócz Zarządu ZOZ, reprezentowa-
nego przez wiceprzewodniczącego Marka Lipińskiego 
uczestniczyła duża grupa członków organizacji. 

Zarząd podejmuje czynny udział w rozwiązywaniu 
problemów pracowniczych i socjalnych, na bieżąco 
prowadząc dialog z pracodawcą. Związkowcy korzystają 
również z ZFŚS, który zapewnia zarówno  klasyczne for-
my wsparcia, jak również integrację pracowników poprzez 
wycieczki. Dzięki temu pracownicy mogli odwiedzić np. 

Gdynię, Malbork, Sandomierz czy Wrocław. Członkowie 
organizacji aktywnie korzystają również ze szkoleń 
organizowanych przez Związek Zawodowy „Budowlani”.

W ZOZ działa również społeczny inspektor pracy, 
którym jest Robert Zając.

Ciekawą inicjatywą Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Botanik” było wybudowanie tężni solankowej, z której 
mogą korzystać mieszkańcy osiedli.

…w Spółdzielni Mieszkaniowej „Botanik”

…W Spółdzielni Mieszkaniowej „Polesie”
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Na terenie Centrum Szkoleń 
Budowlanych  w Olsztynie 
odbyły się drugie z kolei  w  

Polsce  Mistrzostwa w Bezpiecznym Mon-
tażu Rusztowań „BMR 2018”, połączone 
z pokazami, targami oraz  prelekcjami 
związanymi z branżą budowlaną i pracą na 
wysokościach. Partnerem mistrzostw był 
Związek Zawodowy „Budowlani”, partnerem 
medialnym nasza gazeta.

Ze statystyk GUS wynika, że w 2016 roku 
wypadkom w budownictwie uległo blisko 
5500 osób, z czego prawie 600 dotyczyło 
upadku z wysokości, w wyniku których zgi-
nęło 11 osób, a 13 odniosło ciężki uszczerbek 
na zdrowiu. 

Jednym ze sposobów zapewnienia bez-
pieczeństwa osobom wykonującym prace na 
wysokości jest prawidłowe, zgodne z przepi-
sami wykonanie rusztowań, zmontowanych 
przez profesjonalistów.      

W II Mistrzostwach BMR uczestniczyli 
zaproszeni goście, m.in.: okręgowy inspektor 
pracy w Olsztynie Marek Wójciak, prezes 
Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań Bog-
dan Szpilman, zastępca dyrektora Oddziału 
ZUS w Olsztynie Sławomir Kurowski, prezes 
Firmy PERI-POLSKA Michał Wrzosek,                                                                                            
Mirosław Ossowski - sekretarz krajowy ZZ 
„BUDOWLANI”, Michał Wasilewski - 
Porozumienie dla Bezpieczeństwa Pracy w 
Budownictwie. 

W części oficjalnej otwarcia mistrzostw, 
zabierając głos w imieniu przewodniczącego 
ZZ „BUDOWLANI” Zbigniewa Janowskie-
go,  Mirosław Ossowski przekazał  wszystkim 
uczestnikom mistrzostw  najlepsze życzenia  
udanych zawodów  i  osiągnięcia jak najlep-
szych wyników sportowych.

Na starcie stanęło 13 trzyosobowych 
ekip. Kryterium oceny nie był czas, ale 
znajomość zasad montażu i demontażu 
rusztowania, dokładność, doświadczenie 
oraz bezpieczeństwo pracy, ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na pracę na wysokości. 
Dla laureatów organizatorzy ufundowali 
bardzo wartościowe nagrody rzeczowe oraz 
niepowtarzalne medale i statuetki BMR 2018.

W programie mistrzostw zaplanowano 

m.in.: ekspozycję nietypowych konstrukcji 
wykonanych z rusztowań, wykłady z udzia-
łem specjalistów Państwowej Inspekcji Pracy, 
Urzędu Dozoru Technicznego, Porozumie-
nia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, 
Instytutu Mechanizacji Budownictwa i 
Górnictwa Skalnego, Centralnego Instytutu 
Ochrony Pracy-Państwowego Instytutu 
Badawczego, Polskiej Izby Gospodarczej 
Rusztowań oraz ZZ „BUDOWLANI”.

W części panelu seminaryjnego sekre-
tarz krajowy ZZ ”Budowlani” Mirosław 
Ossowski  przedstawił prezentacje na temat: 
„Upadki z wysokości - główna przyczyna 
wypadków w budownictwie”

W czasie trwania mistrzostw zorgani-
zowane zostały pokazy: ewakuacji osoby 

z rusztowania, z elementami ratownictwa 
i udzielania pierwszej pomocy, próby 
wytrzymałości kotew na wyrywanie, pokazy 
transportu pionowego wciągarkami GEDA 
i transportu poziomego, a także specjali-
styczny pokaz kontrolowanej katastrofy 
rusztowania, połączony z pokazem akcji 
ratowniczej Straży Pożarnej i Służb Ratow-
nictwa Medycznego.

Podczas BMR 2018 można było zapo-

znać się z aktualną ofertą firm z  branży 
rusztowaniowej, branży budowlanej, ośrod-
ków bhp i firm szkoleniowych. W Olszty-
nie prezentowały się firmy z całej Polski: 
produkujące i sprzedające rusztowania oraz  
urządzenia   i sprzęt do bezpiecznej pracy 
na rusztowaniu oraz bezpiecznej pracy na 

wysokości, a także firmy z branży bhp i  
udzielania pierwszej pomocy.

II  Mistrzostwa BMR skierowane były  
do firm zajmujących się wynajmem i mon-

tażem rusztowań, pracodawców, prezesów, 
dyrektorów, kierowników i inspektorów 
oraz pracowników firm budowlanych, służb 
bhp, społecznych inspektorów pracy oraz 
do studentów i uczniów szkół średnich 
technicznych i zawodowych, a także spo-
łeczności lokalnej.

W przeprowadzonych  II Mistrzo-
stwach  BMR - Olsztyn 2018 zwyciężyła i I 
miejsce  zajęła drużyna firmy  Budimex 2 z 
Warszawy, w  składzie: Grzegorz  Prokop, 
Paweł Antonow, Łukasz Brudziński,

II miejsce  - drużyna firmy Ramirent 
- ze Szczecina, w składzie: Jarosław Milow-
ski, Mateusz Tomana, Łukasz Gałucha,

III miejsce - drużyna  Avengers - z 
Olsztyna, w składzie: Adam Świderski, 
Łukasz Górczyński, Krzysztof Majchrzak.

Były też nagrody specjalne:
Nagrodę  dla najmłodszego zawod-

nika, ufundowaną przez ZUS  i firmę 
Ramirent: otrzymał  Marcin Rutkowski z 
drużyny JURGO.

Nagrodę dla zawodnika z najdłuż-
szym stażem pracy w zawodzie montera 
rusztowań, ufundowaną przez Związek 
Zawodowy „BUDOWLANI”  otrzymał  
Henryk Liberacki z drużyny IPB.

Nagrodę dla drużyny budującej naj-

bezpieczniej, ufundowaną przez Okręgowy 
Inspektorat Pracy Państwowej Inspekcji Pracy 
w Olsztynie, zdobyła drużyna Budimex 1,  

Nagrodę dla drużyny, która budowała 

najpoprawniej, ufundowaną przez Instytut 
Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa 
Skalnego, zdobyła ekipa z Ramierentu.

W trakcie mistrzostw zorganizowano 
także liczne konkursy:

konkurs na „Najciekawszą  bryłę  rusz-
towaniową  BMR” wygrał producent rusz-
towań - firma PERI z Płochocina,  konkurs 
na „Najciekawsze stoisko Wystawcy BMR” 
wygrała firma ZUS z Olsztyna, konkurs na 
„Najciekawszy pokaz BMR” - wygrała firma 
KM PSP z Olsztyna, konkurs na „Najcie-
kawsze zdjęcie rusztowania” wygrali: 

I  miejsce - Łukasz Ryska: „Rusztowa-
nie na okrągłym budynku”, 

II  miejsce - Józef Kaniewski: „Praca 
wre”,                                                                                  

III miejsce - Bartosz Nyk: „Szpilki na 
platformie”.

Głównym celem  organizatorów „II 
Mistrzostw w Bezpiecznym Montażu 
Rusztowań” było m.in. propagowanie, 
nauczanie i przypominanie przepisów i 
zasad bezpiecznej pracy na wysokości  z 
wykorzystaniem rusztowań. Mistrzostwa 
pokazują jak trudny, niebezpieczny, odpo-
wiedzialny i często niedoceniany jest zawód 
montera rusztowań.

opr. Mirosław Ossowski                        

II Mistrzostwa w Bezpiecznym Montażu 
Rusztowań - II BMR OLSZTYN - 2018

Laureaci II BMR w Olsztynie



7OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY      NR 9 (128) 2018

Analiza  przekazanego przez Głów-
nego Inspektora Pracy  „Sprawoz-
dania z działalności Państwowej 

Inspekcji Pracy w 2017 r.” dostarcza wielu 
cennych  informacji i wniosków z przeprowa-
dzonych przez PIP  kontroli prac budowlanych, 
remontowych i rozbiórkowych. 

Przeprowadzone w 2017 roku 5481  kontro-
li obejmowało 4596  podmiotów zatrudniają-
cych łącznie ponad 40  tys. osób świadczących 
pracę, w tym ponad 33,6 tys. pracowników.

Wśród kontrolowanych - 78%  dotyczyło 
mikroprzedsiębiorstw, zatrudniających kilku 
pracowników, a 20% - dotyczyło małych firm 
(od 10 do 49 pracowników).

Inspektorzy PIP stwierdzili, że  najwięcej 
nieprawidłowości  wystąpiło w obszarze 
dotyczącym organizacji prac na budowach (71 
%  kontroli), w tym szczególnie następujących 
wykroczeń:

• brak wyznaczenia miejsc i stref niebez-
piecznych, oraz brak zabezpieczeń tych 
miejsc i stref,

• brak dokumentacji dotyczącej identyfika-
cji zagrożeń i ich eliminowania na etapie 
przygotowania  realizacji inwestycji  m. 
in. (brak  IBWR, brak oceny ryzyka 
zawodowego) - szczególnie w mikro i 
małych firmach.

Prawie w co drugiej kontroli stwierdzono 
nieprawidłowości w przygotowaniu  osób do 
pracy na budowie tj:

• dopuszczanie do pracy osób bez wyma-
ganej wiedzy o zagrożeniach związanych 
z wykonywanymi pracami i sposobach 
zabezpieczeń przed tymi zagrożeniami,

• niewłaściwe przeprowadzanie szkoleń pra-
cowników z zakresu BHP lub ich braku,

• wykonywanie prac przez pracujących 
bez wymaganych środków ochrony 
indywidualnej.
Te nieprawidłowości świadczą o braku 

odpowiedzialności  u osób sprawujących 
nadzór nad pracownikami.

Podobnie jak w latach ubiegłych, znaczny 
odsetek nieprawidłowości dotyczył  wykony-
wania prac na wysokości (34% kontroli). Na 
uwagę zasługują szczególnie nieprawidłowości 
dotyczące rusztowań. W 36 % kontroli stwier-
dzono, że prace budowlane wykonywano z 
użyciem rusztowań, które często montowane 
były przez osoby nieposiadające uprawnień 
do montażu rusztowań. Około połowa kon-
trolowanych  rusztowań była dopuszczona 
do użytkowania  bez odbioru technicznego, 
co skutkowało wykonywaniem prac na rusz-
towaniach nieprawidłowo zamontowanych i 
niekompletnych - nieposiadających: poręczy 
ochronnych przy pomostach roboczych, 
pionów komunikacyjnych, kompletnych 
pomostów roboczych,  zakotwień do stałych 
elementów danego obiektu.

Najwięcej nieprawidłowości stwierdzano 
przy eksploatacji rusztowań typu „warszaw-
skich” tj:

• niekompletne podesty robocze,
• brak balustrad i pionów komunikacyj-

nych,

• użytkowanie wieloletnich  zużytych 
technicznie rusztowań,

• brak okresowych przeglądów rusztowań.

Kolejną grupą były nieprawidłowości 
dotyczące zabezpieczenia pracowników 
przed upadkiem z wysokości. Inspektorzy 
stwierdzili  znaczną skalę nieprawidłowości 
przy dopuszczaniu pracowników do pracy 
- bez zabezpieczeń pracownika przed upad-
kiem z wysokości.

Podstawowy problem dotyczył  niezasto-
sowania na stanowiskach pracy:

• środków ochrony zbiorowej przed upad-
kiem z wysokości,

• niezapewnienia bezpiecznych przejść i 
dojść do stanowiska pracy,

• niezabezpieczenia otworów technolo-
gicznych,

• brak wyposażenia pracownika w środki 
ochrony indywidualnej.

Stwierdzono także nieprawidłowości doty-
czące  stosowania  zabezpieczeń pracowników  
przed upadkiem z wysokości przy stosowaniu 
środków ochrony indywidualnej. Inspekto-
rzy stwierdzali:

• niewłaściwy dobór środków ochrony 
indywidualnej do warunków wykonywa-
nych prac i występujących zagrożeń,

• brak określenia przez nadzór punktów 
kotwiących do których należy zapiąć 
linki asekuracyjne środków ochrony 
indywidualnej,

• brak wiedzy pracowników o prawidłowym 
stosowaniu środków ochron indywidu-
alnych.

