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CENTRALNE UROCZYSTOŚCI  
DNIA GÓRNIKA 2018  

ZZ „BUDOWLANI”

                                 
Szanowne Koleżanki i Koledzy Górnicy,

   Dzień Górnika to ważne święto górnictwa 
węglowego, skalnego, przemysłu cementowego  
i wapienniczego. Z okazji Dnia Górnika 2018 mam 
zaszczyt, w imieniu własnym i Zarządu Krajowe-
go „Związku Zawodowego „Budowlani”, złożyć 
wszystkim Górnikom, wszystkim naszym Koleżan-
kom i Kolegom serdeczne życzenia. 

   Życzę Wam doskonałego zdrowia, wszelkiej po-
myślności, zarówno w życiu osobistym, jak i zawo-
dowym, satysfakcji z pracy, siły i optymizmu. Życzę, 
by jak najlepiej powodziło się Waszym Firmom, jej 
pracownikom i szefom. Także Waszym rodzinom, bo 
dla nich się trudzicie i od nich bardzo wiele zależy. 

Przewodniczący
ZZ „BUDOWLANI”

Stara Strzecha

Czy branżę budowlaną 
stać na fachowców?

SUKCES ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

Rozporządzenie ws. BHP 
operatorów żurawi podpisane!

II OGÓLNOPOLSKIE FORUM SŁUŻBY BHP

str. 8-9
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LOT - porozumienie 
ze strajkującymi

Po kilkunastu dniach 
zakończył się strajk w 

Polskich Liniach Lotniczych 
LOT. Po wielogodzinnych 
negocjacjach przy udziale 
mediatorów udało się pod-
pisać wstępne porozumienie. Porozumienie z zarządem linii lotniczych 
podpisał Związek Zawodowy Personelu Pokładowego i Lotniczego oraz 
Związek Zawodowy Pilotów Komunikacyjnych. 

Wśród najważniejszych postanowień zapisano: zakończenie akcji 
strajkowej z dniem 1 listopada 2018 r., przywrócenie do pracy Moniki 
Żelazik oraz wszystkich 67 osób zwolnionych w związku ze strajkiem 
rozpoczętym 18 października br., uchylenie nagany nałożonej na kapitana 
Adama Rzeszota, zobowiązanie do niedochodzenia od organizatorów, 
kierujących strajkiem lub uczestników strajku, roszczeń pieniężnych 
związanych z akcją strajkową, przystąpienie w najbliższym czasie do 
uzgodnień zmian w obowiązującym w spółce regulaminie wynagradzania. 
Ponadto strony zobowiązały się do zachowania spokoju społecznego przez 
okres co najmniej 24 miesięcy, pod warunkiem przestrzegania prawa i 
postanowień zawartego porozumienia.

W trakcie strajku zarząd LOT-u był zmuszony do wynajęcia dodatko-
wych samolotów z załogami, by zapewnić ciągłość połączeń. Odwołanych 
zostało kilkadziesiąt połączeń.

Głównym punktem sporu między związkami zawodowymi działają-
cymi w LOT a władzami spółki jest wypowiedziany w 2013 roku regulamin 
wynagradzania z 2010 roku. 

Pracownicy MPK 
we Wrocławiu 
żądają podwyżek

Trwa spór 
z b i o r o -

wy w Miejskim 
Przedsiębiorstwie 
Komunikacyjnym we Wrocławiu. Związkowcy żądają podwyżek dla pra-
cowników w 2019 r. Jak twierdzą, od dwóch miesięcy prowadzą rozmowy 
z pracodawcą na ten temat. Chcą, podobnie jak to było w ubiegłym roku 
i dwa lata temu, doprowadzić do zwiększenia pensji wszystkich grup 
zawodowych pracujących w MPK Wrocław, zarówno kierowców i mo-
torniczych, jak i zaplecza technicznego, sprzątającego czy administracji.

Ostatnie podwyżki płac, jakie związkowcy wynegocjowali w MPK, 
wprowadzono od 1 marca. Pracownicy otrzymali wówczas od 100 do 
nawet 400 zł. Kwota była uzależniona m.in. od stażu pracy. Dodatkowe 
200 - 300 zł do pensji dostali kierujący ze stażem pracy powyżej 10 lat. W 
uzasadnionych przypadkach – nawet 400 zł.

Czy będzie strajk  
w Operze Narodowej?

Pracownicy Teatru Wielkiego 
– Opery Narodowej, zrzesze-

ni w „Solidarności”, od lat walczą o 
podwyżki wynagrodzeń. Od roku 
trwa tam spór zbiorowy. Kolejne 
negocjacje i mediacje nie odnoszą 
skutku. Wzrasta niezadowolenie 
wśród załogi. Rozważane jest przy-
stąpienie do strajku. W ramach 
prowadzonej akcji protestacyjnej oflagowano gmach teatru. W pomiesz-
czeniach technicznych wywieszono transparenty, w niektórych miejscach 
porozwieszano ulotki.

W proteście biorą udział osoby odpowiedzialne za produkcję od 
strony technicznej. Są wśród nich krawcowe, stolarze, ślusarze, rekwizy-
torzy, charakteryzatorki i obsługa sceny. 

Przegląd związkowych 
wydarzeń w Polsce

cd. na str. 4

W siedzibie Związku Zawodowego 
„Budowlani” w Warszawie, 14  
listopada br. odbyło się spotkanie 

konsultacyjne organizacji partnerów społecznych 
sektora budownictwa. Wzięli w nim udział: 
prezes Jan Styliński i dyrektor Magdalena 
Lewandowska - reprezentujący Polski Związek 
Pracodawców Budownictwa, prezes Krzysztof 
Baranowski i wiceprezes Waldemar Mazan - 
reprezentujący Konfederację Budownictwa i 
Nieruchomości, przewodniczący Krajowego Se-
kretariatu Budownictwa i Przemysłu Drzewnego 
NSZZ „Solidarność” Zbigniew Majchrzak oraz 
przewodniczący Zbigniew Janowski i sekretarz 
Jakub Kus - reprezentujący Związek Zawodowy 
„Budowlani”, a także prezes Izby Projektowania 
Budowlanego Jerzy Kotowski.

   Spotkanie poświęcone było poszerzeniu i 
intensyfikacji współpracy partnerów w obszarach 
szczególnie ważnych dla budownictwa i budow-
lanego rynku pracy.

Uzgodniono, że organizacje w najbliższym 
czasie przystąpią do pracy nad ramowym 
taryfikatorem płacowym, opartym o charak-
terystyki poziomów kwalifikacji Sektorowej 
Ramy Kwalifikacji w Budownictwie. Rama sta-
nowi dobrą podstawę do powiązania poziomów 
wynagrodzeń w budownictwie z poziomem 

posiadanych kwalifikacji. Współpracę w tym 
zakresie zadeklarowała także Izba Projektowania 
Budowlanego, posiadająca doświadczenie w 
tworzeniu stawek kalkulacyjnych wynagrodzeń 
projektantów. Pierwsze propozycje w zakresie prac 
nad taryfikatorem przedstawią ZZ „Budowlani” 
i KBiN.

   Partnerzy uzgodnili również, że przygotują 
wspólne stanowisko do projektu nowego prawa 
zamówień publicznych, uwzględniające poglądy 
i interesy organizacji budownictwa. Projekt 
nowego PZP zostanie wkrótce przekazany do 
konsultacji, zgodnie z zapowiedziami rządu. 
Działania w tym obszarze skoordynuje PZPB.

  Partnerzy uzgodnili także działania ma-

jące na celu intensyfikację prac Zespołu 
Trójstronnego ds. budownictwa i gospodarki 
komunalnej. W zgodniej opinii partnerów, 
praca Zespołu wymaga reorganizacji – dla lep-
szego wykorzystania możliwości, jakie stwarza 
to forum dialogu społecznego. Z odpowiednimi 
inicjatywami wystąpią współprzewodniczący 
Zespołu Zbigniew Janowski i Waldemar Mazan.

Dyskusja dotyczyła wielu innych, ważnych 
problemów budownictwa. Partnerzy ustalili, że 
konsultacje liderów organizacji będą odbywały 
się regularnie, a współpraca organizacji w re-
alizacji uzgodnień prowadzona będzie w trybie 
roboczym.

(sag)

WSPÓŁPRACA PARTNERÓW 
SPOŁECZNYCH BUDOWNICTWA 
- NOWE OTWARCIE

7 listopada br., w 100 rocz-
nicę powołania w Lublinie 
Tymczasowego Rządu Lu-

dowego Republiki Polskiej z premie-
rem Ignacym Daszyńskim na czele, 
odbyło się uroczyste posiedzenie 
Rady Ogólnopolskiego Porozu-
mienia Związków Zawodowych 
pod hasłem „Związki zawodowe w 
Niepodległej”.

W uroczystości, oprócz człon-
ków Rady OPZZ, wzięli udział m.in. 
przedstawiciele Marszałka Sejmu 

i Senatu, Państwowej Inspekcji 
Pracy, posłowie na Sejm RP, politycy, 
liderzy organizacji społecznych i 
zawodowych, a także przedstawiciele 
związków zawodowych z Czech i 
Ukrainy oraz byli wiceprzewodni-
czący OPZZ.

Była to znakomita okazja do 
poznania historii działalności 
związków zawodowych na przestrze-
ni ostatnich 100 lat i nawiązania do 
pierwszych 100 dni wolności, kiedy 
to uchwalono 8-godzinny dzień pra-

cy i 46-godzinny tydzień, powołano 
inspekcję pracy oraz uchwalono 
czytelny dla wszystkich dekret o 
związkach zawodowych.

- Chciałbym nawiązać do cytatu 
z Ignacego Daszyńskiego, który 
przyświeca naszej konferencji: „Ża-
den wysiłek rządu nie dopiąłby 
celu, gdyby nie robotnicy”. Polska 
istniała, dzięki strajkującym ro-
botnikom w 1905 r., dzięki walce 
nauczycieli z wynaradawianiem, 
dzięki polskim drukarzom i koleja-

rzom – powiedział przewodniczący 
OPZZ Jan Guz, dodając: „o Polskę 
wywalczyli powstańcy listopadowi 
i styczniowi, górnicy walczący w 
powstaniach śląskich, powstańcy 
wielkopolscy. Oddajemy im dzisiaj 
hołd i składamy podziękowania”.

Uroczystość uświetnił występ 
chóru Miejskich Zakładów Auto-
busowych „Surma”, który wykonał 
patriotyczne pieśni.

Tomasz Nagórka

Związkowe obchody 100-lecia 
odzyskania niepodległości  
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Z wiązek Zawodowy „Budowlani” w dniu 29 sierpnia 2018 r przyjął Stanowisko 
w sprawie sytuacji polskiego sektora budowlanego w 2018 r. W Stanowisku 

tym wskazaliśmy szereg zagrożeń, które, tak jak wielokrotnie w czasie minionego 
ćwierćwiecza, mogą doprowadzić do kryzysu w branży. Oceny zawarte w tym Sta-
nowisku znajdują swe potwierdzenie w analizach sytuacji budownictwa w Polsce 
pod koniec 2018 roku.
   Jednym z najważniejszych problemów naszego sektora, szczególnie widocznym w okresie 
dobrej koniunktury, jest chroniczny niedobór wykwalifikowanych specjalistów, praktycznie 
w większości specjalności niezbędnych do prawidłowej realizacji procesu inwestycyjnego w 
budownictwie. Sytuacja ta powtarza się od wielu lat. Doraźne działania, podejmowane przez 
firmy budowlane, polegające na zatrudnianiu dużej liczby pracowników o nieustalonym 
poziomie posiadanych kwalifikacji, pochodzących z krajów trzecich, nie były i nie są skuteczne.

   Podstawowym powodem niedoboru wykwalifikowanych pracowników w polskim 
budownictwie jest mała stabilność zatrudnienia, wysoka uciążliwość pracy i wynagrodzenia 
niedostosowane do poziomu posiadanych kwalifikacji. Młodzi ludzie nie będą nabywać 
wyższych kwalifikacji w budownictwie bez przekonania, że kwalifikacje te zapewnią im 
wynagrodzenia wyższe od słabiej wykwalifikowanych pracowników i czytelną ścieżkę 
kariery zawodowej.

   Dziś budownictwo w Polsce jest dla młodych pracowników po prostu nieatrakcyjne. 
Przyciąga osoby podejmujące pracę sezonową i nie zainteresowane podwyższaniem 
kwalifikacji. Przyciąga pracowników migracyjnych, ale najlepsi z nich już wkrótce 
znajdą lepszą pracę na bardziej atrakcyjnych rynkach europejskich.

   Związek Zawodowy „Budowlani” zaangażował się w tworzenie Sektorowej Rady 
ds. Kompetencji w Budownictwie i Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Budownictwie, 
w przekonaniu, że Rada ds. Kompetencji, a szczególnie Rama Kwalifikacji mogą być 
użytecznymi narzędziami zmiany sytuacji na budowlanym rynku pracy. Odpowiednio 
wykorzystane, mogą przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności sektora i promocji 
nabywania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w sektorze.

   Związek Zawodowy „Budowlani” uważa, że logiczną konsekwencją opracowania 
i włączenia do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji Sektorowej Ramy Kwalifikacji 
w Budownictwie powinno być jej wdrożenie, w różnych formach, w sektorze.

   Sektorowa Rama Kwalifikacji w Budownictwie stanowi dobrą podstawę do podjęcia 
przez partnerów społecznych, reprezentujących pracowników i pracodawców, a także 
przez inne ważne organizacje naszego sektora (samorząd zawodowy, izby budownictwa i 
stowarzyszenia branżowe) prac nad taryfikatorem wynagrodzeń, opartym o poziomy 
kwalifikacji.

   Doświadczenie z prac nad minimalną godzinową stawką kalkulacyjną wynagrodzenia w 
budownictwie dla robót budowlano-montażowych oraz usług w zakresie gospodarowania 
nieruchomościami i szerokie poparcie dla tej inicjatywy przez bardzo wiele ważnych 
organizacji sektora stwarza dobrą podstawę do podjęcia prac nad taryfikatorem 
wynagrodzeń.

   Zarząd Krajowy Związku Zawodowego „Budowlani” zwraca się z apelem do innych 
reprezentatywnych organizacji pracowników oraz do związków pracodawców 
w sektorze budownictwa o pilne podjęcie, bez warunków wstępnych, prac nad 
taryfikatorem wynagrodzeń w budownictwie opartym o poziomy kwalifikacji 
zawodowych. Wyrażamy jednocześnie nadzieję, że do prac tych włączą się inne 
ważne organizacje naszej branży.

   Liczymy jednocześnie na to, że powodzenie prac nad taryfikatorem w budownictwie 
przyczyni się do podjęcia podobnych inicjatyw w sektorach pokrewnych naszej branży.

Warszawa, 6 listopada 2018 r.

Za Zarząd Krajowy
Związku Zawodowego

„Budowlani”

/-/ Zbigniew Janowski

STANOWISKO 
ZWIĄZKU ZAWODOWEGO „BUDOWLANI”  

W SPRAWIE TARYFIKATORA STAWEK WYNAGRODZEŃ  
W BUDOWNICTWIE POWIĄZANEGO  

Z POZIOMEM KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW

Na początku listopada, w Warszawie od-
było się posiedzenie Zarządu Krajowego 
Związku Zawodowego „Budowlani”. 

Głównym celem spotkania było omówienie i rekomen-
dowanie Radzie Krajowej budżetu Zarządu Krajowego 
na przyszły rok, przyjęcie wzoru uchwały bilansowej 
dla organizacji podstawowych, przyjęcie dokumentacji 
rejestracyjnej oraz Polityki bezpieczeństwa danych 
osobowych w Związku Zawodowym „Budowlani”. 
Posiedzenie poprowadził przewodniczący Związku 
Zbigniew Janowski.

Projekt budżetu Zarządu Krajowego na 2018 r. 
przedstawiła główna księgowa Barbara Pałka. Zarząd 
jednomyślnie rekomendował Radzie Krajowej  jego 
przyjęcie oraz skierował dokument do Głównej Ko-
misji Rewizyjnej, celem zaopiniowania. Następnie 
Zarząd przyjął wzór uchwały organizacji podstawowej 
o przyjęciu bilansu za rok 2018. Bilans powinien 
zostać przedstawiony okręgom w terminie do dnia 31 
stycznia 2019 roku. Wzór uchwały został przekazany 
do okręgów, celem rozesłania do organizacji podsta-
wowych. Jest też dostępny na stronie internetowej www.
zzbudowlani.pl.

 W związku z przyszłoroczną kampanią spra-
wozdawczo-wyborczą w organizacjach podstawowych 
(1 stycznia – 30 czerwca 2019 r.) Zarząd Krajowy 
przyjął wzory dokumentacji rejestracyjnej. Wzory 
poszczególnych dokumentów są porównywalne z 
tymi, które były wykorzystywane podczas ostatniej 
kampanii sprawozdawczo-wyborczej, 5 lat temu. Zatem 
ich wypełnienie nie powinno stwarzać problemów. 
Deklarację członkowską oraz ankiety zaktualizowano 
do wymagań przewidzianych przez RODO. W innych 
dokumentach wprowadzono niewielkie zmiany. 

Przyjęto wzory: deklaracji członka Związku 
Zawodowego „Budowlani”, protokołu rejestracyjne-

go, protokołu komisji skrutacyjnej, ankiety członka 
organu organizacji podstawowej, ankiety delegata na 
okręgowy zjazd delegatów, protokołu przekazania 
dokumentacji i majątku organizacji podstawowej, wy-
kazu zakładów pracy objętych działaniem organizacji 
międzyzakładowej, załącznika do pkt. 4 protokołu 
rejestracyjnego (absolutorium), protokołu z wyboru 
delegata na Kongres ZZ „Budowlani” (dot. organi-
zacji liczących co najmniej 100 członków - zgodnie z 
Ordynacją wyborczą, w trakcie zebrania sprawozdaw-
czo-wyborczego mają one prawo do wyboru 1 delegata 
na Kongres Związku Zawodowego „Budowlani”), 
wniosku o zarejestrowanie organizacji podstawowej. 
Są one dostępne na stronie internetowej Związku.

W ślad za wprowadzeniem Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych), celem ochrony 
danych osobowych, Zarząd Krajowy postanowił 
przyjąć Politykę Bezpieczeństwa Ochrony Danych 
Osobowych w Związku Zawodowym „Budowlani”.

Zarząd Krajowy przyjął także Stanowisko w spra-
wie taryfikatora stawek wynagrodzeń w budownictwie, 
powiązanego z poziomem kwalifikacji pracowników, 
oraz aktualną listę organizacji podstawowych, 
liczących co najmniej 100 członków (według stanu 
na dzień 30 września 2018 r.), na której znalazło się 
w sumie 17 organizacji. Zgodnie z pkt. 24 Ordynacji 
wyborczej Związku Zawodowego „Budowlani”, orga-
nizacje podstawowe, które znajdują się na tej liście, 
będą uprawnione do wyboru dodatkowo 1 delegata na 
Kongres Związku Zawodowego „Budowlani”, w trakcie 
sprawozdawczo-wyborczego zebrania rozpoczynające-
go kadencję 2019-2024.                       Tomasz Nagórka

Związek „Budowlani” 
przygotowuje się 
do kampanii 
sprawozdawczo-wyborczej  
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Zdaniem związkowców, 60% załogi Teatru Wielkiego – Opery Naro-
dowej nie osiąga średniej płacy krajowej, pomimo że większość pracuje 
po 12 godzin dziennie, często 6 dni w tygodniu. 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w połowie czerwca 
wystąpiło do Ministerstwa Finansów z prośbą o zmiany w tzw. ustawie 
okołobudżetowej, pozwalające na zwiększenie funduszu wynagrodzeń 
Teatru Wielkiego-Opery Narodowej. Jednak od tamtego czasu nic się 
nie zmieniło.

Spór zbiorowy w Agros 
Nova w Łowiczu

Pracownicy zakładu 
przetwórstwa owo-

ców i warzyw Agros Nova 
w Łowiczu, który od 2015 roku należy do Grupy Maspex Wadowice, 
domagają się wzrostu wynagrodzenia zasadniczego, w zależności od 
zajmowanych stanowisk, od 100 do 400 złotych. Grupa Maspex jest 
jedną z największych w Europie Środkowo-Wschodniej firm w branży 
spożywczej. Agros Nova znana jest z takich marek jak: Łowicz, Kotlin, 
Krakus, Włocławek, DrWitt, Tarczyn, Fruktus. 

Nowe władze wypowiedziały układ zbiorowy pracy, a pracownicy 
nie otrzymali podwyżek. Związkowcy bezskutecznie próbują nawiązać 
dialog z zarządem przedsiębiorstwa. Wielokrotnie domagali się spotkania 
z zarządem, aby ustalić kryteria podwyżek, ale bezskutecznie. W ramach 
prowadzonego protestu  strona związkowa domaga się również przestrze-
gania zasad BHP w zakładzie pracy.

Żory - robotnicy 
budowlani domagają się 
zaległych wynagrodzeń

Pracownicy oraz właściciele firm budowlanych, którzy są podwy-
konawcami na budowie nowych bloków czynszowych w Żorach, 

żądają uregulowania zaległych wypłat. W tym celu zablokowali ruch na 
jednym z rond w tym mieście. Wykonawca – firma Erbud zalega im 1,5 
miliona złotych. 

Należące do miasta Zakłady Techniki Komunalnej – inwestor budo-
wy bloków czynszowych, rozwiązały umowę z generalnym wykonawcą, 
firmą Erbud. Przyczyną było złamanie jej warunków. Teraz podwykonawcy 
zostali bez pieniędzy. Nie mają środków, by zapłacić pracownikom za 
wykonaną pracę. Zdaniem prezesa Zakładu Techniki Olgierda Zalaś, 
sytuacja jest patowa. Zgodnie z prawem spółka może zapłacić jedynie za 
zobowiązania, które zostały zlecone. 

Zebrał: Tomasz Nagórka

cd. ze str. 2

Pod takim hasłem odbyła 
się konferencja, zorgani-
zowana wspólnie przez 

Fundację im. Ignacego Daszyńskie-
go, Fundację im. Friedricha Eberta 
oraz OPZZ. Zdaniem organizato-
rów konferencji, w powszechnym 
postrzeganiu związkowiec w Polsce 
pozostaje synonimem działacza, 
który nie chcąc pracować, zasłania 
się legitymacją organizacji oraz 
wymusza kolejne ustępstwa ze strony 
zarządu zakładu pracy. Co więcej, ob-
raz związków jako hamulca rozwoju 
gospodarczego jest nadal utrwalany 
w wielu mediach głównego nurtu. 

Konferencja była próbą przyj-
rzenia się językowi, jakiego używają 
związki zawodowe w Polsce, oraz 
jak o związkach mówią media. Była 
też okazją do zastanowienia się, jak 
związki zawodowe dziś powinny 
komunikować się skutecznie z pra-
cownikami, zarówno młodymi, jak 
i starszymi, aby przekazać swoje cele 

w sposób skuteczny i pozytywny.
Związek Zawodowy „Budowla-

ni” reprezentowali Emilia Kaźmier-
czak z Organizacji Zakładowej w 
Sklejka Orzechowo S.A. oraz Tomasz 
Nagórka, sekretarz krajowy Związ-
ku ds. organizacyjnych, który był 
jednym z prelegentów konferencji.

Konferencję otworzyli prze-
wodniczący OPZZ Jan Guz, wice-
przewodnicząca OPZZ Barbara 
Popielarz oraz Ernst Hillebrand 
z Fundacji im. Friedricha Eberta. 
W swoich krótkich wystąpieniach 
podkreślili wagę mediów związko-
wych i rolę, jaką odgrywa kwestia 
sprawnego komunikowania się nie 
tylko ze związkowcami, ale i całym 
społeczeństwem.

Pierwsi paneliści odnieśli się do 
tego, jak w ostatnich latach media 
informowały o działalności związ-
ków zawodowych. Niestety, obraz 
związkowca na przestrzeni ostatnich 
blisko 30 lat został utrwalony w opi-

PODPALONA OPONA DO LAMUSA

nii publicznej jako osoby roszczenio-
wej, konfliktowej, niewykształconej, 
broniącej za wszelką cenę swych 
interesów. Paneliści przytoczyli 
również, czasami prześmiewcze, cy-
taty z wystąpień polityków i innych 
osób publicznych (w szczególności 
ekonomistów, a także dziennikarzy) 
na temat działalności związków 
zawodowych.

Tomasz Nagórka w pierwszej 
kolejności odniósł się do niskiej świa-
domości społecznej na temat działal-
ności związków zawodowych, by póź-
niej, na przykładzie „Budowlanych”, 
zaprezentować doświadczenia i dobre 
praktyki w zakresie komunikowania 
się ze społeczeństwem, działaczami i 
potencjalnymi członkami. 

Mówiąc o niskiej wiedzy na 

temat związków zawodowych, przy-
toczył wyniki badań, jakie kilka lat 
temu przeprowadzono wśród studen-
tów Uniwersytetu Warszawskiego 
„Wzięło w nim udział 150 studentów 
I i II roku studiów magisterskich 
na kierunkach polityka społeczna, 
finanse i rachunkowość, zarządzanie, 
prawo i socjologia, z czego 44% z 
nich wykazało, że pracuje zarobkowo. 
85% ankietowanych stwierdziła, że 
o związkach zawodowych nie wie 
nic lub niewiele. Związki zawodowe 
kojarzą się studentom przeważnie 
z negocjacjami, konfliktami, bloko-
waniem ulic, upolitycznieniem i 
górnikami. Wiedzę o związkach czer-
pią z internetu (33%), prasy (25%), 
szkoły/uczelni (15%), rodziny  (8%).  
Badani uważają (w 79%), że stopień 

działań związków zawodowych na 
rzecz młodych pracowników jest 
zdecydowanie i raczej niski. Ponad 
85% respondentów zauważa potrze-
bę istnienia związków zawodowych. 
Jednakże tylko kilkanaście procent z 
nich wyraża chęć przynależności do 
związku zawodowego” - powiedział 
Tomasz Nagórka.

 Sekretarz krajowy „Budowla-
nych” zaprezentował media, za po-
mocą których Związek komunikuje 
się „z resztą świata”. Jest to przede 
wszystkim ogólnopolski magazyn 
społeczno - zawodowy „Budowla-
ni”, wydawany w liczbie 10 tysięcy 
egzemplarzy. Magazyn wysyłany jest 
do organizacji podstawowych i zakła-
dów pracy za pośrednictwem poczty 
tradycyjnej i poczty elektronicznej. 