W sprawozdaniu podkreślono, że prace 
na wysokości należą do prac szczególne 
niebezpiecznych i generują większość śmier-
telnych i ciężkich wypadków przy pracy.

Jednocześnie stwierdzono, że brak za-
bezpieczeń pracowników przed upadkiem z 
wysokości związany jest przede wszystkim z 
tolerowaniem przez nadzór niebezpiecznych 
metod pracy, a dla części przedsiębiorców 
najważniejsze jest wykonanie jak największego 
zakresu prac, od którego uzależniony jest zysk, 
bez względu na bezpieczeństwo pracujących.

Co piąta kontrola budowy wykazała nie-
prawidłowości dotyczące braku zabezpieczeń 
przewodów elektrycznych.

Nadal występują licznie nieprawidło-
wości przy wykonywaniu robót ziemnych 
- wykopów. Stwierdzano wykonywanie robót 
w wykopach o ścianach niezabezpieczonych 
przed możliwością osunięcia się gruntu tj.:

• brak prawidłowych deskowań lub skarpo-
wania wykopów,

• brak prawidłowych zejść do wykopów.

Inspektorzy pracy stwierdzili, że coraz 
częściej na budowach zatrudnione są osoby, 
które wcześniej nie miały styczności z 
branżą budowlaną, co stwarza dodatkowe 
ryzyko powstania wypadku przy pracy. Po-
nadto stwierdzili, że duża część pracodawców 
szuka oszczędności poprzez zatrudnianie na 
budowach pracowników na podstawie umów 
cywilnoprawnych oraz umów z osobami pro-
wadzącymi działalność gospodarczą na własny 
rachunek /tzw. samozatrudnienie/.

Pracodawcy mikro i małych firm  tłu-
maczyli nieprzestrzeganie przepisów o bez-
pieczeństwie i higienie pracy trudnościami 
ekonomicznymi spowodowanymi niewywią-
zywaniem się zleceniodawców ze zobowiązań 
finansowych, konkurencją cenową innych 
wykonawców, rotacją pracowników (co powo-
duje dodatkowe koszty BHP).

Według  inspektorów, inaczej przebiegają 
kontrole inwestycji realizowane przez duże 
firmy budowlane, które posiadają  m.in.: wy-
kwalifikowanych pracowników, wystarczający 
nadzór techniczny, służbę BHP oraz stosują 
wysokie standardy BHP. Tam nieprawidłowości 
jest znacznie mniej. 

Oprócz kontroli kompleksowych inspek-
torzy prowadzili w budownictwie również 
krótkie  kontrole ukierunkowane na likwidację 
bezpośrednich zagrożeń dla życia i zdrowia 
pracujących tam osób, w czasie kontroli po-
dejmowali bezpośrednie działania dotyczące 
zlikwidowania stwierdzonych nieprawidło-
wości i zagrożeń, co wpłynęło bezpośrednio 
na poprawę warunków i bezpieczeństwa pracy 
na kontrolowanych budowach.

Jednak, jak podkreślono w sprawozdaniu, 
w niektórych przypadkach te poprawy nie-
prawidłowości nie były trwałe, gdyż podczas  
kolejnych kontroli (u tych samych pracodaw-
ców) stwierdzono podobne nieprawidłowości, 
dotyczące rażących naruszeń przepisów BHP. 

W tych przypadkach, ujawnionych 

podczas 2 kolejnych kontroli, inspektorzy 
kierowali  wnioski /52  wniosków/ do Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych  o podwyższenie o 
100% składki na ubezpieczenie wypadkowe.  
Inspektorzy kierowali ponadto pisma informu-
jące o stwierdzonych naruszeniach przepisów 
BHP  m. in. do  nadzoru budowlanego, urzędu 
dozoru technicznego.  

Ze sprawozdania wynika bardzo duży 
zakres wykonanych prac i podjętych działań 
przez inspektorów PIP prowadzących po-
wyższe kontrole (wydanie przez inspektorów 
pracy  33 tys. decyzji, z których 23 tys. /70 
%/ nakazywało natychmiastową eliminację  
bezpośrednich zagrożeń dla życia lub 
zdrowia pracujących. Biorąc jednak pod 
uwagę ogromną skalę prowadzonej w Polsce 
aktywności budowlanej, możemy stwierdzić, 

że dane PIP ilustrują tylko fragment niepożą-
danych zjawisk i naruszeń BHP.

W sprawozdaniu podkreślono, że poważ-
nym utrudnieniem w sprawowaniu nadzoru 
oraz osiągnięciu trwałej poprawy w zakresie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracow-
ników jest brak odpowiedzialności prawnej 
inwestora w zakresie bezpieczeństwa pracy, 
zarówno na etapie projektowania inwestycji, 

jak również na etapie jej realizacji.
Przypominamy,  że  Związek Za-

wodowy „BUDOWLANI” kilkakrot-
nie występował do  organów Państwa  
(ministerstw) z uzasadnionymi wnioskami 
w celu ujęcia w stosownych aktach prawnych 
zapisów dotyczących udziału inwestora w 
zarządzaniu procedurami  BHP, podczas 
wykonywania danej inwestycji budowlanej.

Opr. Mirosław Ossowski

Wyniki analizy Sprawozdania z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2017 r.

BOOM BUDOWLANY TO TAKŻE DUŻE 
PROBLEMY Z BHP NA BUDOWACH

Tereny budów
% kontroli, podczas których stwierdzono naruszenia przepi-

sów
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Aż 16 proc. pracowników nie może 
w naszym kraju należeć do związ-
ków zawodowych tylko dlatego, że 

pracują oni w mikroprzedsiębiorstwach, czyli 
w firmach zatrudniających do dziewięciu 
osób, gdzie – wedle polskiego prawa – związku 
zawodowego założyć się nie da. Ustawowe mi-
nimum do założenia zakładowej organizacji 
związkowej to 10 osób. Tego problemu nie 
rozwiązują organizacje międzyzakładowe, 
bo uznanie ich reprezentatywności w danej 
firmie zależy tylko od dobrej woli pracodawcy. 
A tej często brakuje. 

Znikome szanse na przynależność związ-
kową mają też pracownicy tzw. małych firm, 
zatrudniających od 10 do 49 osób, bowiem 
związek musiałoby w takiej firme założyć co 
najmniej 20 proc. załogi. Byłoby to wyczynem 
nie lada, skoro według danych GUS do trzech 
największych organizacji: OPZZ, NSZZ „So-
lidarność” i Forum Związków Zawodowych 
należy ogółem 11 proc. pracowników.

Uzwiązkowieniu nie sprzyja też ma-
sowość zjawiska samozatrudnienia (Wg 
Eurosatu 18 proc. wszystkich pracujących, 
przy średniej unijnej na poziomie 14 proc.), 
ani pracy w ramach umów na czas określony 
(Wg OECD w Polsce 26 proc. pracowników 
ma umowy na czas określony, przy średniej 
dla członków OECD 11 proc.). A pomimo 
tego, że Trybunał Konstytucyjny w czerwcu 
2015 r. stwierdził niekonstytucyjność zakazu 
zrzeszania się w związkach zawodowych osób 
pracujących na umowach cywilnoprawnych, 
formalnie będzie to możliwe dopiero od 
stycznia 2019r.  

Do przeszkód prawnych (ustawa o związ-
kach) i formalnych strukturalnych (przewaga 
mikro i małych firm), które rzutują na po-
ziom uzwiązkowienia, dochodzą przyczyny 
pozaformalne: niechęć pracodawców oraz 
ostracyzm i krytykanctwo ze strony mediów.

Nie wybrzydzaj 
Polaku, bo zatrudnią 
Ukraińca...  

Ponad połowa pracowników przyjeż-
dżających z Ukrainy chce w Polsce pracować 
co najmniej po dziesięć godzin na dobę i po 
sześć dni w tygodniu – informuje Dziennik 
Gazeta Prawna, powołując się na wyniki ba-
dań  firmy EWL S.A. – lidera w zatrudnianiu 
cudzoziemców.

Spośród 900 ankietowanych przez EWL, 
blisko 41 proc. deklarowało chęć pracy  już 
za 9-11 zł netto za godzinę. Kolejne 33,1 proc. 
oczekiwało 11-13 zł. Na najwyższe stawki 
godzinowe - w przedziale 20-35 zł - liczyło 
zaledwie 1,9 proc. ankietowanych.

Oczekiwania skromne, wręcz dumpingo-
we w sytuacji, gdy minimalna stawka godzino-
wa wynosi  u nas 13,70 zł brutto, czyli 9,97 zł 
netto dla pracownika zgłoszonego do ZUS z 
dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym.

W grupie ukraińskich respondentów 
25,8 proc. posiadało wykształcenie wyższe, 
9,5 proc. - niepełne wyższe, 32,2 proc. - śred-
nie, a zawodowe – 32,5 proc. Ponad połowa z 

nich nie czekała w Polsce na  pracę dłużej niż 
dwa tygodnie.

Fachowca za dychę 
przyjmą od zaraz...

Na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w Lublinie skalę i przyczyny zatrud-
nienia obcokrajowców analizowali  autorzy 
raportu nt. sytuacji branży budowlanej w 
województwie lubelskim. Ponad połowa an-
kietowanych w tym celu przedsiębiorców jest 
gotowa zatrudnić pracowników spoza krajów 
UE, co dziesiąty przedsiębiorca deklarował, 
że takie osoby zatrudniał  lub zatrudnia, 
głównie z Ukrainy. Na pytanie dlaczego się 
na to decydują, respondenci Danae Sp. z 
o.o. wskazywali: większe zaangażowanie i 
chęć obcokrajowców do pracy, wydajność, 
solidność, dyspozycyjność oraz tańsze koszty 
zatrudnienia.

Ci sami respondenci, pytani o zagroże-
nia dla branży budowlanej na Lubelszczyźn-
nie, wymieniali: brak zleceń, niestabilność 
lub nasycenie rynku, polityka (nowe ustawy), 
biurokracja i prawo podatkowe, duża konku-
rencyjność na rynku i nieuczciwa konku-
rencja, spadek wartości usług, niestabilność 
cenowa i drogie materiały, szara strefa, za 
wysokie koszty pracownicze, koniec dotacji 
i funduszy ze środków unijnych, trudności 
w odzyskaniu pieniędzy, niewypłacalność 
inwestorów, sezonowość, zdominowanie 
rynku przez duże korporacje.  

Pojawiały się też odpowiedzi: brak 
fachowców oraz migracja młodych pracowni-
ków za granicę, ale to akurat wypadkowa tego, 
o czym pisaliśmy w sierpniowym wydaniu 
naszego magazynu: średnia płaca w branży 
budowlanej na Lubelszczyźnie jest najniższa 
w Polsce – 12 zł netto za roboczogodzinę, 
przy czym różnica stawek godzinowych 
między pracownikiem wykwalifikowanym 
a pomocnikiem w takich zawodach jak 
malarz-szpachlarz, monter płyt gipsowo-kar-
tonowych, ociepleniowiec, dekarz, brukarz, 
ślusarz i stolarz wynosi zaledwie od 2 do 4 zł.

Hulaj dusza, 
związków nie ma...

Aż 97,5 proc. spośród 20 276 firm w 
branży budowlanej stanowią na Lubelsz-
czyźnie podmioty klasyfikowane w grupie 
firm zatrudniających do 9 osób. Pracujący w 
tych firmach – z mocy ustawy – pozbawieni 
są ochrony związkowej. Jak to się przekłada 
na sytuację pracowników, świadczą pośrednio 
opinie cytowane w raporcie opracowanym 
przez Danea Sp. z o.o.

Zdaniem wszystkich uczestników gru-
powego wywiadu praca w branży budowlanej 
bardzo rzadko ogranicza się do ośmiu godzin 
dziennie. Najłatwiej i najszybciej jest znaleźć 
zatrudnienie jako pomocniczy, niewykwalifi-
kowany robotnik z miesięcznymi zarobkami 
od 500(!) do 1800 zł  „na rękę”. Szara strefa w 
budownictwie jest bardzo duża, branża bazuje 
na umowach o dzieło lub umowach zlecanie, 
co nazywane przez pracodawców „okresem 

próbnym”, trwa nierzadko latami.
„Jak wynika z doświadczenia i opinii 

uczestników badania, umowa o pracę na 
etat na czas nieokreślony dla pracownika 
wykwalifikowanego lub robotnika jest w 
branży rzadkością, zwłaszcza w małych 
firmach” - czytamy w raporcie.

Pod tym względem sytuacja pracow-
ników na Lubelszczyźnie nie odbiega od 
realiów w innych regionach.

W opinii pracodawców zatrudnianie na 
podstawie umów o pracę jest w Polsce bardzo 
kosztowne. Preferując umowy o dzieło, 
ograniczają oni wydatki na ubezpieczenie 
społeczne, nie ponoszą kosztów absencji 
pracownika z powodu choroby, urlopów 
czy ochrony związanej z rodzicielstwem. 
Inną „zaletą” takich form zatrudnienia 
jest możliwość wypowiedzenia współpracy 
w dowolnym momencie i bez ponoszenia 
kosztów, a w przypadku zatrudniania „sa-
mozatrudnionych” - zwolnienie z obowiązku 
przestrzegania reguł prawa pracy i przepisów 
bhp.