Magazyn dostępny jest również na 
dedykowanej mu stronie internetowej 
www.budowlani.info.pl. Związek 
komunikuje się również za pośred-
nictwem biuletynów, wysyłanych 
drogą elektroniczną („Budowlani”, 
Bądź na bieżąco”, „Budowlani infor-
mują”, „Interwencje, opinie, listy ZZ 
„Budowlani”), strony internetowej 
www.zzbudowlani.pl i profilu na 
Facebooku.

Ponadto prowadzi akcje ulot-
kowe i plakatowe. Kończąc wystą-
pienie Tomasz Nagórka stwierdził: 
„W moim wystąpieniu chciałem 
podkreślić, że mówiąc o związkach 
zawodowych, nie należy generalizo-
wać, wrzucać ich do jednego worka i 
w nieskończoność utrwalać w spo-
łeczeństwie złego wizerunku związ-
kowca palącego opony. Podstawą 
działalności Związku Zawodowego 
„Budowlani” jest dialog, dążenie do 
kompromisu i poszukiwanie innych 
niż konfliktowe dróg pozostania w 
świadomości pracowników”.

 Konferencję zakończyła dys-
kusja, którą moderowała Adrianna 
Rozwadowska z „Gazety Wybor-
czej”. Podczas dyskusji starano się 
odpowiedzieć, w jaki sposób można 
odmienić wizerunek związkowca, 
aby nie był kojarzony ze stereotypo-
wą podpaloną oponą.

(T.N.)

W piątek, 9 listopada br., w Osiedlo-
wym Domu Kultury w Ostrowcu 
Świętokrzyskim odbyło się uroczy-

ste spotkanie z okazji „ Dnia Budowlanych 2018”.
Obchody Święta Budowlanych zgromadziły 

związkowców, pracowników Spółdzielni, emery-
tów. W uroczystości wzięła udział przewodnicząca 
Okręgu Świętokrzyskiego ZZ „ Budowlani” Anna 
Bujnowska.

Spotkanie otworzył przewodniczący ZZ 
„Budowlani” w OSM Jerzy Kaczmarski, akcen-
tując, że odbywa się ono w przeddzień 100-lecia 
odzyskania niepodległości przez Polskę, i w tym 
kontekście przybliżył tradycję ruchu zawodowego 
Budowlanych.

Następnie głos zabrała przewodnicząca 
Okręgu Świętokrzyskiego ZZ „Budowlani” Anna 
Bujnowska, która m.in. odczytała przesłanie od 
Zbigniewa Janowskiego, przewodniczącego ZZ 
„Budowlani”. 

Medalami 125-lecia Ruchu Zawodowego 
Budowlanych w Polsce odznaczeni zostali: Marek 
Szymanowicz i Henryk Zięba.  Jerzy Kaczmarski  
pogratulował wyróżnionym i życzył dużo zdro-
wia, sukcesów i satysfakcji z pracy oraz w życiu 
osobistym.

W dalszej części uroczystości głos zabrał 
również prezes Ostrowieckiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej Marek Zaręba.

Po części oficjalnej odbyła się mniej formalna 
część obchodów Dnia Budowlanych, przy dźwię-
kach zespołu muzycznego.                             

(osm)

Obchody Dnia Budowlanych  
w Ostrowieckiej SM
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SUKCES ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

Rozporządzenie ws. BHP 
operatorów żurawi podpisane!

Po blisko 3 latach pracy, mamy 
to! Rozporządzenie w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy obsłudze żurawi wieżowych i szybko-
montujących zostało podpisane!

Przypominamy, to Związek Zawodowy 
„Budowlani” oraz Komisja Operatorów 
Żurawi Wieżowych Wspólnota Pracy rozpo-
częły wspólne prace nad rozporządzeniem. 
Wspólnie też przekonaliśmy resort przed-
siębiorczości i technologii do podjęcia prac 
legislacyjnych.

Nasza inicjatywa została poparta przez 
liczne organizacje, zrzeszające zarówno pra-
cowników, jak również pracodawców sektora 
budowlanego. W pracach nad projektem 
uczestniczyli m.in. przedstawiciele Porozu-
mienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, 
którego sygnatariuszami są najwięksi w 
Polsce generalni wykonawcy, oraz przedsta-
wiciele Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 
Pracowników Służby BHP.

Warunki pracy i bezpieczeństwa pracy 
operatorów żurawi są problemem bardzo 
istotnym dla funkcjonowania polskiego 
budownictwa. Praca operatora żurawia ma 
wpływ na bezpieczeństwo całej budowy, 
zarówno w aspekcie technicznym, jak i z 
punktu widzenia ludzi współpracujących z 
operatorem i znajdujących się w otoczeniu 
dźwigu – także osób postronnych.

Głównym celem wprowadzenia tej 
regulacji jest zapewnienie pracownikom 
obsługującym żurawie bezpiecznych wa-
runków pracy, z uwzględnieniem specyfiki 
wykonywanego przez nich zawodu, oraz 
zapewnienie podstawy prawnej do kontroli 
przestrzegania przepisów dotyczących wa-
runków pracy tych osób. 

Dziękujemy wszystkim tym, którzy 
przyczynili się do unormowania pracy ope-
ratora żurawia!

***
Historia prac nad 
rozporządzeniem

Początek 2016 - Spotkanie przedstawi-
cieli Związku Zawodowego „Budowlani” i 
Komisji Operatorów Żurawi - podpisanie 
porozumienia o współpracy.

Kwiecień 2016 - Pismo ZZ „Budowla-
ni” do Ministra Rozwoju z prośbą o rozpo-

częcie prac nad rozporzą-
dzeniem.

Czerwiec 2016 - Podsekretarz stanu 
Tadeusz Kościński w imieniu Ministra 
Rozwoju stwierdza, że nie jest właściwy do 
rozpatrzenia wniosku o wydanie nowego 
rozporządzenia.

Sierpień 2016 - Pismo ZZ „Budowlani” 
do Premier Beaty Szydło z prośbą o określe-
nie ministra właściwego do wydania rozpo-
rządzenia.

Sierpień 2016 - Pismo od Minister Beaty 
Kempy do Wiceprezesa Rady Ministrów - Mi-
nistra Rozwoju Mateusza Morawieckiego z 
prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie właści-
wości ministerstwa w zakresie podjęcia prac 
związanych z wprowadzeniem przepisów.

Listopad 2016 - Pismo z Ministerstwa 
Rozwoju, informujące o podjętej analizie 
proponowanych  postulatów.

17 listopada 2016 - Odbyło się pierwsze 
spotkanie w Ministerstwie Rozwoju, na 
którym związki zawodowe oraz organizacje 
społeczne przedstawiły swoje postulaty w 
zakresie rozpoczęcia prac nad nowym rozpo-
rządzeniem.

Grudzień 2016 - Pismo z Ministerstwa 
Rozwoju, informujące o tym, że została pod-
jęta decyzja, mająca na celu przygotowanie 
rozporządzenia.

Marzec 2017 - Związek Zawodowy „Bu-
dowlani” oraz Komisja Operatorów Żurawi 
Wieżowych przedkładają Ministerstwu Roz-
woju projekt rozporządzenia.

Wrzesień 2017 - Ministerstwo Rozwoju 
publikuje projekt rozporządzenia i kieruje go 
do konsultacji publicznych.

12 października 2017 - Ministerstwo 
Rozwoju publikuje opinie i uwagi zgłoszone 
podczas konsultacji publicznych.

25 października 2017 - Spotkanie trój-
stronne ws. uwag do rozporządzenia.

17 listopada 2017 - Związki inicjują pod-
pisanie Porozumienia na rzecz bezpieczeń-
stwa pracy przy obsłudze żurawi.

15 marca 
2018 r. - Związki 
organizują Konferen-
cję „Bezpieczne wa-
runki pracy operato-
ra żurawia - dobrem 
wspólnym”.

Kwiecień - Paź-
dziernik 2018 - Związki 
monitują sprawę publika-
cji rozporządzenia.

19 listopada 2018 r. - Publikacja rozpo-
rządzenia przez Ministerstwo Przedsiębior-
czości i Technologii.

***
Jak informuje Ministerstwo Przed-

siębiorczości i Technologii, zdecydowana 
większość rozwiązań zacznie obowiązywać 
w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia 
dokumentu (rozporządzenie opublikowano 
19 listopada 2018r.).

Zgodnie z rozporządzeniem, czynności 
operatora żurawia nie mogą być wykonywane 
dłużej niż 8 godzin na dobę. Niedopuszczal-
ne jest obsługiwanie żurawia, jeżeli tempera-
tura w kabinie żurawia jest niższa niż 180C 
albo wyższa niż 280C. 

Rozporządzenie nakłada obowiązek 
wyposażenia kabiny żurawia m.in.:
•	w urządzenie umożliwiające odczytanie 

wartości temperatury w kabinie,
•	 urządzenie umożliwiające odczytanie 

prędkości wiatru na wysokości wysię-
gnika żurawia,

•	 urządzenia komunikacyjne, umożliwia-
jące operatorowi łączność z sygnalistą, 

•	 zapewnienie odpowiedniego oświetle-
nia na terenie pracy żurawia,

•	 sygnalizator dźwiękowy, przeznaczony 
do ostrzegania przed zagrożeniami 
związanymi z przemieszczaniem ła-
dunku.
Według rozporządzenia niedopusz-

czalne jest:
•	wykonywanie tych samych czynności 

jednocześnie przez operatora, sygna-
listę lub hakowego. Przytrzymywanie 
zaczepionego ładunku przez hakowego 

dopuszczalne jest z zastosowaniem wy-
łącznie odpowiednich środków, które 
umożliwią nadanie ładunkowi właści-
wego kierunku,

•	 przenoszenie ładunku spoza i na te-
ren pracy żurawia, bez wcześniejszego 
oznaczenia i zabezpieczenia tego terenu 
przed dostępem osób nieupoważnio-
nych.
Ponadto rozporządzenie nakłada:

•	 obowiązek montażu windy lub zapew-
nienie innej drogi dotarcia (pomost 
łączący budynek z żurawiem) przy żu-
rawiach, w których kabina usytuowana 
jest na wysokości równej 80 m lub wyż-
szej,

•	 obowiązek zapewnienia książki dyżu-
rów w każdym żurawiu, którą ma prowa-
dzić operator,

•	 obowiązek zrozumiałej komunikacji 
pomiędzy sygnalistą i hakowym,

•	 zakaz obsługiwania żurawia przy pręd-
kości wiatru powyżej 10 m/s przy trans-
portowaniu ładunków wielkowymiaro-
wych oraz w innych przypadkach przy 
prędkości wiatru w porywach powyżej 
15 m/s, chyba że producent określił w 
instrukcji żurawia inne dopuszczalne 
wartości.
Rozporządzenie wprowadza dla opera-

tora więcej możliwości prawnych do reago-
wania na zaistniałe sytuacje:

•	 jeżeli uzna, że praca przy 

użyciu żurawia stwarza 
n i eb e z p i e c z e ń s t wo 

dla życia, zdrowia, 
mienia lub środowiska, 
powstrzymuje się od jej 

wykonywania,
•	w przypadku otrzymania polece-
nia wykonania czynności zabronio-
nych w instrukcji żurawia, operator, 

sygnalista albo hakowy odmawia wy-
konania polecenia,
•	 gdy operator stwierdzi usterki, 
brak osłon i zabezpieczeń urządzeń 

żurawia lub niewłaściwe działanie urzą-
dzeń żurawia, mogących spowodować 
zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia 
lub środowiska, niezwłocznie powstrzy-
muje się od wykonywania pracy.
Nowe rozporządzenie wprowadza 

obowiązkową instrukcję bezpieczeństwa 
prac transportowych oraz instrukcję ewa-
kuacji z kabiny żurawia. Dla szczególnych 
przypadków, rozporządzenie wprowadza 
obowiązkowe opracowanie:
•	warunków eksploatacji pracy żurawia 

z zawieszonym na haku koszem przy 
przemieszczaniu osób,

•	 instrukcję pracy w warunkach kolizyj-
nych,

•	 instrukcję w zakresie przemieszczanie 
ładunku przy użyciu więcej niż jednego 
żurawia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po 

upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z 
wyjątkiem: wyposażenia kabiny żurawia 
oraz oświetlenia terenu pracy żurawia, które 
wchodzą w życie po 6 miesiącach, obowiąz-
ku zapewnienia windy lub innej formy do-
tarcia do kabiny żurawia, które wchodzi w 
życie po upływie 12 miesięcy.

Okresy przejściowe wprowadzono, by 
umożliwić przedsiębiorcom i pracownikom 
przygotowanie się do wprowadzenia w życie 
nowych przepisów. Okresy te zostały uzgod-
nione podczas konsultacji publicznych.

Tomasz Nagórka/MPiT
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II Ogólnopolskie Forum Służby 
BHP, w dniach 1-2.10.2018 r., 
zorganizowane pod nazwą 

„Bezpieczeństwo w świecie 4.0”, zgroma-
dziło 250 uczestników, wśród których byli 
przedstawiciele oddziałów OSPSBHP z ca-
łej Polski, przedstawiciele służby  BHP nie 
zrzeszonej w OSPSBHP oraz reprezentanci 
organizacji społecznych, nauki i biznesu. 

II Forum, zorganizowane przez Zarząd 
Główny Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 
Pracowników Służby BHP przy współpracy 
z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy-
Państwowym Instytutem Badawczym, 
miało na celu pogłębienie ubiegłorocznej 
dyskusji na temat współczesnej służby  
BHP, jej problemów oraz wyzwań. Ideą 
wydarzenia było wskazanie i zrozumienie 
roli pracownika służby BHP w świecie 
nowoczesnych technologii, automatyzacji 
produkcji i innowacyjnych rozwiązań 
dla przemysłu, które oprócz wzrostu 
wydajności procesów produkcyjnych 
niosą ze sobą nowe zagrożenia zawodowe, 
a tym samym stawiają wyzwania służbie 
BHP. Współczesny rynek pracy i ciągły 
rozwój przedsiębiorstw stawia przed nami 
nowe zadania, ale i otwiera horyzonty, co 
podkreślała Elżbieta Bożejewicz, prezes 
Zarządu Głównego OSPSBHP.

Sesję inauguracyjną rozpoczął Zbi-
gniew Janowski, wiceprzewodniczący Rady 
Ochrony Pracy, przewodniczący ZZ „BU-
DOWLANI”, który wskazał jak ważną rolę 
w budowaniu i wzmacnianiu bezpieczeń-
stwa pracy sprawuje Rada Ochrony Pracy.

W swoim wystąpieniu przypomniał 
m. in. że Rada Ochrony Pracy jest organem 
nadzoru w sprawach dotyczących przestrze-
gania prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i 
higieny pracy, a także legalności zatrudnia-
nia oraz działalności Państwowej Inspekcji 
Pracy. Podkreślił także wagę dyskutowanych 
na II Forum BHP zagadnień związanych z 
bezpieczeństwem pracy w zbliżającym się 
świecie nowych technologii, coraz większej 
automatyzacji procesów produkcji i innowa-
cyjnych rozwiązań technicznych w przemy-
śle, oraz z tym związanych nowych zagrożeń 
zawodowych osób pracujących.

Zbigniew Janowski zwrócił uwagę na 
społeczne uwarunkowania „rewolucji 4.0”:

(…) nawiązując bezpośrednio do tema-
tyki wiodącej II Forum pragnę pogratulować 
organizatorom odwagi. Temat „Rewolucji 
przemysłowej 4.0” musi stać się przedmio-
tem szczególnej uwagi wszystkich podmiotów 
zaangażowanych w funkcjonowanie rynku 
pracy. Niestety, tak jeszcze nie jest. Mało kto 
z nas zna pracę Klausa Schwaba „Czwarta 
rewolucja przemysłowa”, mało kto wie, że 
np. rząd Niemiec rozpoczął proces włączania 
strategii tzw. technik wysokich do oficjalnej 
polityki rządowej. W Polsce o 4 rewolucji 
możemy głównie poczytać w entuzjastycz-
nych artykułach przygotowywanych przez 
firmy wdrażające zaawansowane technologie 
interakcji i komunikacji maszyn, systemów i 
ludzi. Bo czwarta rewolucja dotyczy głównie 

tych interakcji. 
Dla mnie, zastępcy przewodniczącego 

ROP, reprezentującego organizacje pracow-
ników niezwykle ważny jest temat dzisiejszej 
sesji „Czy świat pracy w przemyśle 4.0 jest 
bezpieczny”. I rozumiem ten temat szeroko – 
nie tylko w kontekście bezpieczeństwa pracy, 
ale także w kontekście bezpiecznego dla pra-

cownika rynku pracy.
Większość publikacji na temat przemysłu 

4.0 dotyczy rozwiązań technologicznych i 
systemowych, nazywanych cyber – fizyczny-
mi. Trudno znaleźć w nich odpowiedzi na 
pytania:

• Czy człowiek zostanie w przemyśle 4.0 
zmarginalizowany?

• Gdzie i czy znajdą miejsce pracy pra-
cownicy zastępowani przez inteligentne 
maszyny i systemy?

• Czy praca stanie się dobrem deficytowym?
• Jeśli funkcjonowanie w interakcji z 

maszynami będzie wymagało wysokich 
kwalifikacji, to co z tymi, którzy na kur-
czącym się dla ludzi przemysłowym ryn-
ku pracy kwalifikacji tych nie uzyskają?

• Rewolucja przemysłowa 4.0 to docelowo 
większa efektywność i większy zysk. Dla 
kogo? Jak będzie wyglądała redystry-
bucja środków uzyskanych w wyniku 
wprowadzenia wysokich technologii i 
ograniczenia roli człowieka w produkcji 
przemysłowej? Kiedyś mówiono, że czło-
wiek będzie przenosił się do sfery usług. 
Ale usługi też mają być opanowane 
przez inteligentne systemy…
Nie ma prostych odpowiedzi na te py-

tania. Bo na razie jesteśmy na początku, być 
może bardzo długiej, drogi. Kluczowe jest 
jednak pytanie na ile zmiany, będące efektem 
rozwoju wysokich technologii, mają być decy-
dujące dla przyszłego kształtu rynku pracy i 
w konsekwencji stosunków społecznych. Czy o 
kształcie społeczeństwa ma decydować postęp 
technologiczny, czy to społeczeństwo ma zade-
cydować, jak będzie wyglądać przemysł 4.0 
– nie posługując się wyłącznie wskaźnikami 
ekonomicznymi?

Zastępca głównego inspektora pracy 
Andrzej Kwaliński w swoim wystąpieniu 
zwrócił uwagę, jak na kształtowanie bez-
piecznych warunków pracy i ochronę zdro-
wia pracowników wpływa czwarta rewolucja 
przemysłowa, jakie zadania i wyzwania stoją 
współcześnie przed pracodawcą, pracowni-
kiem i służbą  BHP. W swoim wystąpieniu 
podkreślił, że era „przemysłu 4.0” prawdo-
podobnie przyniesie pozytywne zmiany w 
obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy, a 
dzięki rozwojowi nowoczesnych technologii 
życie i zdrowie osób pracujących będzie mo-
gło być lepiej chronione. Konieczne będzie 
m.in. dobre przygotowanie się na nadcho-
dzące zmiany, w tym w szczególności istotną 
rolę odgrywać będzie edukacja, nastawiona 
na ciągłe kształcenie i podnoszenie kwalifi-
kacji, także pracowników służby  BHP. 

Prof. Danuta Koradecka, dyrektor 
Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Pań-

stwowego Instytutu Badawczego w swoim 
wystąpieniu skupiła się na roli człowieka 
w świecie zmian. Człowiek w świecie 4.0 to 
istota ewoluująca, a za tą ewolucją występują 
nowe zagrożenia i ich skutki, na które nie 
do końca jest on gotowy. Każda zmiana, jak 
podkreślała Profesor, daje szansę rozwoju, 
ale do tej zmiany warto się przygotować, a 
nade wszystko kontrolować jej postępy w 
wielowymiarowym obszarze. 

Człowiek w świecie 4.0 to temat szeroki, 
inspirujący i pozostawiający wiele dylema-
tów. Może to będzie wskazówką do dalszego 
debatowania służby  BHP. 

 W sesji inauguracyjnej Janusz Szamuła, 
dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwo-
ju Urzędu Dozoru Technicznego, poruszył 
temat roli Urzędu Dozoru Technicznego w 
świecie przemysłu 4.0, a także, jakie wyzwa-
nia w świecie zautomatyzowanego przemy-
słu i nowoczesnych technologii stoją przed 
inspektorami UDT, jak zmiany wpływają na 
obowiązki pracodawców w świetle dostoso-
wania i przepisów dozorowych.

O wyzwaniach dla prewencji rentowej 
i wypadkowej oraz o metodach wspierania 

poprawy warunków pracy przez Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych w sesji inaugura-
cyjnej głos zabrała Małgorzata Nietopiel, 
dyrektor Departamentu Prewencji i Reha-
bilitacji ZUS.

W drugiej części Forum eksperci w 
dziedzinie bezpieczeństwa pracy podjęli 
dyskusję w czterech panelach tematycznych. 
Moderatorem dyskusji był Michał Olszań-
ski, redaktor programu radiowego oraz tele-

wizyjnego.
Zagadnienia, nad którymi pochylili się 

paneliści w ramach tematu BEZPIECZEŃ-
STWO W PRZEMYŚLE 4.0, to wyzwania dla 
służby  BHP, w kontekście 4 rewolucji prze-
mysłowej, technologie teleinformatyczne w 
świetle wymagań RODO, w odniesieniu do 
działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny 
pracy, organizacyjne i techniczne systemy 
bezpieczeństwa przy współpracy „człowiek-
-robot” w dobie robotyzacji produkcji. 

 
W trakcie panelu ZARZĄDZANIE BEZ-
PIECZEŃSTWEM PRACY A WYMAGA-
NIA NOWEJ NORMY ISO 45001 dysku-
towano na temat znaczenia systemów zarzą-

II OGÓLNOPOLSKIE FORUM SŁUŻBY BHP

BEZPIECZEŃSTWO W ŚWIECIE 4.0

Zbigniew Janowski 
podczas sesji konferencji
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dzania  BHP i ich certyfikacji dla poprawy 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy. 
Ponadto poruszono temat związany z rolą 
służby  BHP we wdrażaniu i doskonaleniu 
systemów zarządzania  BHP. Paneliści przed-
stawili także szanse i zagrożenia związane z 
dostosowywaniem systemów zarządzania 
BHP do wymagań nowej normy ISO 45001.

Kolejny panel - BEZPIECZEŃSTWO 
W STREFACH ZAGROŻENIA WYBU-
CHEM to rozmowy, w trakcie których 
poruszano zagadnienia związane z wyma-
ganymi dokumentami bezpieczeństwa, 
zagrożeniami wybuchem przy stosowaniu 
paliw i substancji palnych i lotnych, a także 
pyłów i gazów.

W panelu BEZPIECZEŃSTWO 
PRZY PRACACH ELEKTROENERGE-
TYCZNYCH paneliści dzielili się wiedzą 
i doświadczeniem w zakresie: pracy pod 
napięciem powyżej 1 KV, ochrony przed 

efektem działania łuku elektrycznego oraz 
automatyki i zabezpieczenia przy pracach 
elektroenergetycznych.

Po zakończeniu sesji panelowych odbyła 
się debata oksfordzka, podczas której mówcy 
propozycji (Elżbieta Bożejewicz, prezes ZG 
OSPSBHP, Paweł Mońka, dyrektor działu 
BHP w GAZ-SYSTEM S.A., Marcin Łapacz, 
gł. specjalista BHP w Trakcja PRKiL, Urszu-
la Gawrysiak, dyrektor działu BHP BUDI-
MEX S.A.) i opozycji (Zbigniew Janowski, 
przewodniczący ZZ „BUDOWLANI”, Ka-
zimierz Kimso, przewodniczący Zarządu 
Regionu Dolny Śląsk NSZZ „SOLIDAR-
NOŚĆ”, Renata Górna, konsultant OPZZ, 
Józef Witczak, członek Zarządu Regionu 
Radom NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”) debato-
wali nad tezą „Związki zawodowe nie chcą 
współpracować ze służbą  BHP w zakresie 
wypełniania obowiązków pracodawców na 
rzecz bezpieczeństwa pracy”.

 W trakcie debaty przewodniczący 
Zbigniew Janowski podkreślał m.in., że to 
właśnie z inicjatywy ZZ „BUDOWLANI” w 
2010 r. podpisane zostało pomiędzy ZZ”BU-
DOWLANI” a Ogólnopolskim Stowarzysze-
niem Pracowników Służby BHP, tj. pomiędzy 
związkowcami i pracownikami służby BHP, 
porozumienie w zakresie szeroko rozumianej 

współpracy w zakresie bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy. To porozumienie niewątpliwie 
przyczynia się do podejmowania działań po-
prawiających nie tylko współpracę pomiędzy 
związkowcami, społecznymi inspektorami 
pracy i pracownikami służby BHP, ale także 
umożliwia podejmowanie wspólnych dzia-
łań, mających na celu poprawę warunków 
oraz bezpieczeństwa pracy. 

Po gorącej, godzinnej debacie i dysku-
sjach, obecni na sali przedstawiciele służby 
BHP, poprzez głosowanie niewielką ilością 
głosów na postawioną tezę, wskazali na jej 
słuszność.

Na zakończenie pierwszego dnia Forum 
Szymon Ordysiński z CIOP - PIB przedsta-
wił wyniki badań ankietowych nt.: „Zaufa-
nie społeczne a zachowania niebezpieczne 
w miejscu pracy”. Uczestnicy zapoznali 
się z wynikami badań z wielkim zaintere-

sowaniem. Zainteresowanie wzbudziła też 
prezentacja „Pozycja służby BHP w zmie-
niającym się świecie pracy”, przygotowana 
przez Beatę Kaczmarek, sekretarza Zarządu 
Głównego OSPSBHP na podstawie badań 
ankietowych. Opracowania powyższych 
badań będą publikowane w miesięczniku 
Bezpieczeństwo Pracy oraz w miesięczniku 
ATEST Ochrona Pracy. 

W trakcie pierwszego dnia II Ogólno-
polskiego Forum Służby BHP można było 
uzyskać fachową poradę przy stoiskach 
eksperckich PIP, ZUS, CIOP-PIB, UDT, 
Ejendals AB, Iturri Group, Faraone, DuPont, 
Pikamed, Filter Service, Trakcja PRKiL, Tar-
bonus, Piltz.