Prawo pracy stanowi tymczasem, że 
gdy praca jest wykonywana w miejscu i 
czasie wskazanym przez pracodawcę oraz 
pracownik jest podporządkowany kierow-
nictwu firmy, dla której świadczy pracę, to 
mamy do czynienia ze stosunkiem pracy. 
„Zatrudnianie na inne rodzaje umów w 
sytuacji, gdy są spełniane kodeksowe warunki 
pracy etatowej, stanowi złamanie polskiego 
prawa i powinno być karane” - przypomina 
na łamach „Dziennika Gazeta Prawna” 
Piotr Szumlewicz. „... zamiana etatów na 
śmieciówki zmniejsza bezpieczeństwo 
pracy, pozbawia pracowników podstawowej 
stabilności zatrudnienia, odbiera prawo do 
urlopu, zmusza do pracy w trakcie choroby”- 
tłumaczy szef mazowieckich struktur OPZZ 
w artykule pod wymownym tytułem: „Kiedy 
rząd przestanie wspierać śmieciówki”.

Niestety, autorzy raportu o sytuacji bran-
ży budowlanej, przygotowanego na zlecenie 
Wojewódzkiego  Urzędu Pracy w Lublinie, nie 
badali tematu skuteczności ochrony pracy.  

Gdy jednak pytano o zatrudnienie 
obcokrajowców, zwłaszcza z Ukrainy i Bia-
łorusi –  „temat wywołał pewne poruszenie”. 
Wszyscy zauważyli, że liczba cudzoziemców 
zza wschodniej granicy zatrudnianych w 
Polsce z roku na rok rośnie. Część przyznała, 
że odczuwa zagrożenie z powodu ich konku-
rencyjności, wynikającej z niskich oczekiwań 
finansowych („Ja czułem zagrożenie jeszcze 
przed UE, jak wtedy przykładowo 7 czy 9 
zł z metra mieliśmy, oni nigdy, oni za 3,5 zł. 
Wtedy było zagrożenie. Było tak, że robili za 
połowę ceny. Później już nie chcieli robić za 
połowę ceny, wtedy się odczuwało mniejsze 
zagrożenie, a teraz, jak mi pracodawca da 
przykładowo 14, 13 czy 12, on może przyjść 
za 10”). Inni kwestionowali kompetencje 
obcokrajowców: „Tak, bo to może nawet 
nie przyjeżdżają osoby, które pracują tam w 
branży budowlanej, tylko przyjedzie, bo chce 
zarobić. Szukają pracy na budowie, gdzie ich 
przyjmą”. 

AS

Pracownicy ponad 97 proc. firm branży budow-
lanej na Lubelszczyźnie pozbawieni są szansy  
na ochronę związkową na mocy ustawy...

Taki mamy klimat!

Najistotniejsze kwalifikacje w zawodach, które 
respondenci uznali za kluczowe

Analiza branży budowlanej  
w województwie lubelskim

Z raportu końcowego z badań ilościowych i jakościowych 
firmy Danae Sp. z o.o. dlaWojewódzkiego Urzędu Pracy

Średnie płace netto za 1 roboczogodzinę w firmach budowlanych w woje-
wództwie lubelskim wg wybranych zawodów (w zł.).

Źródło: wielkiebudowanie.pl, Stan na 25 01 2017.
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Najistotniejsze kwalifikacje w zawodach, które 
respondenci uznali za kluczowe

Analiza branży budowlanej  
w województwie lubelskim

Z raportu końcowego z badań ilościowych i jakościowych 
firmy Danae Sp. z o.o. dlaWojewódzkiego Urzędu Pracy

Średnie płace netto za 1 roboczogodzinę w firmach budowlanych w woje-
wództwie lubelskim wg wybranych zawodów (w zł.).

Związek zawodowy pracowników 
przemysłu budowlanego i ma-
teriałów budowlanych w Serbii 

we współpracy z Europejskim Centrum ds. 
Pracowników (EZA), Europejską Federacją 
Budowniczych i Drzewników (EFBWW), 
Związkiem Pracowników Budownictwa 
Belgii (ACV BIE) i Związkiem Zawodowym 
Pracowników Budowlanych Holandii (CNV), 
zorganizował w Belgradzie w dniach 11-12 
września br. kolejne seminarium poświęcone 
dialogowi społecznemu w przedsiębiorstwach 
wielonarodowych w sektorze materiałów 
budowlanych oraz w branży budowlanej.

W seminarium wzięli udział przed-
stawiciele związków zawodowych z branży 
budowlanej, materiałów budowlanych i 
utrzymania dróg z Belgii, Holandii, Rumu-
nii, Francji, Polski, Chorwacji i Serbii. W 
spotkaniu uczestniczyli liderzy związkowi i 

przedstawiciele firm mających swoje oddziały 
w wybranych krajach (LafargeHolcim, Stra-
bag, CRH, Carmeuse, Titan, Nexe Group) 
oraz przedstawiciele związków zawodowych 
w przedsiębiorstwach wielonarodowych. 

Uczestnicy dyskutowali o sytuacji 
dialogu społecznego w przedsiębiorstwach 
wielonarodowych i wymieniali się doświad-
czeniami w zakresie układów zbiorowych, 
dotyczącymi podstawowych praw pracow-
niczych (wynagrodzenia pracowników, 
bezpieczeństwo i higiena pracy, warunki 
pracy związkowej itp.). Celem seminarium 
było wsparcie przedstawicieli związków 
zawodowych w firmach w korzystaniu z ukła-
dów zbiorowych w celu uzyskania większych 
praw i korzystniejszych warunków pracy dla 
pracowników.

Kluczowe wystąpienia wprowadza-
jące do tematyki seminarium wygłosili: 

Joseph Thouvenel reprezentujący EZA, 
Sasa Torlakovic, przewodniczący Związku 
Zawodowego Przemysłu Budowlanego I 
Materiałów Budowlanych w Serbii (SRGIGM 
Serbia), Sonja Vukanovic, przewodnicząca 
Autonomicznego Związku Zawodowego 
Pracowników Utrzymania Dróg w Serbii, 
Tom Deleu, ACV BIE (Belgia), Bert van der 
Spek, sekretarz międzynarodowy - CNV 
Vakmensen (Holandia). Działania EFBWW 
w zakresie dialogu w przedsiębiorstwach po-
nadnarodowych przedstawił Sam Hagglund, 
sekretarz generalny EFBWW.

W seminarium wzięli udział: sekretarz 
ZZ „Budowlani” Jakub Kus oraz Julian 
Budziński, przedstawiciel Zarządu ZZ 
„Budowlani” w Cement „Ożarów”, firmie 
należącej do Grupy CRH w Polsce. Jakub Kus 
przedstawił sytuację w zakresie stosunków 
przemysłowych w polskim budownictwie 

i przemyśle wyrobów budowlanych, Julian 
Budziński poinformował zebranych o 
strukturach, zasadach i praktyce dialogu 
społecznego w swojej firmie.

W trakcie seminarium omówiono 
szereg problemów praktycznych związa-
nych z prowadzeniem dialogu w firmach 
ponadnarodowych, głównie w Serbii i 
Chorwacji. Przedstawiciele EFBWW i ACV 
BIE poinformowali o nowych inicjatywach 
na rzecz wzmocnienia dialogu, m.in. w 
CRH, które będą podejmowane na szczeblu 
ponadnarodowym.

Spotkania takie jak seminarium w 
Belgradzie wzmacniają sieć kontaktów i 
współpracy związkowej w przedsiębiorstwach 
ponadnarodowych, które mają kluczowe 
znaczenie dla europejskiego i globalnego 
rynku budowlanego i wyrobów budowlanych.

(sag)

W Belgradzie o dialogu  
w ponadnarodowych firmach 
sektora wyrobów budowlanych

W siedzibie ZZ „Budowlani” 
22.08.2018 odbyło się spo-
tkanie przewodniczącego ZZ 

„Budowlani” Zbigniewa Janowskiego z 
prezesem Izby Projektowania Budowlanego 
Jerzym Kotowskim, wybranym w maju br. W 
spotkaniu wzięli udział Krzysztof Baranow-
ski - prezes KBiN i Jakub Kus - sekretarz ZZ 
„Budowlani”.  

W pierwszej części spotkania omówiono 
inicjatywę KBiN „Kondygnacja +”, w której 
udział bierze również ZZ „Budowlani”, doty-
czącą nadbudowy kondygnacji w budynkach 
mieszkalnych w ramach programu „Mieszka-
nie+”. Krzysztof Baranowski przekazał Jerze-
mu Kotowskiemu opracowanie z założeniami 
projektu, a także poinformował o podmiotach 
zainteresowanych projektem, o współpracy z 
Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju, które 
wyraziło zainteresowanie inicjatywą, oraz o 
planowanej jesienią konferencji promującej 
projekt. Zbigniew Janowski, Krzysztof Bara-
nowski i Jerzy Kotowski zwrócili uwagę na 
problemy związane z planowaniem lekkich 
konstrukcji zabudowy, dobudową wind i pro-
blemami własnościowymi. W zgodnej opinii 
dyskutantów inicjatywa ta może dotyczyć 
zasobów komunalnych i spółdzielczych. Jerzy 
Kotowski wyraził wstępne zainteresowanie 
udziałem Izby Projektowania Budowlanego 

w konferencji.
Zbigniew Janowski i Jerzy Kotowski 

wymienili poglądy na temat planowanych 
zmian w ustawie o samorządzie zawodowym 

inżynierów budownictwa i architektów. 
Zbigniew Janowski i Jakub Kus przedsta-
wili w tym kontekście problemy związane z 
inicjatywą MIiR, dotyczącą przygotowania 
analizy zasadności włączenia kwalifikacji 
uregulowanych w zakresie budownictwa do 
ZSK. Przedstawiciele IPB zgłosili gotowość 
do pracy w zespole eksperckim przygotowu-

jącym ww. ekspertyzę. Wyrażono nadzieję, 
że organizacje budownictwa wezmą udział w 
dyskusji na ten temat.

Zbigniew Janowski i Jakub Kus omówili 

bieżące działania Rady ds. Kompetencji w 
Budownictwie, w której składzie jest przed-
stawiciel IPB. Jerzy Kotowski, w kontekście 
prac Grupy Rady ds. Monitoringu, zwrócił 
uwagę na specyficzną sytuację środowiska 
projektowania budowlanego. Dyskusja na 
temat problemów pracy w budownictwie 
osób po 50 roku życia ma swoje odniesienie 

do tego środowiska. W rzeczywistości szczyt 
możliwości twórczych osiągany jest przez 
projektantów w wieku dojrzałym (i nie jest 
limitowany wiekiem emerytalnym). Środowi-
sko projektowe ma natomiast inne problemy 
związane z rozdrobnieniem podmiotów 
realizujących prace projektowe, niską wyceną 
prac projektowych (w stosunku do wartości 
inwestycji), niskim zapotrzebowaniem in-
westorów na innowacyjność i wysoką jakość 
projektu. Jerzy Kotowski zwrócił uwagę na 
problemy z przygotowaniem kadr i na fakt, 
że nie da się rozdzielić fazy projektowania od 
fazy realizacji.

Omówiono także założenia tegorocznych 
Centralnych Uroczystości Dnia Budowla-
nych. IPB jest współorganizatorem obchodów.

W trakcie spotkania omówiono też 
potrzeby w zakresie zmiany prawa zamówień 
publicznych (w kontekście prac nad nową 
ustawą) i potrzebę szerokiego wprowadze-
nia BIM. ZZ „Budowlani” zadeklarował 
gotowość przekazywania opinii IPB w tej 
sprawie w ramach Zespołu Doraźnego RDS 
ds. Zamówień Publicznych. Jerzy Kotowski 
i Zbigniew Janowski podkreślili potrzebę 
szerszego współdziałania organizacji bu-
downictwa i zadeklarowali bliską współpracę 
IPB i ZZ „Budowlani” w sprawach istotnych 
dla sektora.                                       (red)

BEZ PROJEKTANTÓW NIE MA BUDOWNICTWA
Spotkanie  z Jerzym Kotowskim, prezesem Izby Projektowania Budowlanego

Od lewej: Krzysztof Baranowski, Zbigniew Janowski, Jerzy Kotowski
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Europejska Federacja Pracowników Budownictwa i Drzewiarstwa oraz 
Europejska Federacja Przemysłu Budowlanego wspólnie odniosły 
się do Komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie modernizacji 

prawodawstwa i polityk UE w sferze bezpieczeństwa pracy.
Podpisując wspólne oświadczenie w sprawie modernizacji unijnego 

prawodawstwa i polityki bezpieczeństwa i higieny pracy, sektorowi partnerzy 
społeczni sektora budowlanego - EFBWW (reprezentujący pracowników) i FIEC 
(reprezentujący pracodawców) podkreślają ich wieloletnie doświadczenie i silne 
zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy.

„Mamy do czynienia z wciąż stosunkowo dużą liczbą wypadków i 
czynników ryzyka w pracy, które skutkują chorobami zawodowymi. Obie 
nasze organizacje podzielają pogląd, że inwestycje w bezpieczeństwo i 
zdrowie przynoszą ważne korzyści całemu społeczeństwu, dlatego też uwa-
żamy, że BHP stanowi ważną kwestię, którą należy wspólnie rozwiązać na 
poziomie europejskim” - oświadczył Ulrik Spannow, przewodniczący Grupy 
Koordynującej BHP EFBWW.

„Istnieje potrzeba dalszego promowania i rozwijania kultury prewencji 
BHP w każdej firmie budowlanej i na każdym placu budowy, niezależnie od 
wielkości. Wzywamy Komisję do zaangażowania sektorowych partnerów 
społecznych w procesy dialogu i konsultacji, aby odpowiednio uwzględnić 
szczególne warunki naszego sektora” - dodał Paul Depreter, wiceprezes FIEC 
odpowiedzialny za sprawy społeczne.

----------------------------------

Wspólne oświadczenie europejskich partnerów społecznych w branży 
budowlanej w sprawie „Bezpieczniejsza i zdrowsza praca dla wszystkich 

– Modernizacja prawodawstwa UE i polityki w zakresie bezpieczeństwa i 
higieny pracy” [COM (2017) 12]

Główny przekaz:
1. Obowiązujące prawodawstwo UE w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa jest 

ogólnie skuteczne i dostosowane do potrzeb. Konieczne są jednak dalsze wysiłki 
w celu wzmocnienia jego wdrożenia, osiągnięcia zgodności i egzekwowania w 
bardziej spójny sposób w całej UE.

2. Świat pracy to nieustannie zmieniający się świat, który oznacza zmiany 
techniczne, nowe materiały, nowe formy pracy lub materiały i ostatecznie zmiany 
w zagrożeniach powiązanych z pracą. Dlatego widzimy potrzebę regularnego 
przeglądu bloku dyrektyw UE, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, 
jeśli to konieczne. 

3. EFBWW i FIEC podkreślają znaczenie współpracy pomiędzy partnerami 
społecznymi, inspekcjami i organami prewencji, w celu właściwego zwrócenia 
uwagi na specyfikę i potrzeby sektora, a z drugiej strony – potrzebę do wykony-
wania „oceny ryzyka” w praktyce jako narzędzia zorientowanego na wyniki.

4. Istotne są zmiany i dostosowania do obowiązującego prawodawstwa oraz 
perspektywa zmniejszenia obciążeń administracyjnych, a w tym samym czasie 
utrzymanie lub poprawa ochrony pracowników, a także wzięcie pod uwagę zmian 
w środowisku pracy i środowisku technicznym. Firmy i pracownicy potrzebują 
jasnych, stabilnych, trwałych i proporcjonalnych ram prawnych, aby móc 
wywiązać się ze swoich zobowiązań.

5. Pomimo istnienia unijnych narzędzi i metod gromadzenia danych i 
statystyk dotyczących wypadków przy pracy, nadal są znaczące różnice między 
państwami członkowskimi pod względem metodologii i wymogów prawnych 
dotyczących sprawozdawczości. Konieczne są dalsze starania na poziomie UE, 
aby uzyskać lepsze porównywalne dane.

Uwagi wstępne
• Partnerzy społeczni branży budowlanej, EFBWW i FIEC, tradycyjnie 

zwracają dużą uwagę na bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy. Stoimy w 
obliczu wciąż stosunkowo dużej liczby wypadków i czynników ryzyka w pracy, 
skutkujących chorobami zawodowymi. Podzielamy opinię Komisji Europejskiej, 
że inwestycje w bezpieczeństwo pracy i zdrowie są opłacalne dla społeczeństwa, dla 
pracowników i dla gospodarki firm, dlatego uważamy dziedzinę BHP za ważną 
kwestię, którą wspólnie należy się zająć na poziomie europejskim. Doprowadziło 
to nas do podjęcia z biegiem lat różnorodnych inicjatyw we współpracy  naszych 
organizacji, takich jak na przykład:

• Badanie dotyczące nanotechnologii i nanoproduktów w branży budowlanej
• Moduły informacyjne na temat azbestu
• Przewodnik UE dotyczący rozwoju systemu zarządzania bezpieczeństwem 

i higieną pracy
• Bezpieczniejsza praca z maszynami do robót ziemnych
• Zdrowie psychiczne w budownictwie

• Uznajemy również potrzebę dalszego promowania i rozwijania kultury 
prewencji BHP w każdej firmie budowlanej i na każdym z ich placów budowy, 
niezależnie od ich wielkości. 

• EFBWW i FIEC z zadowoleniem przyjmują zrównoważone podejście 

Komunikatu, który uznaje między innymi, 
że ramy prawne UE odegrały kluczową rolę w 
promowaniu tych trendów, oraz że są ogólnie 
skuteczne i odpowiednie do realizacji celu. 

• Podzielamy pogląd, że polityka bez-
pieczeństwa i higieny pracy UE przyczynia 
się do  poprawy bezpieczeństwa i zdrowia 
pracowników w UE i z zadowoleniem 
przyjmujemy w szczególności zmniejszenie 

liczby wypadków śmiertelnych w wypadkach przy pracy o 1/4  w porównaniu z 
sytuacją w 2008 r., jak podkreślono w Komunikacie.

• Podzielamy także fakt, że Komisja Europejska określiła wdrożenie i egze-
kwowanie prawa jako obszary budzące największe obawy i jako główny priorytet 
na nadchodzące lata. W związku z tym Komisja Europejska powinna odgrywać 
aktywną rolę w oddziaływaniu na kraje członkowskie. 

• Europejscy partnerzy społeczni z branży budowlanej z uznaniem przyjmu-
ją priorytet Komisji Europejskiej w walce z rakiem, spowodowanym narażeniem 
na czynniki pracy, i zapoznają się z przewidywanymi zmianami dyrektywy w 
sprawie czynników rakotwórczych i mutagenów (2004/37). Komunikat wskazuje, 
że rak jest pierwszą, związaną z pracą, przyczyną zgonów w UE, a w konsekwencji 
wskazuje na konieczność kolejnych zmian, między innymi, dyrektywy 2004/37/
WE w sprawie „czynników rakotwórczych i mutagenów”, w celu włączenia do niej 
dalszych rakotwórczych środków chemicznych i wiążących limitów narażenia. 
EFBWW i FIEC w pełni popierają potrzebę uzyskania solidnych dowodów 
naukowych, które będą podstawą działań w zakresie BHP i ich oceny przez za-
interesowanych partnerów społecznych oraz w drodze konsultacji trójstronnych.

• Komunikat odnosi się do trójstronnego dialogu i do procedur konsultacji w 
zakresie warunków pracy. Chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że warunki pracy są 
pod wieloma względami bardzo specyficzne i różnią się między sobą w sektorach 
pod względem procesów, używanych materiałów lub technologii, i tak dalej. 
Szczególnie praktyczne wdrożenie (ogólnego) prawa UE zależy w dużej mierze 
od odpowiednich warunków na szczeblu sektorowym, a także odpowiednich 
narzędzi oceny ryzyka. Na przykład podnoszenie i przenoszenie ciężkich ładun-
ków: zagrożenia te wymagają zupełnie innego podejścia w budownictwie niż w 
służbie zdrowia. Wzywamy Komisję do zaangażowania sektorowych partnerów 
społecznych w procesach konsultacji i dialogu, aby odpowiednio uwzględnić 
naszą specyfikę sektorową. 

• Przygotowując strategiczne ramy UE dotyczące bezpieczeństwa i higieny 
pracy na okres 2014-2020, europejskie organizacje partnerów społecznych dla 
branży budowlanej złożyły wspólną opinię z 17 grudnia 2012 r. W tym oświadcze-
niu wymieniliśmy kilka bardziej szczegółowych ustaleń i wymagań istotnych dla 
naszej branży. Te szczególne względy dotyczą pojedynczych czynników ryzyka, 
ale także zarządzania BHP na poziomie przedsiębiorstwa. My chcielibyśmy 
ponownie zwrócić państwa uwagę na ten dokument, który jest nadal ważny w 
swoich ogólnych założeniach. 

Konkretne uwagi do Komunikatu KE „Bezpieczniejsza i zdrowsza praca 
dla wszystkich”

a. W komunikacie podkreślono potrzebę dalszych wysiłków na rzecz dotarcia 
do MŚP i udzielenia im pomocy w zwiększeniu zgodności ich działań z prawem 
w sposób skuteczny i efektywny. Fakt, że liczba mikro i małych przedsiębiorstw 
regularnie przeprowadzających oceny ryzyka jest stosunkowo niewielka i że 
pracownicy są bardziej zagrożeni poważnym lub śmiertelnym wypadkiem w tej 
kategorii przedsiębiorstw, uzasadniają silną koncentrację na poprawie zgodności 
z przepisami UE w zakresie BHP.

b. Podzielamy pogląd Komisji, że funkcjonująca i odpowiednio finansowana 
działalność inspekcji pracy jest kluczowa. Ale podkreślamy również, że inspekto-
rzy pracy powinni być lepiej szkoleni, aby posiadać odpowiednie umiejętności i 
kompetencje w zakresie prewencji, mając na celu spójne podejście do wdrażania 
i egzekwowanie ram prawnych.

c. Wezwanie do podnoszenia kultury zapobiegania wypadkom ma zasad-
nicze znaczenie dla wszystkich przyszłych postępów w dziedzinie BHP. Aby 
osiągnąć ten cel, EFBWW i FIEC podkreślają z jednej strony znaczenie współpracy 
między partnerami społecznymi, inspektoratami i organami prewencyjnymi, w 
celu odpowiedniego uwzględnienia specyfiki i potrzeb sektorowych, a z drugiej 
strony konieczność prowadzenia „oceny ryzyka” jako narzędzia praktycznego, 
zorientowanego na wyniki. Ponadto chcielibyśmy podkreślić potrzebę usprawnie-
nia BHP w innych obszarach polityki UE, jak wskazano w strategii Wspólnoty 
na lata od 2007 do 2013 r. Przyczyniłoby się to również do poprawy spójności 
polityk UE, wpływając na przemysł budowlany, wyrobów budowlanych, szkolenie 
zawodowe, zamówienia publiczne, niebezpieczne substancje, w tym azbest i 
efektywność energetyczną.

 d. Aktualizacja istniejących dyrektyw UE, dotyczących BHP, jest trzecią 
podstawową działalnością Komisji Europejskiej na najbliższe lata. Prawodawstwo 
UE i polityka uzupełniająca narzędzia są ważnymi instrumentami wzmacniają-

cymi BHP. EFBWW i FIEC z zadowoleniem 
przyjmują zapowiadany program, mający na 
celu usunięcie lub aktualizację nieaktualnych 
przepisów w dyrektywach, upraszczających i 
zmniejszających obciążenia administracyjne 
dla przedsiębiorstw, przy jednoczesnym 
utrzymaniu i rozwóju ochrony pracowników.

e. EFBWW i FIEC podkreślają, że w 
celu zapewnienia właściwej zgodności i 

wdrożenia, firmy wykonawcze i pracownicy potrzebują jasnego, stabilnego i 
proporcjonalnego prawodawstwa. Jednakże widzimy również potrzebę regularnej 
aktualizacji i przeglądu tych dyrektyw BHP, dotyczących aspektów, które są 
przedmiotem zmian, szczególnie w odniesieniu do chemikaliów, substancji 
rakotwórczych, technologii, ergonomii i ogólnie nowych materiałów. Te elementy 
są częścią bardzo dynamicznego rynku i wdrożeniu każdego nowego produktu 
lub technologii towarzyszy nowe ryzyko.

f. Wzywamy Komisję Europejską do zaangażowania europejskich organi-
zacji partnerów społecznych przemysłu budowlanego we wszystkich przyszłych 
przeglądach obowiązujących dyrektyw UE.

g. Wzywamy Komisję Europejską do wsparcia naszych planowanych działań, 
w celu wdrożenia nowych wartości granicznych dla substancji, takich jak na 
przykład pył respirabilnej krzemionki krystalicznej i pył drzewny. Wszystkie 
strony zaangażowane w zapobieganie muszą być też zaangażowane w odpowiednie 
wdrożenie tych nowych wartości granicznych dla miejsc pracy. Poziom europejski 
jest odpowiednim poziomem dla informacji, wymiany i współpracy.

h. Możliwa zmiana dyrektywy w sprawie sprzętu ochrony osobistej (89/656/
WE) powinna wziąć pod uwagę szybki rozwój nowych generacji różnego rodzaju 
sprzętu ochrony osobistej, również z poszanowaniem innowacji technologicz-
nych.

i. Jak ogłoszono w komunikacie Komisji, należy poważnie zająć się ryzykiem 
ergonomicznym. Możliwy postęp będzie zależał w dużej mierze od przyszłego 
projektu miejsca pracy, materiałów, maszyn i oprogramowania. Każda przyszła 
inicjatywa powinna obejmować aspekt prawidłowego projektowania i wytwarzania 
tych produktów, w tym edukacji projektantów.

j. Pomimo obserwowanych postępów, budownictwo nadal jest sektorem, w 
którym  pracownicy mają często trudności w pozostaniu w działalności aż do 
osiągnięcia ustawowego wieku emerytalnego. Dlatego wzywamy Komisję Euro-
pejską do zwrócenia większej uwagi na wszystkie aspekty możliwych ulepszeń 
(materiały, procesy i organizacja pracy, narzędzia, maszyny itd.), w szczególności 
w ergonomicznych warunkach pracy.

k. Rozumiemy znaczenie zagrożeń psychospołecznych na stanowiskach 
pracy i przyjmujemy z uznaniem zapowiadane inicjatywy, w szczególności sku-
pienie się na lepszych wytycznych i praktycznych narzędziach dla oceny zagrożeń 
w miejscu pracy. W związku z tym, wzywamy Komisję Europejską do skupienia 
się w sprawie warunków pracy w bardziej dostosowanym do potrzeb podejściu, 
biorąc pod uwagę uwzględnienie szczególnych warunków w każdym zawodzie. 
Jako partnerzy społeczni, obecnie prowadzimy wspólny projekt, który koncentruje 
się na konkretnych warunkach pracy w małych i średniej wielkości przedsiębior-
stwach z naszego sektora i ich perspektywach w nadchodzących latach. 