W drugim dniu II Ogólnopol-
skiego Forum Służby BHP 2 

października, uczestnicy spotkali się w 

Sali Kolumnowej Sejmu RP, żeby uroczy-
ście uczcić jubileusze 65-lecia powołania 
służby  BHP i 25-lecia Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. 
W uroczystości wzięło udziała ponad 250 
uczestników. 

Uroczystą sesję otworzyła Elżbieta Bo-
żejewicz, prezes Zarządu Głównego OSPS-
BHP, odczytując list od Marszałka Sejmu 
RP Marka Kuchcińskiego skierowany do 
uczestników uroczystości, oraz zaprezento-
wała historię powstania Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, 
a także utworzenia służby  BHP. 

W okolicznościowych wystąpieniach 
głos zabrali: minister Stanisław Szwed, 
sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny 
Pracy i Polityki Społecznej, Zbigniew Ja-
nowski, zastępca przewodniczącego ROP, 
przewodniczący ZZ „BUDOWLANI”, 
prof. Danuta Koradecka, zastępca prze-

BEZPIECZEŃSTWO W ŚWIECIE 4.0
wodniczącego ROP, dyrektor Centralnego 
Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego 
Instytutu, Renata Górna, członek ROP, 
konsultant OPZZ, Andrzej Kwaliński, 
zastępca głównego inspektora pracy Pań-
stwowej Inspekcji Pracy, Adam Ogrodnik, 
zastępca prezesa Urzędu Dozoru Technicz-
nego, Piotr Wojtacha, z-ca prezesa Zarządu 
Wyższego Urzędu Górniczego, Małgo-
rzata Nietopiel,  dyrektor Departamentu  
Prewencji i Rehabilitacji ZUS, Grażyna 
Barbara Skorupa, prezes Stowarzyszenia 
Pracowników Służb BHP w Łodzi, Marian 
Kasiarz, prezes Zarządu TARBONUS Sp. z 
o.o.,  Zofia Strzyż, dyrektor Międzynarodo-
wych Targów w Poznaniu .

Na ręce prezes ZG OSPSBHP złożono 
wiele podziękowań, ciepłych słów wsparcia, 
a nade wszystko powodzenia i wszelkiej 
pomyślności w dalszym działaniu na rzecz 
promowania idei bezpieczeństwa pracy, a 
także listów gratulacyjnych.

OSPSBHP otrzymało przyznany przez 
Związek Zawodowy „BUDOWLANI” Me-
dal z okazji 125-lecia Ruchu Zawodowe-
go Budowlanych w Polsce, który wręczył 
przewodniczący Zbigniew Janowski. 

Uroczyste spotkanie w Sali Kolum-
nowej Sejmu RP było również doskonałą 
okazją do wręczenia podziękowań za szcze-
gólne zasługi i zaangażowanie w zakresie 
bezpieczeństwa i ochrony pracy. 

Zastępca głównego inspektora pracy 
Andrzej Kwaliński wręczył członkom 
OSPSBHP przyznane przez głównego in-
spektora pracy Wiesława Łyszczka - Od-
znaki Honorowe za „Zasługi dla Ochrony 
Pracy”. Odznaki otrzymali: Nina Leśna, 
Jarosław Lenkiewicz, Ryszard Wolnik. 

Zarząd Główny OSPSBHP wręczył 
również okolicznościowe statuetki, symbol 
podziękowania za długoletnią współpracę 
wyróżniającym się aktywnością oddziałom 
OSPSBHP, instytucjom, partnerom wspie-
rającym. 

Patronatu honorowego udzielili: Mar-
szałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, 
Rada Ochrony Pracy, Ministerstwo Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wnioski z dyskusji podczas paneli te-
matycznych oraz opinie uczestników są do-
stępne na stronie www.forum.osps BHP.pl

OSPSBHP/Mirosław Ossowski 
na podst. materiałów Elzbiety Bożejewicz

Panel dyskusyjny o współpracy służb bhp i związków

Elzbieta Bożejewicz 
prezes OSPS BHP
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wręczyli szczególnie zasłużonym osobom odznaczenia 
branżowe. 

Odznaką I stopnia „Zasłużony dla Budownictwa” 
wyróżniony został Janusz Głombiński -  członek Rady Kra-
jowej ZZ „Budowlani”, przewodniczący Organizacji w 
Zakładach Przemysłu Gipsowego „Dolina Nidy” Sp. z o.o.

Złotą odznakę „Zasłużony dla Budownictwa” 
otrzymali:

Joanna Kaleta – przewodnicząca Organizacji w 
Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Jolanta 
Koczywąs – przewodnicząca Organizacji w Nordkalk Sp. 
z o.o. Zakład w Miedziance, Zbigniew Majewski – prze-
wodniczący Organizacji w Spółdzielni Mieszkaniowej w 
Pińczowie, Marek Socha – przewodniczący Organizacji w 
Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Zbigniew Stępień – 
członek Rady Krajowej ZZ „Budowlani”, Przewodniczący 
Organizacji w Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Srebrną odznaką „Zasłużony dla Budownictwa” 
wyróżnieni zostali:

Bożena Czupryńska – przewodnicząca Organizacji 
w Spółdzielni Mieszkaniowej „Domator”, Janusz 
Kędzierski – przewodniczący Organizacji w Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Budowlani”, Paweł Metryka – członek 
Organizacji w Kopalni Wapienia „Morawica” S.A., 
Dorota Nowak – przewodnicząca Organizacji w SINIAT 
Sp. z o.o., Jacek Rek – prezes Zarządu w Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Domator”, Jerzy Rybacki – przewodniczący 
Organizacji w Górażdże Kruszywa Sp. z o.o. Kopalnia 
Surowców Mineralnych Gryżyce, Józef Smardzewski 
– członek Organizacji w Nordkalk Sp. z o.o. Zakład w 
Miedziance

Brązową odznakę „Zasłużony dla Budownictwa” 
otrzymali:

Sylwia Dołęga-Szumska – przewodnicząca Organi-
zacji w Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik”, Edyta 
Piechnik – członek Organizacji w Kopalni Wapienia „Mo-
rawica” S.A., Anna Radosz – przewodnicząca Organizacji 
w Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik”, Marek Tonia 
– przewodniczący Organizacji w Spółdzielni Mieszkanio-
wej Wrocław Południe, Dorota Ziętal – przewodnicząca 
Okręgowej Komisji Rewizyjnej Okręgu Świętokrzyskiego, 
członek Organizacji w Dyckerhoff Polska Sp. z o.o.

Zbigniew Janowski i Anna Bujnowska wręczyli 
Medale 125-lecia ruchu zawodowego budowlanych w 
Polsce. Medalami odznaczeni zostali:

Beata Czarna – przewodnicząca Organizacji w 
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej 
„Odra” w Oławie, Mariusz Gawlik – członek Organizacji 
w Nordkalk Sp. z o.o. Zakład w Miedziance, Mirosław 
Gąsior  – członek Organizacji w Nordkalk Sp. z o.o. Za-
kład w Miedziance, Krzysztof Getka – asystent Naukowy, 
koordynator Projektu w Fundacji im. Friedricha Eberta, 
Dariusz Kozub – członek Organizacji w Spółdzielni 
Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Odra” w 
Oławie.

Anna Bujnowska, przewodnicząca Okręgu Świę-
tokrzyskiego i gospodarz uroczystości, zamykając jej 
cześć oficjalną i zapraszając gości na tradycyjną górniczą 
Karczmę, podkreśliła, że:

„(…) wybór miejsca tegorocznych obchodów nie 
był przypadkowy. Świętokrzyskie to centrum polskiego 
przemysłu cementowego, wapienniczego, gipsowego i 

CENTRALNE UROCZYSTOŚCI DNIA GÓRNIKA  
ZZ „BUDOWLANI” W AMELIÓWCE

W sercu Gór Świętokrzyskich, w hotelu Ame-
liówka w Mąchocicach Kapitulnych koło 
Kielc, „Budowlani” celebrowali górnicze 

święto. W Centralnych Uroczystościach Dnia Górnika 2018, 
zorganizowanych przez Zarząd Krajowy i Zarząd Okręgu 
Świętokrzyskiego Związku Zawodowego „Budowlani”, 
wzięło udział ponad 160 związkowców, pracodawców, 
przedstawicieli samorządu i organizacji współpracujących 
ze Związkiem.

Po wprowadzeniu sztandarów Związku Zawodowego 
„Budowlani”, Okręgu Świętokrzyskiego, Okręgu Kujawsko 
Pomorskiego i Organizacji Zakładowej „Budowlanych” 
Cementowni Ożarów uroczystość otworzył Zbigniew Janow-
ski, przewodniczący Związku Zawodowego „Budowlani”, 
mówiąc między innymi:

„Dzień Górnika jest dla Związku Zawodowego „Bu-
dowlani” równie ważnym świętem jak Dzień Budowlanych. 
Zrzeszamy przecież wiele osób pracujących w przemyśle wa-
pienniczym, cementowym, gipsowym i produkcji kruszyw. A 
dziś jesteśmy w Świętokrzyskiem, w „mateczniku” tej branży. 
Polskie budownictwo przeżywa czas wysokiej koniunktury. 
To oznacza też, że branża cementowa, wapiennicza, gipsowa 
ma się dobrze, i oby było tak jak najdłużej (…) Czego trzeba 
życzyć przede wszystkim polskiemu sektorowi materiałów 
budowlanych? To proste – rozwoju polskiego budownictwa. 
Szeroko pojętej infrastruktury transportowej, energetyki, 
budownictwa mieszkaniowego. Trzeba też życzyć rozsądnej, 
racjonalnej polityki przemysłowej, uwzgledniającej zarówno 
potrzeby ekonomiczne, jak i wymogi środowiskowe. Czego 
należy życzyć ludziom tego sektora? Pracownikom mądrych, 
rozsądnych i doświadczonych pracodawców, zdających 
sobie sprawę, że największym kapitałem ich firm są ludzie. 
Pracodawcom wysoko wykwalifikowanych i wydajnych – bo 
zadowolonych z warunków pracy i wynagrodzeń pracowni-
ków. Jednym i drugim: wzajemnego zrozumienia potrzeb i 
wspólnych celów”.

Wśród gości uroczystości Dnia Górnika znaleźli się 
m.in.: Andrzej Bętkowski – wicewojewoda świętokrzyski, 
Adam Derza – okręgowy inspektor pracy w Kielcach, Tomasz 
Lato – wójt Gminy Masłów, Krzysztof Getka – asystent 
naukowy Fundacji im. Friedricha Eberta, Wojciech Płaza - 
przewodniczący Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa, Kamilla Pękalska - prezes Oddziału Kielce 
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby 
BHP, Andrzej Karykowski - prezes Oddziału Starachowice 
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, 
Wiesława Sobańska - dyrektor Świętokrzyskiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa.

W uroczystości wzięli udział także przedstawiciele 
pracodawców: Henryk Milcarz - prezes Wodociągów 
Kieleckich, Marek Surowiec – członek Zarządu w Grupa 
„Ożarów”, Józef Dąbek - prezes Kopalni Wapienia ,,Mo-
rawica”, Krzysztof Kieres  - dyrektor generalny Dyckerhoff 
Polska Sp. z o.o., VitaliyLitvinyuk  – dyrektor przemysłowy 
SINIAT Sp. z o.o., Leonard Kaleta –prezes Zarządu 
UTECH HYDRAULIC Sp. z o.o., Piotr Wójcik – prezes 
Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Józef Smorąg – prezes 
Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Jacek Rek – prezes 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Domator”, Marek Zaręba – 
prezes Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Ryszard 
Barwinek  - prezes Klubu Łuczniczego „Stella”

Obecni byli przewodniczący okręgów Związku: 
Łódzkiego - Wiesława Szalast, Mazowieckiego - Jolanta 
Frątczak, Kujawsko – Pomorskiego - Ryszard Krasiński, 
Dolnośląskiego - Jan Szymański i wiceprzewodnicząca 
Urszula Jagielska – członek Zarządu Krajowego, a także  
Małgorzata Władek – członek Głównej Komisji Rewizyjnej. 
W obchodach udział wzięli także główna księgowa Związku 
Barbara Pałka i sekretarze Związku Jakub Kus i Tomasz 
Nagórka, który prowadził uroczystość.

Wicewojewoda świętokrzyski Andrzej Bętkowski 
przekazał zebranym serdeczne życzenia z okazji górniczego 
święta i podkreślił znaczenie branży produkcji wyrobów 
budowlanych dla regionu.

Okręgowy inspektor pracy Andrzej Derza przekazał 
życzenia głównego inspektora pracy Wiesława Łyszczka, skie-
rowane do uczestników obchodów i Związku (tekst obok). 

Swe życzenia i podziękowania za dobrą współpracę 
kierowali do organizatorów i uczestników uroczystości m.in. 
także: Józef Dąbek, Kamilla Pękalska i Andrzej Karykowskia, 
także Henryk Milcarz, Tomasz Lato i Ryszard Barwinek.

Wicewojewoda Andrzej Bętkowski i Zbigniew Janowski 

Zbigniew Janowski

Anna Bujnowska przewodniczaca 
Okręgu Świętokrzyskiego

Okręgowy inspektor pracy 
Andrzej Derza

Wicewojewoda świętokrzyski 
Andrzej Bętkowski

Janusz Głombiński
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kruszyw. Firmy tego sektora to ważna baza człon-
kowska naszego Związku. Dobrze zorganizowana 
i aktywna. I, mam nadzieję, że coraz liczniejsza. 