EFBWW i FIEC uważają, że jako uzupełnienie istniejącego prawodawstwa, 
dalsze inicjatywy podnoszące świadomość, wymiana najlepszych praktyk i narzę-
dzia doradcze mogłyby pomóc pracodawcom i pracownikom w odpowiednim 
rozwiązywaniu tych problemów.

l. Zgadzamy się z Komisją Europejską, że zmieniające się i nowe formy 
współpracy między firmami i procesami pracy, a także nowe formy zatrudnienia 
wywierają wpływ na środowisko pracy i mogą tworzyć szanse, ale także nowe 
zagrożenia. Konieczne są dalsze dyskusje na temat nowoczesnej koncepcji miejsca 
pracy i dotyczące statusu osób prowadzących działalność na własny rachunek 
(samozatrudnionych).

m. Pomimo istnienia unijnych narzędzi i metodologii gromadzenia danych 
i statystyk dotyczących wypadków przy pracy, nadal występują niekiedy znaczne 
różnice między państwami członkowskimi, które nie pozwalają na właściwe 
porównanie lub analizę porównawczą. 

EFBWW i FIEC uważają, że w tym zakresie potrzebne są dalsze wysiłki na 
poziomie UE, ponieważ tylko zharmonizowane / porównywalne dane pozwolą 
z jednej strony na: obiektywną ocenę skuteczności istniejących środków, a z 
drugiej strony stanowić będą solidną podstawę do badań oceny ich wpływu, 
które są wykorzystywane do podejmowania decyzji politycznych i składania 
wniosków legislacyjnych.

  Sam Hagglund                                                                    Paul Depreter
sekretarz generalny                                                    wiceprezes – sprawy społeczne
        EFBWW                                                                                     FIEC

     26.06.2018

Unijni sektorowi partnerzy społeczni  
z branży budowlanej o BHP w budownictwie
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Od lat EFBWW i związki zawo-
dowe w całej Europie wzywały 
do   bezpiecznego usuwania 

azbestu z budynków i przyjęcia krajowych 
planów działania w zakresie azbestu. 
Dania ostatnio zrobiła ważny krok w 

tym kierunku. W Danii azbest jest wciąż 
gorącym tematem w branży budowlanej, 
mimo że jego stosowanie zostało zakazane 
już ponad 30 lat temu. Istnieje wysokie 
ryzyko narażenia na działanie azbestu 
nie tylko podczas prac rozbiórkowych, 
ale także podczas renowacji i konserwacji 
starszych budynków. Szacuje się, że ponad 
70% zasobów budowlanych w Danii sprzed 
1980 r. zawiera azbest. W ostatnich latach 
w wielu z tych budynków podjęto prace 
renowacyjne i konserwacyjne - trend ten 
będzie kontynuowany w nadchodzących 
latach. W maju 2018 r. w Danii wydarzyło 
się coś szczególnego, ponieważ grupa robo-
cza składająca się z partnerów społecznych 

z branży budowlanej - wspieranych przez 
duńską inspekcję pracy - przedłożyła pakiet 
20 zaleceń dotyczących azbestu Troelowi 
Lundowi Poulsenowi, Ministrowi ds. Za-
trudnienia w liberalno - konserwatywnym 
duńskim gabinecie. Celem tych zaleceń 

jest zmniejszenie liczby 
pracowników narażo-
nych na działanie azbe-
stu w budownictwie. 
Minister zadeklarował 
wstępnie poparcie dla 
zaleceń. W komunika-
cie prasowym Lund Po-
ulsen wskazał na istotne 

znaczenie wiedzy o ryzyku oddziaływania 
rakotwórczego pyłu azbestowego i o tym, 
jak się przed tym uchronić. Rok wcześniej 
Lund Poulsen podjął krok w kierunku 
utworzenia tej grupy roboczej ds. azbestu 
i stwierdził, jak ważne jest, aby pracownicy 
mogli  bezpiecznie wykonywać swoją 

działalność w Danii. Na decyzję ministra 
wpływ miał dialog z budowlanymi związka-
mi zawodowymi i członkami dwóch partii 

o p o -
z y c y j -
nych, socjaldemo-
kratów i lewicowego Czerwono-Zielonego 
Przymierza. Jesienią 2018 r. duński parla-
ment ma wykorzystać zalecenia dotyczące 
azbestu jako podstawę porozumienia 
parlamentarnego, które, miejmy nadzieję, 
uzyska szerokie poparcie z całego spek-
trum politycznego. Związki zawodowe 
budownictwa w Danii zrzeszone w Kartelu 
BAT z zadowoleniem przyjmują zalecenia 
dotyczące azbestu.

Azbest wciąż istnieje i stanowi po-
wszechne ryzyko dla tych, którzy reali-
zują prace rozbiórkowe i renowacyjne w 
budynkach zawierających tę substancję. 
W pewnym sensie 20 zaleceń tworzy plan 
działania w zakresie azbestu - coś, czego 
związki zawodowe domagają się od lat. 
Wierzymy, że zalecenia podniosą świado-
mość na temat azbestu w budownictwie, 
umocnią poziomy ochrony i będą ratować 
życie naszych współpracowników. W 
związku z tym postrzegamy zalecenia jako 
nowy pierwszy krok w kierunku osiągnię-
cia celu: budownictwa bez azbestu.

Ulrik Spannow – Dania
Za:Health and safety EFBWW 

Newstetter/August
Tłum: redakcja

NOWY PLAN DZIAŁANIA  
W SPRAWIE AZBESTU W DANII  

20 zaleceń dotyczących azbestu podzielono na cztery obszary:
• konsolidacja wykorzystania wstępnych audytów azbestu w 

budynkach;
• wyjaśnienie roli i obowiązków klientów, projektantów i wyko-

nawców;
• prowadzenie wspólnej kampanii informacyjnej dotyczącej 

azbestu w budynkach;
• zajmowanie się innymi kwestiami, w tym potrzebą badań.

20 zaleceń dotyczących azbestu wymienionych jedno po 
drugim:

1. Konsolidacja wstępnych audytów azbestu
1.1. Nowe wytyczne dotyczące wstępnych audytów dotyczących 

azbestu
1.2. Aktualizacja wytycznych dot. azbestu w inspekcji pracy

2. Wyjaśnienie ról i obowiązków
2.1. Aktualizacja konkretnych ról określonych w Rozporządze-

niu wykonawczym dotyczącym azbestu
2.2. Aktualizacja przez BFA-BA (dwustronna agencja BHP w 

branży budowlanej) odpowiednich wytycznych, w celu wyjaśnienia 
potencjalnych zagrożeń związanych z narażeniem na działanie 
azbestu

2.3. Publikacja przez BFA-BA krótkiej broszury na temat tego, 
co należy zrobić, jeśli przypadkowo odkryjesz materiały zawierające 
azbest po rozpoczęciu pracy

2.4. Stworzenie schematu opracowanego przez BFA-BA 
przedstawiającego obowiązki różnych interesariuszy w łańcuchu 
odpowiedzialności w zakresie azbestu

2.5. Aktualizacja przez inspekcję pracy odpowiednich wytycz-
nych i innych materiałów w celu wyjaśnienia potencjalnych zagrożeń 
związanych z narażeniem na działanie azbestu

2.6. Opis przez inspekcję pracy ról i obowiązków w procesie 
budowlanym na stronie internetowej inspektoratu dot. problematyki 
azbestu 

2.7. Publikacja przez BFA-BA wszystkich istotnych materiałów 
dotyczących azbestu w jednym miejscu, a mianowicie na stronie 
internetowej www.asbesthuset.dk

2.8. Dostarczanie informacji na temat odpowiednich mate-
riałów dotyczących azbestu przez inspekcję pracy na swojej stronie 
internetowej

2.9. Przegląd i dostosowanie przez BFA-BA wytycznych dotyczą-
cych azbestu w celu ułatwienia ich czytania i zrozumienia

2.10. Przegląd i dostosowanie przez inspekcję pracy wytycznych 
dotyczących azbestu, aby ułatwić ich czytanie i zrozumienie

2.11. Dostarczenie informacji na temat zalet bezpiecznego 
usuwania azbestu nad jego enkapsulacją/hermetyzacją (ukrywaniem 
na miejscu)

2.12. Obniżenie wartości dopuszczalnej dla azbestu (duńska 
wartość graniczna wynosi obecnie 0,1 włókna na cmł, jak w dyrektywie 
dotyczącej azbestu)

3. Konsekwentne usprawnianie komunikacji
3.1. Uruchomienie przez BFA-BA kampanii informacyjnej i 

informacyjnej dotyczącej azbestu, skierowanej do firm, pracowników, 
projektantów i klientów branży budowlanej

3.2. Informacje przekazane przez inspekcję pracy o nowych 
materiałach informacyjnych i medialnych związanych z azbestem

4. Inne zalecenia
4.1. Wzmocniona współpraca między inspekcją pracy i organami 

ds. ochrony środowiska w przypadku naruszenia przepisów dotyczą-
cych ochrony środowiska

4.2. Ustanowienie rejestru elektronicznego dla pracowników 
narażonych na działanie azbestu, wymagającego od pracodawców 
rejestrowania nazwisk pracowników oraz wskazywania rodzaju i dłu-
gości działalności oraz poziomu narażenia, z jakim mają do czynienia

4.3. Zaostrzenie kontroli azbestowej przez inspekcję pracy 
(zalecenie to nie zostało jeszcze sfinalizowane)

4.4. Badania związane z azbestem
- Projekt dotyczący wiedzy na temat narażenia na działanie 

azbestu i zapobiegania
- Projekt bezpiecznego usuwania w przeciwieństwie do enkapsu-

lacji/hermetyzacji azbestu
- Potencjalny projekt dotyczący trwałości i żywotności materiałów 

azbestowych stosowanych na elewacjach

USUWANIE AZBESTU - REKOMENDACJE 
PARTNERÓW SPOŁECZNYCH W DANII

W Hotelu „Sanvit” w Okunince 
odbyło się szkolenie dla dzia-
łaczy Związku Zawodowego 

„Budowlani” z Okręgu Podkarpackiego, które 
poprowadził sekretarz krajowy Związku ds. or-
ganizacyjnych Tomasz Nagórka. Wzięło w nim 
udział ponad 50 przedstawicieli z organizacji 
podstawowych z Podkarpacia.

Uczestników powitali przewodniczący 
Związku Zawodowego „Budowlani” Zbi-
gniew Janowski oraz przewodniczący Okręgu  
Podkarpackiego Andrzej Płonka. Zbigniew 
Janowski zwrócił uwagę na to, jak ważne jest 
podnoszenie wiedzy związkowej, wymiana 
doświadczeń i dobrych praktyk. Podkreślił, 
że właśnie temu służą szkolenia organizowane 
przez Związek Zawodowy „Budowlani”.

W związku ze zbliżającą się kampanią 
sprawozdawczo-wyborczą, która rozpocznie 

się wraz z nadejściem nowego roku, znaczna 
część szkolenia została poświęcona zasadom, 
które odnoszą się do kwestii prawidłowego 
przeprowadzenia wyborów w strukturach 
organizacyjnych naszego Związku. Największą 
uwagę poświęcono wyborom w organizacjach 
podstawowych.  Uczestnikom szkolenia 
zaprezentowana została m.in. treść nowej 

Ordynacji wyborczej oraz zapisy Regulaminu 
organizacji podstawowej, które odnoszą się do 
kwestii wyborów władz.

Drugą ważną, poruszaną podczas szko-
lenia kwestią, była sprawa zmiany ustawy o 
związkach zawodowych. 25 lipca bieżącego 
roku prezydent RP Andrzej Duda podpisał 
ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy 
o związkach zawodowych oraz niektórych 

innych ustaw. Nowe przepisy będą obowią-
zywały od 1 stycznia 2019 r. Nowelizacja jest 
konsekwencją wyroku Trybunału Konstytu-
cyjnego, który za niekonstytucyjne uznał ogra-
niczenie prawa do tworzenia i wstępowania do 
związków zawodowych wyłącznie dla osób 
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. 
W związku z rozszerzeniem prawa koalicji 
(prawa do wstępowania i zakładania związków 
zawodowych) na osoby zatrudnione na umo-
wach cywilnoprawnych i samozatrudnionych 
zmienione zostały przepisy dotyczące upraw-
nień jak i obowiązków związków zawodowych.

Na zakończenie odbył się konkurs z wie-
dzy nabytej podczas szkolenia. Do wygrania 
były żółte parasolki z logo „Budowlanych” 
Każdy z uczestników szkolenia otrzymał 
imienny certyfikat zaświadczający o ukończe-
niu szkolenia.

Tomasz Nagórka

Szkolenie działaczy  
z Okręgu Podkarpackiego
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Holandia
Holenderscy pracow-

nicy walczą o utrzymanie 
swoich emerytur. We wrze-
śniu 3 tys. pracowników i 
członków związku najwięk-
szej holenderskiej federacji związkowej FNV zebrało się 
w Amsterdamie w celu demonstracji przeciwko dalszemu 
podnoszeniu wieku emerytalnego - do 67 lat.

Związek chce, aby rząd pozostawił wiek emerytalny 
na poziomie 66 roku życia i dąży do ustanowienia nowej 
krajowej umowy emerytalnej. Związkowcy są również  za-
niepokojeni planami podniesienia wieku emerytalnego 
dla pracowników wykonujących ciężką pracą fizyczną i 
zmianową.

„Pracownicy budowlani często rozpoczynają pracę 
w młodym wieku, często już w wieku 17 lub 18 lat. Zanim 
osiągną wiek emerytalny, pracowaliby przez ponad 45 
lat w jednym z najbardziej wymagających zawodów. 
Uważamy, że ich udział w rynku pracy przez 45 lat pracy 
jest wystarczający” - mówi Janna Mud, odpowiedzialna 
za sektor budowlany FNV.

Zamrożenie wieku emerytalnego było jednym 
z żądań związków w negocjacjach mających na celu 
osiągnięcie porozumienia z rządem i pracodawcami. 
FNV domaga się również rekompensaty inflacyjnej dla 
wszystkich pokoleń i naliczania emerytur dla wszystkich 
pracowników, w tym dla pracowników zatrudnionych w 
elastycznych formach i samozatrudnionych.

Związek będzie kontynuował kampanię, dopóki rząd 
nie spełni jego żądań, a kolejne demonstracje planowane 
są w całej Holandii.

Bośnia i Hercegowina
Na początku września 

ponad 80 kobiet z 21 krajów 
z całej Europy spotkało sięw 
stolicy Bośni i Hercegowiny 
- Sarajewie, aby przedyskutować strategię związków 
zawodowych w zakresie dążenia do równości płci i walki 
z przemocą ze względu na płeć.

Konferencja została zorganizowana przez Niezależ-
ny Związek Zawodowy Leśnictwa, Przetwórstwa Drewna 
i Papieru Bośni i Hercegowiny (SSSPDPBIH), którego 
przewodnicząca Lejla Catic przywitała uczestniczki 
konferencji.

Europejska Regionalna Konferencja Kobiet BWI 
rozpoczęła się od rozmowy na temat tego, w jaki sposób 
związki zawodowe i organizacje społeczne pracują nad 
tym, aby powstrzymać przemoc uwarunkowaną płcią w 
miejscu pracy i w całym społeczeństwie.

„Przez długi czas związki zawodowe nie uznawały 
przemocy związanej z płcią za kwestię związkową, ale 
dzisiaj, w wyniku silnego aktywizmu ze strony kobiet,  
przyłączają się do wezwania do walki z wszelkimi 
formami molestowania seksualnego i dyskryminacji 
w miejscu pracy i społeczeństwie” - powiedziała Gail 

Cartmail, asystentka sekretarza związku UNITE i jedna 
z siedmiu kobiet w zarządzie BWI World.

Jednym z kluczowych celów konferencji było omó-
wienie konwergencji płci w planie strategicznym BWI 
2018-2021, przyjętym podczas kongresu BWI w Durbanie, 
w Republice Południowej Afryki.

„Plan strategiczny obejmuje równość płci, ale ważne 
jest, aby zapewnić parytet płci we wszystkich obszarach 
prac i polityki BWI” - stwierdziła Rita Schiavi, przewod-
nicząca zarówno Europejskiego Komitetu Regionalnego 
Kobiet, jak i Międzynarodowego Komitetu Kobiet.

Schiavi dodała: „Musimy również kontynuować 
kampanię Kobiety sukcesu „, która skupia się na orga-
nizowaniu kobiet w związki zawodowe i zapewnianiu 
im możliwości zajmowania kierowniczych stanowisk 
związkach zawodowych”.

Konferencja zakończyła się zobowiązaniem jej 
uczestniczek do współpracy z ich związkami zawodowy-
mi, w celu zwiększenia członkostwa kobiet w związkach 
o 10%, zapraszania młodych kobiet do członkostwa w 
związkach i promowania kobiet na stanowiskach kierow-
niczych. Ponadto położono nacisk na potrzebę włączenia 
kobiet do zespołów rokowań zbiorowych i dodania do 
umów klauzul dotyczących płci. Na konferencji przypo-
minano również o potrzebie kontynuowania kampanii 
na rzecz równości płci oraz powstrzymania przemocy ze 
względu na płeć, w celu poprawy warunków pracy kobiet.

„Konferencja udowodniła prawdziwą siłę kobiet w 
związkach zawodowych. Uważamy, że nasza walka o rów-
ność płci to walka o lepsze życie i lepsze społeczeństwo 
dla wszystkich” - podsumowała Rita Schiavi.

Izrael
W 2016 r. operator izra-

elskiego żurawia wieżowego 
Keti Karolov została zwolnio-
na po odmowie kontynuowa-
nia pracy w czasie burzy. Teraz 
sąd orzekł, że zwolnienie jest nielegalne, a jej pracodawca 
naruszył przepisy dotyczące bezpieczeństwa.

Regionalny Sąd Pracy w Beer Szebie orzekł, że firma 
Machluf Bechor and Sons Ltd. naruszyła obowiązek 
przestrzegania zasad bezpieczeństwa i zwolniła operator-
kę żurawia Keti Karkolov z nieistotnych względów, gdy 
ta nalegała na jej prawo do ochrony życia i zdrowia. Sąd 
nakazał pracodawcy zapłacić rekompensatę Karkolov w 
wysokości 16.529 USD.

Avi Nissenkorn, który jest przewodniczącym izrael-
skiego związku zawodowego Histadrut, z zadowoleniem 
przyjął wyrok: „Walka o ochronę bezpieczeństwa we 
wszystkich zawodach i branżach jest walką, na której 
powinno zależeć całemu społeczeństwu izraelskiemu” 
– powiedział.

Stwierdzono ponadto, że firma nie przeprowadzała 
testów dźwigu, na którym pracowała Keti Karkolov i nie 
zapewniła jej wymaganego wyposażenia ochrony osobi-
stej. Sąd orzekł, że pracodawca lub osoba odpowiedzialna 

za pracę w miejscu pracy musi podjąć wszelkie działania 
w celu zmniejszenia ryzyka dla życia pracowników.

Turcja
Międzynarodowa Kon-

federacja Związków Zawodo-
wych (ITUC) potępia masowe 
aresztowanie robotników, 
którzy strajkowali przeciwko 
niebezpiecznym i nieludzkim warunkom pracy na 
budowie trzeciego lotniska w Stambule.

Na miejscu budowy zginęły już 42 osoby, na budowie 
zatrudnione są osoby z takich krajów, jak Nepal, które 
współpracują z tysiącami tureckich pracowników. Obozy 
pracy, w których przebywają pracownicy, nie spełnią 
żadnych norm, czego dowodem może być nędzne wy-
żywienie i pluskwy w kwaterach sypialnych.

Niektórzy pracownicy nie otrzymali wynagrodzenia 
nawet za sześć miesięcy. Zamiast zajmować się pilnymi i 
uzasadnionymi żądaniami pracowników, żandarmeria 
poparła firmy budowlane i rozprawiła się z protestem, 
aresztując ponad 400 pracowników. Przywódcy Kon-
federacji Postępowych Związków Zawodowych nie 
pozwolono spotkać się z pracownikami bez specjalnego 
zezwolenia gubernatora.

ITCU wzywa do natychmiastowego i bezwarunko-
wego uwolnienia wszystkich protestujących. Rząd musi 
dopilnować, aby nie było dalszych działań odwetowych 
przeciwko pracownikom wobec odmowy wykonywania 
pracy niebezpiecznej, co stanowi jedno z ich podstawo-
wych praw.

Nowa Zelandia
Dnia 19 września, rano 

pracownicy Ministerstwa 
Sprawiedliwości opuścili 
sale sądowe, wstrzymując 
procesy i przesłuchania w Nowej Zelandii. Sądy rejonowe 
i okręgowe zostały zamknięte dla publiczności przez 
dwie godziny z powodu akcji protestacyjnych ze strony 
członków Związku PSA (Public Service Association).

PSA powiadomiło Ministerstwo Sprawiedliwości, 
że jego członkowie będą strajkować przez dwie godziny 
do godz. 12.30 i zebrali się przed kilkoma znaczącymi 
sądami, w tym Wysokim Trybunałem w Auckland. 
Trybunał rozpatrywał ograniczoną liczbę przesłuchań, 
zaś sprawy sądów okręgowych zostały przesunięte na 
dalsze daty.

Minister spraw zagranicznych Andrew Bridgman, 
oświadczył że bezpieczeństwo tych, którzy pracują i 
odwiedzają sądy Nowej Zelandii, było „najwyższym 
priorytetem”. „Postanowiliśmy zamknąć sądy i trybu-
nały na czas trwania akcji protestacyjnej” – powiedział.

Bridgman dodał, że negocjacje dotyczące nowej 
umowy z PSA trwają od kilku miesięcy. „Ministerstwo 
pozostaje otwarte na dialogi, zobowiązuje się do 
osiągnięcia porozumienia, a my jesteśmy gotowi na 

spotkanie w każdej chwili” - powiedział.
Ministerstwo zaproponowało 5 % wzrost pensji w 

ciągu dwóch lat, zgodnie z innymi umowami w sektorze 
publicznym. Jednak PSA zwróciło się o zwiększenie o 
ponad 13 %.

Związek starał się również zlikwidować różnice 
w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn dla pracow-
ników ministerstwa. Przeciętnie kobieta pracująca 
w ministerstwie otrzymuje wynagrodzenie o 15 % 
niższe niż  pracownik płci męskiej - podał PSA. Jest 
to większa różnica w wynagrodzeniach dla kobiet 
i mężczyzn niż średnia sektora publicznego, gdzie 
różnica ta wynosi 12 %.

„PSA sądzi, że ministerstwo nie docenia odpowied-
nio niektórych ról zdominowanych przez kobiety - a 
nasze wysiłki zmierzające do zawarcia porozumienia 
w celu zmniejszenia różnicy w wynagrodzeniach i 
odpowiedniego oszacowania personelu do tej pory 
nie przyniosły skutku” - powiedziała Erin Polaczuk, 
sekretarz krajowy PSA.

Norwegia
OPZZ informuje:
W połowie  s ierpnia 

do zaplecza technicznego 
Posten – norweskiego od-
powiednika Poczty Polskiej 
dołączyły trzy roboty, które 
zastąpią listonoszy. Norweska poczta należy do Mini-
sterstwa Transportu i Komunikacji i ma monopol na 
dostarczanie przesyłek i listów o gramaturze do 50 g wagi. 
Ma 30 placówek pocztowych w całym kraju i ponad 1400 
oddziałów w różnych miastach Norwegii. 

Nowe roboty mają zastąpić listonoszy w dostarcza-
niu poczty mieszkańcom. Pierwsze testy paczkomatu-li-
stonosza będą realizowane już we wrześniu, w norweskim 
mieście Kongsberg na zachód od Oslo.

Robot wygląda jak skrzynka na listy, która ma kółka, 
napęd i pozwala zdecydować kiedy i gdzie odbierzemy 
paczkę. Robot będzie wyjeżdżał z magazynu pocztowego 
wieczorem. Odbiorca poczty otrzyma powiadomienie, 
że przesyłka jest w drodze i sam zdecyduje, w którym 
punkcie trasy „listonosza” podejmie swoją przesyłkę.

To pierwszy tego typu robot na świecie. Został 
stworzony w Stanach Zjednoczonych przez kalifornijską 
firmę Buddy Mobility.

W zależności od tego, jak robot poradzi sobie w 
liczącym 25 tysięcy mieszkańców mieście Kongsberg, 
Posten uzależnia ewentualne, kolejne zakupy.

Unia Europejska
Jesień 2018 będzie na-

prawdę bardzo gorąca i to nie 
jest zapowiedź pogodowa syn-
optyków, tylko ogromnych 
strajków pracowniczych. W 
naszym kraju 22 września odbyła się manifestacja OPZZ 

Z WYDARZEŃ W ŚWIATOWYM RUCHU PRACOWNICZYM
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przeciwko polityce rządu na rynku pracy. a na świecie? 
Zapowiedziany na koniec września strajk personelu 

pokładowego Ryanair’a, który według związkowców, 
jeżeli nie osiągną porozumienia z zarządem, będzie 
największy nie tylko w historii firmy, ale też w historii 
całego lotnictwa cywilnego.

Wakacje upłynęły Ryanair’owi pod znakiem 
opóźnionych i odwołanych lotów. 10 sierpnia doszło 
do największych strajków w historii irlandzkiej linii 
lotniczej. Tego dnia strajkowali piloci Ryanair’a w kilku 
europejskich krajach. Przewoźnik musiał odwołać kilkaset 
lotów, przez co ucierpiało wielu pasażerów. Po tej akcji 
Ryanair na chwilę zażegnał spór i podpisał porozumienie 
z irlandzkimi pilotami. 