   Mamy tutaj, w Świętokrzyskiem jeszcze 
jedną cenną rzecz. Udało nam się wspólnie 
zbudować  dobrą współpracę naszego Okręgu 
z władzami samorządowymi, administracją rzą-
dową i inspekcją pracy. Udało nam się nawiązać 
rzeczywistą współpracę z ważnymi dla naszego 
związku organizacjami regionu i – co szczegól-
nie podkreślam, z pracodawcami. To widać na 
dzisiejszej uroczystości, ale przede wszystkim 
na co dzień”.

Anna Bujnowska podziękowała również 
firmom, które wsparły organizację uroczystości: 
SINIAT Sp. z o.o., Dolina Nidy Sp. z o.o., Kopalnia 
Wapienia „Morawica” S.A., Karabela CK, UTECH 
– HUDRAULIC Sp. z o.o., Wodociągi Kieleckie 
Sp. z o.o., Grupa Ożarów S.A., Lafarge Cement 
S.A., Dyckerhoff Polska Sp. z o.o., Trzuskawica 
S.A. Podziękowania skierowane zostały także do 
współpracowników z Okręgu Świętokrzyskiego i 
Zarządu Krajowego.

Uroczystości towarzyszyła Orkiestra Dęta 
Młodzieżowa pod batutą kapelmistrza Arkadiusza 
Kasperka.

Po zakończeniu oficjalnej części obchodów go-
ście zostali zaproszeni na obiad, po którym odbyła 
się tradycyjna górnicza Karczma, animowana przez 
zespół Mirek Jędrowski Show i Agencję Koncertową 
Voyager z Bytomia. Tradycji stało się zadość, a 
goście bawili się doskonale. I długo. Centralne 
Uroczystości Dnia Górnika ZZ „Budowlani” 2018 
pozostaną w pamięci ich uczestników. Na pewno 
do przyszłego roku…                                        (red)

CENTRALNE UROCZYSTOŚCI DNIA GÓRNIKA  
ZZ „BUDOWLANI” W AMELIÓWCE

Nieomylne Prezydium

Wyróznieni Złotą odznaką Zasłużony 
dla Budownictwa

Wyróżnieni Srebrną odznaką Zasłu-
zony dla Budownictwa

Odznaczeni Medalem 125-lecia Ruchu 
Zawodowego „Budowlanych” w Polsce

Wyróżnieni Brązową odznaką Zasłu-
żony dla Budownictwa

Życzenia od przedstawicieli firm 
i samorządu

Janusz Głombiński
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W spotkaniu, które odbyło się w 
siedzibie MPWiK Sp. z o.o. 

we Włocławku, ze strony firmy i organiza-
cji „Budowlanych” uczestniczyli: prezes 
Zarządu Spółki Mariusz Marciniak oraz 
przewodniczący Organizacji Zakładowej 
Związku Zawodowego „BUDOWLANI” 
Ryszard Nowakowski. Zarząd Krajowy ZZ 
„BUDOWLANI” reprezentował sekretarz 
krajowy Mirosław Ossowski, Okręg Kujaw-

sko-Pomorski - przewodniczący Okręgu Ry-
szard Krasiński oraz v-ce przewodniczący 
- Zbigniew Figurski i Wacław Brzeziński.

Prezes Zarządu przedstawił aktualne 
działania firmy. MPWiK jest przedsiębior-
stwem użyteczności publicznej. Przedmio-
tem jego działalności jest gospodarka wodno 
- ściekowa, zaczynając od ujęć wody, poprzez 
dostarczanie jej do odbiorców i kończąc na 

oczyszczaniu ścieków komunalnych i prze-
mysłowych. Firma posiada trzy ujęcia wody 
- „Krzywe Błota”, „Zazamcze” i „Zawiśle”. 
Produkuje średnio 870 m3 wody na godzi-
nę, całkowicie zabezpieczając w wodę pitną 
miasto Włocławek. Oczyszczalnia ścieków, 
podlegająca procesom mechanicznym, 
biologicznym i chemicznym, może przyjąć 
średnio 40.000 m3 ścieków na dobę.

MPWiK prowadzi racjonalną gospodar-

kę, rozbudowując infrastrukturę techniczną 
i wzbogacając majątek firmy o najnowocze-
śniejsze urządzenia techniczne. MPWiK ma 
wiele atutów tj .wolne tereny inwestycyjne, 
własne lokale użytkowe, uporządkowane 
sprawy własnościowe i dobrą sytuacją finan-
sową.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że firma 
prowadzi działalność społeczną, oświatową i 

kulturalną dla swoich pracowników. 
Organizacja Zakładowa ZZ „BUDOW-

LANI” działa w MPWiK nieprzerwanie od 
kilkudziesięciu lat. Liczy obecnie 35 człon-
ków. Funkcję społecznego inspektora pracy 
pełni w firmie Robert Pietkiewicz, członek 
ZZ „Budowlani”. Zarząd organizacji posia-
da do swojej dyspozycji lokal, a do cyklicz-
nych spotkań pracodawca użycza związkow-
com salę konferencyjną.

Organizacja Zakładowa 
prowadzi rozmowy i nego-
cjacje z Zarządem MPWiK 
w sprawach dotyczących bie-
żących spraw pracowniczych, 
wynagrodzeń, regulaminu 
pracy, zakładowego fundu-
szu świadczeń socjalnych 
itp. W MPWiK obowiązuje 
zakładowy układ zbiorowy 
pracy. Organizacja otrzymuje 
do opiniowania dane ZFŚS i 
korzysta ze świadczeń tego 
funduszu.

W czasie spotkania Mi-
rosław Ossowski przedstawił 
działania, jakie ZZ „BU-
DOWLANI” podejmuje na 

rzecz poprawy kultury i bezpieczeństwa pra-
cy na poziomie zakładów pracy, poprzez ak-
tywną działalność społecznych inspektorów 
pracy, a także na szczeblu ogólnokrajowym 
i europejskim. Przedstawiciele Okręgu i Za-
rządu Krajowego zadeklarowali udzielenie 
wszechstronnej pomocy, gdyby taka była po-
trzeba, w bieżącej działalności Organizacji 
Zakładowej Związku.

Spotkania...

...w organizacjach i firmach 
Okręgu Kujawsko-Pomorskiego
…w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o. we  Włocławku

…w Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”  
we Włocławku

W spotkaniu, które odbyło się w 
siedzibie Spółdzielni Miesz-

kaniowej „POŁUDNIE” we Włocławku 
uczestniczyli: prezes Zarządu Spółdzielni 
Zbigniew Lewandowski, który swoją funkcję 
pełni od 01.04.1990 r., oraz przedstawiciele 
Organizacji Zakładowej Związku Zawodo-
wego „BUDOWLANI”, działającej w S.M. 
„POŁUDNIE”: Wojciech Czaja - v-ce prze-
wodniczący Zarządu i Magdalena Roznoch 
- skarbnik.

Prezes zaprezentował gościom jej bieżącą 

działalność. S.M. „POŁUDNIE” w tym roku 
obchodzić będzie 37-lecie istnienia. Zorgani-
zowana jest w 3 osiedlach, na gruntach o pow. 
386130,88 ha. Jej zasoby to ponad 8565 tys. 
mieszkań w 128 budynkach, w których miesz-
ka prawie 18 tys. osób. To także 102 pawilony 
handlowe i ponad 494 garaży oraz 7 osiedlo-
wych parkingów strzeżonych. Spółdzielnia 
prowadzi działalność społeczną, oświatową 
i kulturalną dla członków i ich rodzin w 2 
klubach osiedlowych. Podczas spotkania 
rozmawiano m.in. na temat aktualnej ustawy 

o spółdzielniach mieszkaniowych i proble-
mach związanych z wdrożeniem niektórych 
jej zapisów.

Organizacja Zakładowa ZZ „BUDOW-
LANI” działa w Spółdzielni nieprzerwanie 
od 14 lat i liczy 55 członków. Zarząd organi-
zacji posiada do swojej dyspozycji nieduży 
lokal, a do cyklicznych spotkań pracodawca 
użycza związkowcom salę konferencyjną.

W Spółdzielni obowiązuje zakładowy 
układ zbiorowy pracy. Organizacja Zakłado-
wa współpracuje z Zarządem Spółdzielni, ne-
gocjuje sprawy związane z wynagrodzeniami 
i regulaminem pracy, uzgadnia zasady wyko-
rzystania ZFŚS. Związek współorganizuje z 
Zarządem spotkania integracyjne.  

Mirosław Ossowski, przewodniczący 
Okręgu Ryszard Krasiński oraz wiceprze-
wodniczący Zbigniew Figurski i Wacław 
Brzeziński przedstawili działania ZZ „BU-
DOWLANI”, podejmowane na szczeblu 
okręgowym i ogólnokrajowym, i zaapelowali 
o dalsze zaangażowanie Organizacji Zakła-
dowej w prace Związku. Zadeklarowali także, 
w razie potrzeby, pomoc w bieżącej działalno-
ści związkowej.

Mirosław Ossowski

W dniach 12 - 13 października 2018 r., w Kompleksie Wypoczynkowym Pół-
wysep Lipa na Kaszubach, członkowie Związku Zawodowego „Budowlani” 
Okręgu Pomorskiego spotkali się z okazji tradycyjnych obchodów Święta 

Budowlanych. 
 Tegoroczne związkowe spotkanie rozpoczęło się szkoleniem dla społecznych 

inspektorów pracy, które poprowadził inspektor z Okręgowego Inspektoratu Pracy w 
Gdańsku, Edwin Lachowicz. W interesującym  szkoleniu uczestniczyli nie tylko SIP-
-owcy, lecz również wszyscy uczestnicy obchodów Święta Budowlanych, zainteresowani 
poruszanymi zagadnieniami.  

Wykładowca omówił zmiany w prawie pracy i Kodeksie pracy. Poruszył tematy współ-
działania pracodawcy ze związkami zawodowymi, obowiązków pracodawcy w zakresie BHP 
i przeciwdziałania wypadkom w budownictwie. Podczas  wykładu uczestnicy szkolenia 
mieli okazję do zadania wielu pytań.

Przewodniczący Okręgu Mirosław Karpiński, w imieniu Zarządu Okręgu Pomor-
skiego przekazał na ręce inspektora Lechowicza okolicznościowy dyplom dla Okręgowej 
Inspektor Pracy w Gdańsku Agnieszki Kraszewskiej-Godziątkowskiej, z podziękowaniem 
za wieloletnią i owocną współpracę z naszym Związkiem.

Wieczorem w sali restauracyjnej odbyła się uroczysta kolacja. Część oficjalną rozpoczął 
przewodniczący Okręgu Mirosław Karpiński, który powitał zgromadzonych związkowców. 
Następnie wiceprzewodnicząca Okręgu Anna Potoczna odczytała przesłane z okazji Dnia 
Budowlanych życzenia od przewodniczącego ZZ „Budowlani” Zbigniewa Janowskiego.

Kolejnym punktem części oficjalnej spotkania było wręczenie odznak „Zasłużony 
dla Budownictwa” wieloletnim członkom Związku z Okręgu Pomorskiego. Złotą odznaką 

uhonorowani zostali  Teresa Konkel z Wejherowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz 
Kazimierz Budnik ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Bałtyk”. Srebrną odznakę otrzymał 
Mirosław Boryta z „Wienerberger Ceramika Budowlana”.

Po części oficjalnej tradycyjnie nadszedł czas na dobrą zabawę przy muzyce, która 
zakończyła się po północy.

W sobotę, 13 października można było skorzystać z wyjątkowo pięknej pogody i 
pospacerować nad brzegiem Jeziora Wdzydzkiego. Uczestnicy spotkania po wspólnym 
obiedzie rozjechali się do domów.                                 Zarząd Okręgu Pomorskiego

Święto Budowlanych  
w Okręgu Pomorskim
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Początek działalności Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Krasnymstawie datuje się na 18 stycznia 1961 

roku, kiedy trzydziestu członków założycieli wzięło 
udział w pierwszym Walnym Zgromadzeniu Założy-
cielskim Spółdzielni. Spółdzielnia na przestrzeni lat 
intensywnie się rozwijała dokonując wielu inwestycji. W 
połowie 2011 roku Krasnostawska Spółdzielnia Mieszka-
niowa posiadała 49 budynków mieszkalnych, w których 
znajduje się 2.577 mieszkań.

Podczas spotkania, w którym po stronie orga-
nizacji związkowej udział wziął jej przewodniczący 
Janusz Ścibor, jak również szerokie grono związkow-

ców, omówione zostały kwestie organizacyjne oraz 
tematy dotyczące aktualnych działań organizacji i 
wyzwań, jakie stoją przed związkami zawodowymi. 
Zarząd organizacji, podobnie jak inne aktywne ZOZ 
„Budowlanych”, podejmuje systematyczne działania 
w celu poprawy warunków pracy i płacy. Na uwagę 
zasługuję fakt, że społecznym inspektorem pracy jest 
w Krasnostawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej członek 
Związku Zawodowego „Budowlani” Krzysztof Szczy-
gieł. Pracownicy Spółdzielni mogą korzystać m.in. z 
wczasów pod gruszą, różnego rodzaju zapomóg oraz 
imprez integracyjnych, takich jak zawody wędkarskie czy 
grzybobrania.                      Opracował Cezary Izdebski

Z wizytą...

...w organizacjach Okręgu Lubelskiego
Sekretarz krajowy Związku Zawodowego „Budowlani” Cezary Izdebski odwiedził wraz  
z wiceprzewodniczącym Okręgu Lubelskiego Dariuszem Szramem  zakładowe organizacje 
związkowe  na terenie Okręgu Lubelskiego w: Miejskim Przedsiębiorstwie Robót 
Drogowych w Chełmie, Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Krasnostawskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej.

… w Miejskim Przedsiębiorstwie 
Robót Drogowych w Chełmie

…w Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

…w Krasnostawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 
Sp. z o.o. w Chełmie działa jako spółka prawa 

handlowego od roku 2000. Wówczas, ze względu na ko-
nieczność stosowania procedur zamówień publicznych, 
nastąpiło przekształcenie przez podział istniejącej do 
1973 r. jednostki budżetowej, zajmującej się zarządzaniem, 
budową, remontami i utrzymaniem dróg na terenie 
miast woj. chełmskiego. Wyodrębniona firma – spółka 
komunalna Gminy Miasto Chełm, decyzją założy-
ciela ograniczyła profil działalności do wykonawstwa 
drogowych robót: inwestycyjnych, modernizacyjnych, 
remontowych oraz utrzymaniowych (zimowe i letnie 
utrzymanie przejezdności dróg, czystości, porządku 
i zieleni w pasach drogowych ulic miasta Chełm). Na 
skutek tego spółka, prowadząca działalność w warunkach 
rynkowych, realizuje obok komunalnych zadań miasta  
Chełm z zakresu drogownictwa również zamówienia 

innych podmiotów budżetowych i prywatnych z terenu 
woj. lubelskiego.

Podczas spotkania organizację „Budowlanych” w 
Miejskim Przedsiębiorstwie Robót Drogowych w Cheł-
mie reprezentował przewodniczący Mariusz Wieczerza 
oraz liczna załoga związkowa.

Zarząd organizacji podejmował z sukcesem w ostat-
nim czasie działania mające na celu uzyskanie podwyżek 
dla pracowników i pozostaje aktywny na tym polu. W 
firmie działa społeczny inspektor pracy, będący obecnie 
reprezentantem Związku Zawodowego „Solidarność”

Pracownicy MPRD mogą liczyć na szereg benefitów, 
takich jak wczasy pod gruszą, dofinansowanie do kolonii 
dla dzieci, talony; związkowcy otrzymują również paczki 
na święta, a załoga integruje się na różnego rodzaju 
spotkaniach.

ChSM powstała w 25 listopada 1957 r. 
Po uzyskaniu akceptacji Zarządu 

Związku Spółdzielni Mieszkaniowych w Warsza-
wie, Chełmska Spółdzielnia Mieszkaniowa została 
22.01.1958 r. wpisana przez Sąd Powiatowy w Lublinie 
do stosownego  rejestru, z jednoczesnym zatwierdzeniem 
jej statutu. Wg stanu na dzień 31.12.2017 r. zasoby miesz-
kalne CHSM stanowi 196 budynków o liczbie mieszkań 
8.682. W zasobach ChSM znajdują się również 263 
lokale użytkowe.

Zasobami Spółdzielni administruje Zarząd CHSM. 
Dla sprawnego wykonywania tych zadań powołano w 
1982 r. wyodrębnione cztery jednostki w formie admini-
stracji osiedlowych. Ponadto w ChSM funkcjonuje grupa 
konserwacyjna, która wykonuje zadania wynikające z 
dbałości o stan techniczny budynków.

Spółdzielnia prowadzi także aktywną działalność 
społeczną, poprzez m.in.:

• udział w ogólnopolskiej akcji charytatywnej Pomóż 
Dzieciom Przetrwać Zimę;

• wsparcie Stowarzyszenia Ochrony nad Zwierzętami;
• wsparcie stowarzyszeń zajmujących się ochroną 

jeży – umożliwienie montażu budek lęgowych dla 
jeży na zabudowaniach ChSM;

• wynajem pomieszczeń w lokalnym Klubie Osie-
dlowym dla Estrady Dziecięcej – Stowarzyszenia 
Przyjaciół Tańca w Chełmie.
Na terenie Spółdzielni działają ponadto trzy kluby 

seniora.
Gospodarzem spotkania był przewodniczący ZOZ 

Dariusz Szram. Uczestniczyło w nim wielu członków 
organizacji zakładowej. W zakresie działań ZOZ na szcze-
gólną uwagę zasługuje fakt, iż dzięki dobrej współpracy 
i dialogu zarządu organizacji z pracodawcą możliwe są 
skuteczne działania w zakresie podwyżek płac. Pracow-
nicy Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej otrzymują 
różnego rodzaju wsparcie socjalne; tytułem przykładu 
wymienić można: wczasy pod gruszą, dofinansowanie 
do kolonii i obozów dla dzieci, pożyczki „remontówki”.  
Organizowane są imprezy integracyjne, związkowcy 
otrzymują również od ZOZ paczki świąteczne.

Na tegoroczne uroczystości z okazji naj-
ważniejszego święta ludzi budownictwa w 
Okręgu Łódzkim wybrano piękne tereny 

Spały, które z racji klimatu doceniane są przez wielu 
turystów i sportowców. 

Miejscowość ma wieloletnią tradycję łowiecką, którą 
zapoczątkował car Aleksander III, zachwycony obfitością 
dużego zwierza w lasach. Dla przybywających na polowa-
nia wybudował szereg obiektów, zarówno hotelowych, jak 
też mieszkalnych, oraz koszary wojskowe.

Historia Spały związana jest szczególnie z Ignacym 
Mościckim,  prezydentem Rzeczpospolitej, który zaini-
cjował w 1927 r. tradycję dożynek prezydenckich, zanie-
chaną w okresie powojennym, aż do czasu reaktywowania 
obchodów przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego.

Spała to także miejscowość mocno związana ze 
związkami zawodowymi  - to tu wypoczywali z rodzi-
nami pracownicy wielu zakładów pracy. Dlatego też 
uroczystości z okazji Dnia Budowlanych, organizowane 
przez Zarząd Okręgu Łódzkiego, połączone z krótkim 
wypoczynkiem w dniach 19-21 października br., odbyły 

się właśnie w Spale. 
W części oficjalnej uroczystości, z upoważnienia 

przewodniczącego Związku, list intencyjny do uczestni-
ków okręgowych obchodów odczytał sekretarz krajowy 
Tomasz Nagórka. Podczas uroczystości wręczono złote 
odznaki Zasłużony dla Budownictwa kolegom Józefowi 
Cichoszowi i Bogdanowi Wilczyńskiemu.

Osobistą dedykację wraz z pamiątkową publikacją, 
związaną z rocznicą 100-lecia  odzyskania niepodległości, 
otrzymał kol. Tomasz Nagórka za wieloletnią współpracę 
z Zarządem Okręgu Łódzkiego.

Podziękowania i dedykacje, dołączone do unikalnych 
albumów, za dotychczasową działalność w Zarządzie 
Okręgu otrzymali: Iwona Wojda i Zbigniew Mikołajczyk.   

Świętowanie Dnia Budowlanych trwało do późnych 
godzin nocnych, przy zastawionym stole i dyskotekowej 
muzyce. Uczestnicy tegorocznych obchodów, zachęceni 
wyjazdową formą uroczystości, zadeklarowali swoją 
obecność również w roku 2019, co z zadowoleniem przyjął 
Zarząd Okręgu.

   Wiesława Szalast

Dzień Budowlanych  
w Okręgu Łódzkim  
ZZ „Budowlani”
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Krzysztof Baranowski: Jakie są aktualne 
tendencje wznoszenia nadbudów w istnieją-
cych budynkach w Skandynawii  i dlaczego 
Polska staje się atrakcyjnym dostawcą? 

Jaosław Wasilewski: Brak wykfalifi-
kowanych pracowników w kraju zamawia-
jącego, wysoki koszt robocizny, a przede 
wszystkim szybkość realizacji inwestycji wg 
standardów światowych. Wszystkie wymaga-
ne materiały budowalne są dostępne w Polsce, 
a projektowanie, montaż i wykończenie daje 
wspaniały efekt finalny.

Dlaczego główna produkcja polskich 
firm  jest skierowana na eksport, a polski 
rynek nie jest zainteresowany tą techno-
logią?

Marek Beśka: Pracuję w sektorze 
budownictwa modułowego ponad 20 lat. 
Nasze stowarzyszenie www.SEDG.pl  skupia 
czołowych producentów modułów oraz 
firmy dostarczające dedykowane wyroby 
budowalne. Większość z ponad 18 fabryk 

domów modułowych zlokalizowanych w 
Polsce eksportuje  92% swojej produkcji 
do montażu w krajach UE. Powodem tego 
stanu jest wysoka jakość produkcji i montażu 
elementów przy zachowaniu atrakcyjności 
kosztów. W Polsce zdecydowanie za mało 
jest zamówień. Wynika to z obawy o trwałość 
konstrukcji i  przywiązanie do budownictwa 
opartego na cegle i betonie. Nikt w Polsce 
poważnie nie traktuje kosztów eksploatacji 
oraz kosztów energii w trakcie okresy wielu 
lat np. spłaty kredytów. 

Co zrobić, aby zwiększyć dostawy 
modułów budowlanych i popularyzować 
budownictwo pasywne?

MB: W mojej ocenie, przede wszystkim, 
brak jest popularyzacji i promocji energoosz-
czędnego budownictwa modułowego oraz 
prefabrykowanego o lekkiej konstrukcji. Na-
leży bardzo szeroko  informować o kosztach 
eksploatacji i parametrach technicznych tego 
typu budownictwa. 

Czy spodziewana edukacja naszego 
społeczeństwa doprowadzi do zmiany 
mentalności i masowego stosowania 
lekkich konstrukcji na bazie elementów 
stalowych lub drewnianych? 

JW: Mam nadzieję, że tak, na to wszyscy 
producenci i firmy wykonawcze czekamy. 
Dużo rynków UE opiera swoją strategię 
w budownictwie mieszkaniowym na wy-
korzystywaniu elementów fabrycznych, 
szczególnie z lekkich konstrukcji. Np. w 
Anglii, Skandynawii i USA budownictwo 
szkieletowe i drewniane jest stosowane od 
dawna.

U nas trzeba doprowadzić do promocji 
tego typu budownictwa i równych szans 
oceny i  porównywania kosztów nakładów 
z uzyskiwanymi parametrami technicznymi. 

Jak usprawnić proces inwestycji i 
masowe wznoszenie nadbudów ? Co 
nas hamuje w tym procesie wznoszenia 
dodatkowych kondygnacji i jakie są Pana 
krytyczne doświadczenia?

MB: Występują problemy przy  reali-
zacji potencjalnych inwestycji w postaci 
występujących  barier: wymagań technicz-
nych np. statyki, przepisów p.poż, budowy 
dźwigów osobowych, wpisu do hipoteki i 
dostępności finansowania. Żaden bank nie 

udziela nam kredytów na realizacje nadbu-
dów. To wszystko trzeba szybko usprawnić. 

KB: W tej technologii brak jest 
nowych zawodów na rynku pracy. Jak Pan 
kształci swoich specjalistów?

JW: Mamy świetne kontakty ze szkołami 
zawodowymi z trzech okolicznych powiatów. 
Prowadzimy praktyczną naukę zawodu 
w zawodzie – „Monter zabudowy i robót 
wykończeniowych w budownictwie”. Naukę 
rozpoczęliśmy trzy lata temu. Obecnie  
kształcimy 38 uczniów. Docelowo planujemy 
kształcić około 30 uczniów rocznie.

Jaka jest Pańska opinia na temat pro-
jektu wykorzystania terenów uzbrojonych 
i wykorzystania wielu budynków do celów 
realizacji nadbudów? Czy jest to proste z 
punktu dostępnych technologii?

JW: Zdecydowanie popieram ten pro-
jekt. Z punktu technologii oraz możli-
wości  wytwórczych, nasza branża ma 
wystarczający potencjał i  doświadczenie, 
aby zwiększyć swoją obecność na rynku. 
Praktycznie w oparciu o lekkie technologie 
możemy budować w każdych warunkach 
spełniając aktualne przepisy. Problem jest 
z zamówieniami. Mamy wiele spółdzielni 
mieszkaniowych w kraju oraz właścicieli 

obiektów komunalnych. Tam są potencjalni 
inwestorzy. Trzeba uruchomić promocje i 
dotrzeć  z realnymi rozwiązaniami.  Wiele 
osób nie ma orientacji: Co?, Za ile? i Jak 
można zrealizować taka inwestycje. 

Jak dotrzeć do tego środowiska poten-
cjalnych inwestorów?

MB: Targi branżowe, konferencje prze-
znczone dla spółdzielczości mieszkanio-
wej oraz realizacja projektu pilotażowego 
Kondygnacja Plus (NADBUDOWY) - pod 
patronatem Ministerstwa Inwestycji i Roz-
woju -  zapewne spowoduje szerszą promocję 
projektu „Kondygnacja Plus”.  Chodzi o 
nowe mieszkania dające nową jakość życia 
w przystępnych cenach.

Czy słyszał Pan o projekcie „Kondy-
gnacja PLUS”?