Związki reprezentujące personel pokładowy we Wło-
szech, Belgii, Portugalii, Hiszpanii i Holandii w piątek 
zagroziły ze wspólnym liście do zarządu Ryanair’a, że 
jeżeli nie dojdzie do porozumienia, to protesty przedłużą 
się na jesień. Zapowiadają, że do akcji strajkowej zaproszą 
także zrzeszonych w swoich organizacjach pilotów i 
pracowników obsługi naziemnej. Związkowcy domagają 
się m.in. podwyżek oraz zawierania kontraktów zgodnie 
z prawem krajów, z których pochodzą, a nie zawieranych 
na podstawie irlandzkiego prawa.

Ostateczna decyzja w sprawie ogłoszenia strajku ma 
nastąpić 13 września, aczkolwiek planowaną datą protestu 
jest ostatni tydzień września.

Jesienią zeszłego roku niezadowoleni z warunków 
pracy piloci masowo rezygnowali i przechodzili do 
konkurencyjnego przewoźnika. Czego następstwem 
było odwołanie około 20 tysięcy lotów. Pracownicy, 
którzy pozostali, postanowili wziąć sprawy w swoje 
ręce. Postawili zarządowi Ryanair ultimatum: albo uzna 
związki zawodowe, albo rozpocznie się strajk, którego 
data planowana była na 20 grudnia ubiegłego roku. 
Prezes linii nie miał wyjścia i musiał ulec postulatom 
pracowniczym. Ostatecznie zaakceptowano obecność 
związków zawodowych.

Pod koniec kwietnia 2018 roku doszło do spotkania 
przedstawicieli związków zawodowych z Włoch, Portuga-
lii, Belgii i Hiszpanii z zarządem Ryanair. Przedmiotem 
rozmów było niezadowolenie pracowników z form 
zatrudnienia, ponieważ przeważająca większość z nich jest 
zatrudniona na niestandardowych kontraktach. Według 
związkowców jest to łamanie prawa międzynarodowego, 
a dokładnie Traktatu Rzymskiego.

Związki zakładowe zgłosiły szereg spraw: problem 
zwolnień lekarskich, ignorowanie praw rodzicielskich, 
niewystarczający czas odpoczynku, dwunastogodzinne 
zmiany i wiele innych. Domagają się, aby linie przestrze-
gały ich krajowego prawa pracy.

Przedstawiciele Ryanair’a, wbrew temu, o co 
postulują związki zawodowe, wielokrotnie powtarzali, 
że warunki, jakie zapewniają swoim pracownikom, są 
konkurencyjne i często lepsze od tych, które oferują jego 
rywale, a żądania związków są nieuzasadnione.

 Zebrał Cezary Izdebski

Z WYDARZEŃ W ŚWIATOWYM RUCHU PRACOWNICZYM W Rzymie, 20 września 2018 r. odbyła się 
końcowa konferencja projektu EU POST 
LAB, którego partnerem jest Związek 

Zawodowy „Budowlani”. Na zaproszenie koordynatora 
projektu, włoskiej parytetarnej instytucji ubezpieczeń 
społecznych w budownictwie – CNCE, do sali konfe-
rencyjnej w Muzeum Ara Pacis przybyli przedstawiciele 
partnerów, instytucji naukowych i Komisji Europejskiej. 
ZZ „Budowlani” reprezentowali zaangażowani w realizację 
projektu -  przewodniczący Zbigniew Janowski i sekretarz 
Związku Jakub Kus.

Projekt EU-Post Lab ma wspierać współpracę admi-
nistracyjną i wymianę informacji na poziomie transnaro-
dowym między parytetarnymi funduszami społecznymi 
sektora budowlanego i utorować drogę dla stopniowego 
rozszerzania udostępnianych informacji. Projekt dotyczy 
szczególnie praw pracowników delegowanych z jednego 
kraju UE do innego i związanych z tym obowiązków stron 
procesu delegowania.

Projekt EU POST LAB skorelowany jest z wcześniej 
zakończonym projektem POST LAB i przewidywana 
jest jego kontynuacja. W sumie projekty obejmują sieć 10 
partnerów europejskich i Turcji.

Badania w ramach projektu EU-Post Lab pozwoliły 
przeanalizować istniejące krajowe bazy danych istotne 
dla wdrażania dyrektywy o delegowaniu pracowników, 
ich zawartość i funkcje oraz sposób ich działania oraz to, 
czy odzwierciedlają rzeczywiste warunki zatrudnienia i 
czy pozwalają na identyfikację nadużyć i obchodzenia 

prawa. W drugiej fazie partnerzy zdefiniowali prototypową 
bazę danych, aby umożliwić przekazywanie informacji w 
układzie ponadnarodowym i dzielenie się nimi między pa-
rytetowymi funduszami społecznymi odpowiedzialnymi 
za udział w tworzeniu elementów płacowych i świadczeń 
socjalnych w sektorze budownictwa.

CNCE, dzięki dziesięcioletniemu doświadczeniu 

w realizacji umów dwustronnych z organizacjami pa-
rytetarnymi w Niemczech, Francji i Austrii, ma zamiar 
na bazie wielostronnych porozumień uaktywnić bazę 
danych, która ułatwi udostępnianie podstawowych 
informacji dotyczących delegowania pracowników w 4 
krajach Wspólnoty. Zostanie ona powiązana z modułem 
internetowym pozwalającym pracodawcy wnioskować 

online o zezwolenie na delegowanie pracowników za 
granicę. To narzędzie zostanie udostępnione także innym 
partnerom, co umożliwi poszerzanie dostępu do bazy 
danych w przyszłości.

Po powitaniu przez prezydenta CNCE Carlo Trestini 
projekt zaprezentowali Giacomo Virgilio - koordynator 
(CNCE) i Feliciano Iudicone - badacz (Fundacja Giacomo 
Brodolini).

O politykce i inicjatywach UE w obszarze delegowania 
i współpracy administracyjnej w celu zwalczania oszustw 
transgranicznych mówił Federico Pancaldi, reprezentujący 
Komisję Europejską (DG EMPL). Wykład pt „Reforma 
przepisów UE dotyczących delegowania: konsekwencje 
dla pracowników, firm i organów wykonawczych” wygłosił 
prof. Michele Faioli (FGB). Prototypową bazę danych 
zaprezentował Giuseppe Aquilani (CNCE). Partnerzy por-
tugalscy i bułgarscy podzielili się swoimi doświadczeniami 
w koordynacji wymiany danych o delegowaniu. Mauro 
Miracapillo, kierownik działu naukowego (CNCE) mówił 
o konieczności usprawnienia transgranicznej współpracy 
administracyjnej: między przeszkodami technicznymi 
i politycznymi. Konferencję podsumował dyrektor Gio-
vanni Carapella (CNCE).

Zbigniew Janowski i Jakub Kus poinformowali 
partnerów włoskich o warunkach dostępu do informacji o 
delegowaniu w Polsce i omówili możliwości dalszej współ-
pracy w przyszłości. ZZ „Budowlani” od wielu lat zabiega 
o tworzenie instytucji parytetarnych w budownictwie.

(red)

KONFERENCJA KOŃCOWA 
PROJEKTU EU-POST LAB 

Na podstawie art. 86 ust.1 
ustawy o VAT prawo  do 
odliczenia przysługuje po-

datnikom VAT w zakresie w jakim towary i 
usługi są wykorzystywane do wykonywania 
czynności opodatkowanych. Dla istnienia 
prawa do odliczenia podatku naliczonego 
nie jest przy tym konieczny bezpośredni 
związek między zakupami a wykonywa-
nymi  przez  podatnika czynnościami 
opodatkowanymi. Może to być związek 
pośredni, jeżeli zakupy związane są z 
działalnością opodatkowaną podatnika. 
Powoduje to, między innymi, że do od-
liczenia VAT uprawniają zakupy usług 
organizacji szkoleń, jeżeli nabywane są w 
związku z prowadzoną przez podatników 
działalnością opodatkowaną.  A co to jest 
usługa kompleksowa? Pojęcie ”usługa 
kompleksowa” rozumiana jako wykonanie 
funkcjonalnie powiązanych świadczeń 
przez jednego usługodawcę nie powinno 
być mylone z rozgraniczeniem na usługi 
zasadnicze i pomocnicze. Wykonanie 
usługi kompleksowej absolutnie nie jest 
identyfikowane z zastosowaniem jednej 

stawki podatku od towarów i usług. Każda 
z kategorii usług może mieć charakter 
kompleksowy i być świadczona przez 
jednego wykonawcę. Z punktu widzenia 

zastosowania właściwej stawki VAT może 
mieć jedynie znaczenie podział na usługi 
zasadnicze i pomocnicze, a nie charakter 
kompleksowej usługi. Usługa zasadnicza 
i pomocnicza opodatkowane są tą samą 
stawką. Usługę należy uznać za usługę 
pomocniczą w stosunku do zasadniczej, 
jeżeli nie stanowi ona dla klienta celu 
samego w sobie.

 Świadczenie kompleksowe ma miej-
sce w sytuacji kiedy:

• świadczenie pomocnicze nie stanowi 
celu samego w sobie, lecz stanowi śro-

dek do korzystania na jak najlepszych 
warunkach z usługi podstawowej,

• poszczególne czynności są ze sobą tak 
ściśle związane, że ich rozdzielenie 
miałoby charakter sztuczny,

• nie istnieje możliwość nabywania 
danego świadczenia od podmiotów 
zewnętrznych,

• nie istnieje możliwość odrębnego 
fakturowania za daną czynność.
 Z punktu widzenia art. 88 ust. 1 pkt 4 

ustawy, podatek naliczony z tytułu nabycia 
usług noclegowych i gastronomicznych 
nie podlega odliczeniu. Powyższe ogra-
niczenie nie ma jednak zastosowania w 
sytuacji, gdy przedmiotem zakupu jest 
kompleksowa usługa organizacji szkole-
nia/konferencji, czyli co do istoty jedna 
usługa, na którą składają się poszczególne 
elementy, w tym usługi gastronomiczne i 
noclegowe.  A co się stanie, jeżeli usługi 
gastronomiczne lub noclegowe zostaną 
na fakturze dokumentującej usługę organi-
zacji szkolenia wykazane odrębnie. Wtedy 
gdy usługi gastronomiczne lub noclegowe 
nie stanowią elementu kompleksowych 

usług organizacji szkoleń,  lecz są odrębnie 
świadczone nabywcom tych usług, to nie 
istnieje możliwość odliczenia podatku 
naliczonego w tym zakresie (art. 88 ust. 1 
pkt 4 ustawy o VAT).       

  W 2016 roku NSA wydał wyrok 
(sygn. akt I FSK 1668/14), w którym 
stwierdził, że usługi hotelarskie i gastro-
nomiczne nie są elementem świadczenia 
kompleksowego w postaci organizacji 
konferencji/ szkolenia. Jednak ukazujące 
się po wydaniu wyroku interpretacje 
organów podatkowych potwierdzają, 
że gdy nabywane od profesjonalnego 
organizatora usługi organizacji konfe-
rencji/szkoleń składają się ze świadcze-
nia głównego, jakim jest wydarzenie o 
charakterze szkoleniowym, a świadczenia 
pomocnicze (tj. hotel, wyżywienie) służą 
lepszemu wykonaniu tej usługi, to podat-
nikowi przysługuje prawo do odliczenia 
podatku naliczonego wynikającego z 
tytułu nabycia tzw. kompleksowej usługi 
w postaci konferencji/szkolenia.  

Barbara Pałka

VAT a usługa kompleksowa
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W dniu 7 września, w Teatrze 
Miejskim im. Jaracza od-
były się uroczyste obchody 

jubileuszu 60-lecia Otwockiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej,  w których udział wzięły 
byłe i obecne władze, działacze i zaproszeni 
goście.

OSM liczy ponad 5,5 tys. lokali, 168 bu-
dynków, 6 tys. członków, w a mieszkaniach 
spółdzielczych mieszka ponad 10 tys. osób.

Oficjalnego otwarcia uroczystości 
dokonał przewodniczący Rady Nadzorczej 
OSM Andrzej Kobza, następnie głos zabrał 
prezes Józef Smorąg; zebrani obejrzeli film 
przedstawiający rys historyczny i aktualną 
działalność Spółdzielni.

Galę poprowadził aktor Paweł Burczyk.
- Nasza Spółdzielnia ma wiele atutów, 

aby w przyszłości skutecznie konkurować z 

innymi formami budownictwa i zarządzania 
zasobami mie szkaniowymi zarówno pod 
względem kosztowym, jak i jakości świad-
czonych usług  – mówił podczas gali prezes 
Józef Smorąg.

W uroczystym spotkaniu uczestniczyła 
Jolanta Frątczak, członek Zarządu Krajowe-
go, przewodnicząca Okręgu Mazowieckiego 
Związku Zawodowego „Budowlani”.

- Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa 
wyróżnia się dynamicznym rozwojem, prężną 
działalnością, wieloletnim doświadczeniem 
i tradycjami. W ciągu 20-tu lat mojej pracy 
w  Związku  Zawodowym p r z e kona łam 
się, że na ludzi tworzących tę Spółdzielnię 
zawsz e  można  l i c z y ć ,  d l a t e g o  t e ż  d z i ś , 
pragnę serdecznie podziękować za wsparcie, 
szacunek,  życz l iwość  i  wyrozumiałość ,  t e 
p i ękne  warto ś c i ,  k tóre  zawsze  nakre ś lały 
naszą współpracę. W imieniu przewodniczą-
cego Związku Zawodowego „Budowlani” 

Pana  Zbign i ewa Janowsk i e go,  Zarządu 
Krajowego i Zarządu Okręgu Mazowieckiego 
g ra tu lu j ę  j ub i l eu s zu  i  ż y c z ę  Zarządowi 
Spółdzielni, Radzie Nadzorczej i wszystkim 
pracownikom, zdrowia, pomyślności w życiu 
osobi s tym, real izac j i  p lanów i zamierzeń 
oraz sukcesów i zadowolenia z wykonywanej 
pracy  – powiedziała w swoim wystąpieniu 
przewodnicząca Jolanta Frątczak.

Otwocka SM została wyróżniona 
Medalem Pro Masovia za całokształt 
działalności ukierunkowanej na rozwój i 
zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i 
kulturalnych lokalnej społeczności oraz 
całego Mazowsza. Podczas uroczystości 
wręczono również odznaczenia: Zasłużo-
ny Działacz Ruchu Spółdzielczego oraz 
dyplomy dla osób szczególnie zasłużonych 
poprzez działania gospodarcze, kulturalne 
i społeczne dla Mazowsza.

Po oficjalnej części uroczystości wszy-
scy obejrzeli  ciekawe przedstawienie 
teatralne.

Jolanta Frątczak

60 lat Otwockiej SM

Dzień 24 sierpnia 2018 
roku dla Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Gór-

nik” w Katowicach był szczególny. 
Podczas zebrania wszystkich pra-
cowników naszej spółdzielni zostały 
przeprowadzone wybory społecznego 
inspektora pracy.

W trakcie zebrania podzięko-
waliśmy dotychczasowemu zakła-
dowemu społecznemu inspektorowi 
pracy – Januszowi Mierzwie, który 

kończąc pracę w naszej spółdzielni, 
przeszedł na zasłużoną emeryturę. 
Na szczególną uwagę zasługuje przy 
tym fakt, że Kolega Janusz związ-
kowcem jest od 45 lat, funkcję SIP 
pełnił od blisko 41 lat(!).

Po złożeniu sprawozdania z 
ostatniej kadencji SIP, podziękowa-
nia w imieniu zakładu pracy wygłosił 
prezes Zarządu, dyrektor Spółdzielni 
Mariusz Nawrocki.

W imieniu Związków  Zawodo-

wych  dziękowała przewodnicząca 
organizacji podstawowej - Katarzyna 
Jakubik.  Głos zabrał także zakłado-
wy specjalista ds. BHP, który określił 
Kol. Janusza jako „wyjątkowego 
SIP-owca, gdyż rzadko zdarza się 
na tym stanowisku osoba tak zaan-
gażowana”.

Głos zabrał także, zaproszony 
przez prezesa Spółdzielni – przewod-
niczący Okręgu Śląskiego ZZ „Bu-
dowlani” Adam Bajerowski, który 

po słowach podziękowania wręczył 
Januszowi Mierzwie Medal 125-lecia 
Ruchu Zawodowego Budowlanych.

Bardzo dziękujemy Januszowi 
Mierzwie za nieszczędzenie sił, po-
święcony czas i wytrwałe dążenie do 
poprawy warunków pracy w naszej 
spółdzielni.

Następnie, zgodnie z obowią-
zującym regulaminem, którego treść 
przekazana została do wiadomości 
wszystkich pracowników, odbyły 

się wybory nowego społecznego 
inspektora pracy na kolejne 4 lata.

W rezultacie, załoga  opowie-
działa się w tajnym głosowaniu za 
kandydaturą Konrada Strychar-
skiego,  któremu gratulujemy i 
życzymy powodzenia w realizacji 
zamierzonych celów.

Katarzyna Jakubik
przewodnicząca

ZZ „Budowlani”
w SM „Górnik” w Katowicach

SIP w SM „Górnik” w Katowicach  
- podziękowania i wybory

Józef Smorąg prezes Zarządu Otwoc-
kiej  Spółdzielni Mieszkaniowej
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W dniu 19 sierpnia 2018 roku odbyło się 
Święto Plonów w Borii  gm. Ćmielów. 
Przewodnicząca Zarządu Okręgu Świę-

tokrzyskiego ZZ ,,Budowlani” Anna Bujnowska wraz 
przewodniczącą ZZ ,,Budowlani” w SM ,,Hutnik” w 
restrukturyzacji Anną Radosz przyjęły zaproszenie 
przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Do-
żynek Józefa Grabowskiego i wzięły czynny udział  w 
uroczystościach, które odbyły się w Borii na zielonych 
błoniach.  

Przy tej okazji obchodzono 90 -tą rocznicę powsta-
nia Ochotniczej Straży Pożarnej w Borii. 

Zaprezentowano przepiękny wieniec dożynkowy, 

który tradycyjnie „ośpiewały” zespoły „Borianki” i 
„Stoczynianki”. Swój występ estradowy zaprezentowała 
również Grupa Kobiet Aktywnych z Wólki Bodze-
chowskiej, w której nasza koleżanka Anna Radosz jest 
członkiem Zarządu i jedną z wokalistek.  

Uroczystości uświetniła orkiestra dęta z Kunowa. 
Przedstawicielki ZZ „Budowlani” złożyły wszystkim 
gospodarzom dożynek serdeczne życzenia, gratulacje i 
wyrazy uznania za  pełną poświęcenia pracę, a druhom 
– jubilatom z OSP Boria życzenia satysfakcji osobistej 
z wykonywanej ciężkiej i niebezpiecznej pracy - w myśl 
oczywistej i pięknej dewizy strażaków: ,,Bogu na chwałę, 
ludziom na pożytek” .                                                AR.

W poniedziałek, 6 sierpnia 2018 r. z Krakowskich 
Oleandrów wyruszył marsz szlakiem Pierwszej 

Kompanii Kadrowej. Ponad 350 piechurów miało do 
przejścia około 160 kilometrów. W niedzielę, 12 sierpnia 
uczestnicy marszu Pierwszej Kompanii Kadrowej dotarli 
do Kielc. Wśród piechurów po raz jedenasty maszerował 
Janusz Głombiński - przewodniczący Zakładowego 
Związku Zawodowego „Budowlani” w Zakładzie Prze-
mysłu Gipsowego „Dolina Nidy” w Gackach. 

W uroczystościach wzięli udział Jan Józef Kasprzyk – 

szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, 
a zarazem honorowy komendant marszu. Obecna również 
była Beata Gosiewska, posłanka do Parlamentu Europej-
skiego oraz wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek.

Na placu Wolności, gdzie znajduje się pomnik Józefa 
Piłsudskiego, wręczono ordery przyznane przez Prezydenta 
RP oraz medale Pro Patria, Krzyż Sybiracki oraz nagrody 
marszowe. Wśród nagrodzonych był nasz kolega Janusz 
Głombiński, który otrzymał statuetkę za zajęcie I miejsca 
w konkursie o Armii Krajowej.

Na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy 
Daleszyce oraz Prezesa Zarządu Koła Gmin-

nego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów 
Politycznych w Daleszycach przewodnicząca Okręgu 
Świętokrzyskiego Anna Bujnowska wzięła udział w 
uroczystości obchodów 74 rocznicy wymarszu I Bata-
lionu 4. Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej na 
pomoc walczącej Warszawie w ramach akcji „Burza”. 
Przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Daleszycach 
odbyła się zbiórka pocztów sztandarowych i przemarsz 
pod pomnik na Plac Cedry, po czym nastąpiło odczyta-

nie apelu poległych, złożenie wiązanek i przemówienia 
zaproszonych gości. 

Na uroczystościach nie zabrało wielu wspomnień. 
O minionych wydarzeniach opowiedział Marek Oczko-
wicz – zastępca prezesa Związku Kombatantów RP i 
Byłych Więźniów Politycznych w Daleszycach. 

Obchody rocznicowe zakończyły się mszą świętą, 
odprawioną na Rynku w Daleszycach. Organizatorami 
wydarzenia byli: Urząd Miasta i Gminy Daleszyce wraz 
z Gminnym Kołem Związku Kombatantów RP i Byłych 
Więźniów Politycznych.                      Anna Bujnowska 

,,Budowlani” 
na dożynkach w Borii”

Świętokrzyscy 
„Budowlani”... 
...w marszu I Kompanii Kadrowej

…na obchodach 74 rocznicy wymarszu  
I Batalionu 4. Pułku Piechoty Legionów Armii 
Krajowej na pomoc walczącej Warszawie
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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

1 8 4 2

9 5 3 1

3 5 8 4

5

4 7 2 1 9

9 4 7 8

7

1 7 8

2 3

HUMOR
W domu wybuchł pożar.  
Żona z mężem wybiegli 
na ulicę, czekając na straż 
pożarną.  
- Nie ma tego złego - mówi 
żona - po raz pierwszy od 
dziesięciu lat wreszcie wyszli-
śmy gdzieś razem.

JJJ
Żona odkłada czasopismo  
i zwraca się do męża:  
- Wyobraź sobie,  
że w Nowym Jorku wsadzili 
do więzienia mężczyznę, 
który miał cztery żony.  
- Za karę, czy żeby odpoczął? 
- pyta mąż.

JJJ
Uradowana żona wraca do 
domu i chwali się mężowi:  
- Mam prawo jazdy! Teraz 
zwiedzimy cały świat!  
Na to mąż odpowiada:  
- Ten, czy tamten?

JJJ
Żona:  
- Niektórzy to mają dobrze. 
Na przykład Malinowska  
z góry. Ma nowa sukienkę.  
Mąż:  
- A Kowalski z dołu nową 
żonę...

JJJ
Czwarta nad ranem.  
Maż zrywa się z łóżka i w po-
śpiechu zaczyna się ubierać.  
Budzi się żona i patrzy na nie-
go ze zdziwieniem, pytając:  
- Co ty robisz? Gdzie się 
wybierasz?  
Mąż rozgląda się dookoła  
i mówi: 
- Uuuf, przepraszam kocha-
nie. Zapomniałem, że wczoraj 
po pracy wróciłem prosto do 
domu.

JJJ
- Misiu - mówi mąż do żony - 
zaprosiłem kolegę na kolację.  
- Co? Czyś ty zwariował?! 
W domu jest bałagan, nie 
poszłam na zakupy, naczynia 
są brudne i nie zamierzam 
gotować kolacji!  
- Wiem.  
- To po co zaprosiłeś kolegę?  
- Ponieważ biedaczek myśli  
o żeniaczce.

JJJ
Dwóch gości popija sobie 
winko pod sklepem.  
Nagle podjeżdża elegancki 
samochód, z którego wysiada 
jakieś zamożne małżeństwo.  
Kupują w sklepie niegazo-
waną wodę i zaczynają sobie 
popijać.  
- Popatrz - mówi jeden  
z pijaczków - 
- Piją wodę!  
- No - mówi drugi - jak 
zwierzęta.

JJJ
Młoda żona skarży się swojej 
matce:  
- Już mnie nie bawią rozmo-
wy z mężem...  

- Dlaczego?  
- Co ciekawego może powie-
dzieć człowiek, który nigdy,  
w żadnej sprawie nie ma 
racji...

JJJ
Tęga żona mówi do męża 
chudzielca:  
- Jakby tak kto na ciebie 
popatrzył, to by pomyślał,  
że na całym świecie panuje 
głód.  
- A jakby kto na ciebie popa-
trzył, to by pomyślał,  
że to twoja wina.

JJJ
Mówi babka do dziadka:  
- Idź do sklepu i kup masło 
i chleb. Tylko pamiętaj, dwie 
rzeczy: masło i chleb.  
Dziadek pokiwał głową  
i poszedł.  
Po jakichś dwóch godzinach 
wrócił z puszką białej farby.  
Babka się złości:  
- Ale ty to masz sklerozę, 
przecież ci mówiłam: dwie 
rzeczy! A gdzie pędzel?

JJJ
Oto co mówi mąż do żony  
w kolejnych latach małżeń-
stwa, przechodząc przez 
ulicę...  
1. Poczekaj kochanie aż samo-
chód przejedzie.  
2. (tu imię) poczekaj,  
bo samochód!  
3. Czekaj, samochód  
4. Nie widzisz samochodu?  
5. Cholera, ślepa jesteś?  
6. (To już tylko do siebie) Jak 
jesteś ślepa, to leź pod koła!

JJJ
U Kowalskich dochodzi do 
kłótni.  
Żona, wyczerpawszy zasób 
uwłaczających godności męża 
epitetów i gróźb, wykrzykuje:  
- Jak tylko umrzesz, wyjdę  
za mąż za innego!  
- Moja droga! Cóż mnie może 
obchodzić nieszczęście czło-
wieka, którego nie znam.

JJJ
Z kliniki chirurgii plastycznej 
wraca do domu starsza pani. 
Mąż przygląda się jej uważnie 
i po chwili ironicznie komen-
tuje:  
- No, co mogli, to zrobili...

JJJ
- O, kochanie - mówi żona do 
męża - daj mi jeszcze jednego 
buziaczka, a będę twoja  
na wieki.  
- Dzięki, że mnie ostrzegłaś!

JJJ
Blondynka mówi do swojej 
przyjaciółki:  
- Nie wiem, co w tamtych 
czasach kobiety widziały w 
mężczyznach?  
- W tamtych czasach, to zna-
czy kiedy? - pyta koleżanka.  
- No wiesz, zanim wynalezio-
no pieniądze.

JJJ