MB: Tak, zostałem zaproszony przez 
ZZ Budowalni i KBiN do udziału w bran-
żowych konsultacjach eksperckich, które 
zostały zaplanowane w dniu 29.11.2018r. 
Projekt dotyczy identyfikacji barier przy 
realizacji nadbudów i ich ewentualnego  
zniesienia przy współpracy z Ministerstwem 
Inwestycji i Rozwoju. Według mnie projekt 
„Kondygnacja Plus” może stanowić wsparcie 
znanych programów rządowych: Mieszkanie 
Plus i Dostępność PLUS. W pierwszym 
wypadku - można szybko dostarczyć na 
rynek wiele nowych mieszkań, w drugim - 
jest możliwość współfinansowania budowy 
wind w 4 piętrowych budynkach, głównie 
dla seniorów mieszkających w  powojennych 
mieszkaniach. Trzeba jak najszybciej znieść 
formalne bariery i otworzyć nowy rynek 
wykonawcy i oczekującego na mieszkanie. 
Beneficjentami będą spółdzielnie mieszka-
niowe i gospodarka komunalna.

Dziękuję i liczę na współpracę w 
projekcie.

Projekt „KONDYGNACJA PLUS”  
czeka na realizację polskich nadbudów
Z  Markiem Beśka, prezesem SEDG i Jarosławem Wasielewskim, właścicielem Elmot Sp. z o.o. rozmawia Krzysztof Baranowski

BUDOWNICTWO MODUŁOWE staje się popularnym standardem budowy 
nowych mieszkań w krajach UE. W ostatnich latach wprowadzono masowo i bardzo 
spopularyzowano lekkie technologie w UE, głownie w  krajach skandynawskich, 
Litwie, Łotwie i Estonii, Niemczech, Danii, Anglii czy Austrii. Wysoki koszt i brak 
wykwalifikowanych pracowników budowlanych zdecydowanie wpłynął na przygoto-
wywanie poza placem budowy elementów budynków w powtarzalnych warunkach. 
Ten proces zapewnia wysoką jakość budowanego mieszkania i zdecydowanie skraca 
czas samej budowy. W wielu wypadkach standardem jest budowa pod klucz, z pełnym 
wykończeniem i wyposażeniem. Sprawa kosztów oczywiście zależy od narzuconego 
standardu przez inwestora. Kiedyś koszty były wyższe, ale w ostatnich latach stają 
się porównywalne z ofertą budownictwa tradycyjnego, przy zachowaniu lepszych 
parametrów oszczędności energii. Ta tendencja staje się coraz bardziej popularna i 
rozwojowa, gdyż nowe technologie mają szerokie zastosowanie przy budowie nowych 
osiedli mieszkaniowych, domów  jednorodzinnych oraz przy wznoszeniu nadbudów. 
Propozycja budowy nowych mieszkań w postaci nadbudów w istniejących budynkach 
stanowi doskonała bazę i poligon dla pokazania efektywności tych rozwiązań. Przy-
kładowo w Niemczech planowana jest budowa 1,5 ml nowych mieszkań w starych 
budynkach, a budowa do 3 nowych kondygnacji, może być oparta jedynie na nowych, 
lekkich  technologiach 2D i 3D. Jak wiadomo, inaczej nie można zredukować masy 
nowej  konstrukcji. 

Do Warszawy zjechało około 30 młodych 
działaczy związkowych, by wziąć udział 
w inauguracyjnym spotkaniu Komisji 

Młodych Ogólnopolskiego Porozumienia Związków 
Zawodowych. Podstawowym celem spotkania był wy-
bór przewodniczącego i prezydium Komisji na nową 
kadencję.

Spotkanie, w którym wziął udział przedstawiciel 
„Budowlanych” Tomasz Nagórka, rozpoczął prze-
wodniczący OPZZ Jan Guz. Przewodniczący w swej 
wypowiedzi skoncentrował się na strukturach i sposobie 
działania OPZZ oraz najważniejszych inicjatywach 
centrali i jej programie na obecną kadencję. W spotkaniu 
uczestniczyła także wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara 
Popielarz.

Ustępujący przewodniczący Komisji Młodych Ma-
ciej Łapski przedstawił sprawozdanie z działań Komisji 
w kadencji 2017 - 2018. Do najważniejszych inicjatyw 
młodych w tym okresie należało zapoczątkowanie 
rozwoju regionalnego Komisji, poprzez utworzenie 
jej struktur we współpracy z radami OPZZ w czterech 
województwach (opolskim, mazowieckim, śląskim i 
łódzkim) oraz rozpoczęcie Akademii Organizowania 
Pracowników i przeprowadzenie w jej ramach cyklu 
szkoleń i warsztatów z organizowania pracowników 

i kampanii pracowniczych, działań w internecie i 
social media, współpracy z PIP oraz negocjacji i praw 
pracowniczych. Młodzi prowadzili również kampanię 
Maraton Pisania Skarg do Państwowej Inspekcji Pracy, 
uczestniczyli w akcjach Handel i Budowy Bez Wyzysku 
oraz podejmowali szereg innych aktywności.

W ramach spotkania przeprowadzone zostały 
krótkie warsztaty, podczas których jego uczestnicy 

dyskutowali o wybranym przez siebie problemie pra-
cowniczym i pomysłach na aktywność związkową, oraz 
sposobie dotarcia do pracowników, akcji promocyjnej i 
medialnej, które ułatwiłyby jego nagłośnienie.

W wyniku głosowania nowym przewodniczącym 
Komisji Młodych został wybrany Konrad Więcek z 
OPZZ Konfederacja Pracy. Na wiceprzewodniczących 
wybrano Marcina Dylowicza ze Związku Zawodowego 

Maszynistów Kolejowych w Polsce, Macieja Ilcewicza 
z Oddziału ZNP w Warszawie, Krzysztofa Paleja ze 
Związku Zawodowego Górników w Polsce KWK 
Knurów-Szczygłowice oraz Wojciecha Stelmasiaka 
z Międzyzakładowej Organizacji Związkowej OPZZ 
Związku Zawodowego Pracowników Nexteer Automo-
tive Poland Sp. z o. o.                                   

Tomasz Nagórka/OPZZ

KOMISJA MŁODYCH OPZZ ROZPOCZĘŁA NOWĄ KADENCJĘ

Komisja młodych
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Terminy inwentaryzacji
Inwentaryzacja, tj okresowe ustalanie lub 

sprawdzanie rzeczywistego stanu aktywów i 
pasywów. Przystępując do prawidłowego prze-

prowadzenia inwentaryzacji, musimy się odpowiednio 
przygotować.  Proces przygotowania inwentaryzacji 
może obejmować m.in. następujące czynności :                                                               

1. Opracowanie planu, zakresu, przedmiotu i harmo-
nogramu inwentaryzacji.                                                 

2. Powołanie zakładowej komisji inwentaryzacyjnej.                
3. Wydanie zarządzenia przez kierownika jednostki w 

sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji – powinno 
ono określać m.in. rodzaje składników majątku 
objętych inwentaryzacją, terminy przeprowadzenia 
inwentaryzacji, tj. konkretne daty rozpoczęcia 
i zakończenia, komisję spisową powołaną do 
przeprowadzenia inwentaryzacji.                        

4. Zorganizowanie przedinwentaryzacyjnego szkole-
nia członkom zespołów spisowych oraz osobom 
materialnie odpowiedzialnym. Członkami zespo-
łów powinny być osoby kompetentne, bezstronne i 
obiektywne, którym dobrze jest znana gospodarka 
magazynowa, przepisy dotyczące inwentaryzacji 
oraz zasady przeprowadzenia spisu z natury. Nie 
powinno się powoływać pracowników księgowości 
prowadzących ewidencję składników majątkowych 
objętych inwentaryzacją.                                                            

5. Likwidacja zapasów i urządzeń zniszczonych 
i uzupełnienie dokumentów dotyczących ich 
eliminacji z ewidencji.

6. Określenie obowiązków i praw osób powołanych 
do przeprowadzenia spisu z natury. Sprawne 
przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji 
zależy od organizacji działań z nią związanych, 
a więc wewnętrznych uregulowań. Głównym we-
wnętrznym dokumentem powinna być instrukcja 
inwentaryzacyjna, która stanowi podstawę wydania 
zarządzenia kierownika jednostki w sprawie 

Lp. Rodzaj inwentaryzowanego majątku Przykład tego, co inwentaryzujemy najczęściej Termin inwentaryzacji
1 Aktywa pieniężne, papiery 

wartościowe, produkty w toku 
produkcji, materiały, towary i 
produkty gotowe zaliczone w koszty w 
momencie zakupu lub wytworzenia.

W praktyce jednostki w ostatni dzień roku obrotowego 
przeprowadzają inwentaryzację środków w kasie (spis z 
natury) oraz potwierdzają saldo na podstawie otrzymanej z 
banku informacji o stanie  środków na rachunku.

Na ostatni dzień każdego roku obrotowego (art.26 ust. 1 i 
ust.3 pkt 1 ustawy o rachunkowości)

2 Składniki aktywów – z wyłączeniem 
aktywów pieniężnych, papierów 
wartościowych, produktów w toku 
produkcji oraz materiałów, towarów i 
produktów gotowych.

Są to głównie należności od naszych kontrahentów 
(inwentaryzacja drogą potwierdzenia sald przez 
kontrahentów).

Rozpoczyna się nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem 
roku obrotowego, a kończy do 15 dnia następnego roku 
(tj. w okresie od 1 października do 15 stycznia, jeżeli rok 
obrotowy jednostki jest zgodny z kalendarzowym), przy 
czym stan wynikający z ksiąg rachunkowych nie może być 
ustalony po dniu bilansowym (czyli po 31 grudnia, gdy rok 
obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym)

3 Zapasy materiałów, towarów, 
produktów gotowych i półproduktów 
znajdujących się w strzeżonych 
składowiskach i objętych ewidencją 
ilościowo-wartościową.

Mogą to być różnego rodzaju materiały znajdujące się np. 
w magazynie jednostki, przeznaczone do wykorzystania w 
późniejszym okresie (spis z natury).

Raz na 2 lata w dowolnym okresie.
(art.26 ust.3 pkt 2 ustawy o rachunkowości)

4 Nieruchomości zaliczone do środków 
trwałych oraz inwestycji, jak też 
znajdujące się na terenie strzeżonym 
inne środki trwałe oraz maszyny 
i urządzenia wchodzące w skład 
środków trwałych w budowie.

Przeważnie są to zestawy komputerowe, rzutniki, aparaty 
fotograficzne, meble, lokale i budynki będące własnością 
jednostki itp. (spis z natury).

Raz na 4 lata w dowolnym okresie.
(art.26 ust.3 pkt 3 ustawy o rachunkowości)

5 Zapasy towarów i materiałów 
(opakowań) objęte ewidencją 
wartościową w punktach obrotu 
detalicznego jednostki, oraz zapasy 
drewna w jednostkach prowadzących 
gospodarkę leśną.

Dotyczy głównie inwentaryzacji zapasów towarów 
znajdujących się w sklepach prowadzonych przez jednostkę 
(spis z natury).

Raz w roku w dowolnym okresie.

6 Pozostałe aktywa i pasywa nieobjęte 
spisem z natury lub inwentaryzacją 
drogą potwierdzenia sald.

Np. należności i zobowiązania publicznoprawne, środki 
pieniężne w drodze, rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 
itd. (weryfikacja sald poprzez porównanie danych z ksiąg 
rachunkowych z odpowiednimi dokumentami).

Na ostatni dzień każdego roku obrotowego.(art 26 ust. 1 pkt 
3 ustawy o rachunkowości)

inwentaryzacji. 
Instrukcja inwentaryzacyjna powinna zawierać mini-
mum następujące informacje:                                                                                    

1. Nazwę obiektu i oznaczenie inwentaryzowanego 
pomieszczenia;

2. Rodzaj inwentaryzowanych składników mająt-
kowych; 

3. Imię i nazwisko osoby lub osób odpowiedzialnych 
za spisywane składniki majątku; 

4. Datę rozpoczęcia i zakończenia spisu z natury; 
5. Oznaczenie dnia, na który jest ustalony stan 

składników; 
6. Skład komisji inwentaryzacyjnej, z wyznaczeniem 

przewodniczącego;                                                                        
7. Harmonogram czynności spisowych; 
8. Obieg dokumentów z inwentaryzacji;                                           

9. Zasady weryfikacji i rozliczania różnic inwenta-
ryzacyjnych.
   Każda jednostka, która prowadzi księgi rachun-

kowe, powinna przeprowadzić na koniec roku inwenta-
ryzację aktywów i pasywów. 

Obowiązek przeprowadzania  inwentaryzacji wyni-
ka z art. 26-27 ustawy o rachunkowości.  Inwentaryzację  
należy przeprowadzić rzetelnie i z należytą starannością.   
Dokonuje się ją zasadniczo na ostatni dzień każdego 
roku obrotowego. Z tym, że art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy o 
rachunkowości dopuszcza możliwość, aby rozpoczęcie 
inwentaryzacji większości składników aktywów mogło 
nastąpić nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem roku 
obrotowego, a zakończenie do 15 dnia roku następnego. 
Jeśli rok obrotowy jednostki jest taki sam z rokiem ka-
lendarzowym, prace inwentaryzacyjne mogą rozpocząć 

się 1 października 2018r., a zakończyć 15 stycznia 2019r. 
Należy jednak zaznaczyć, że możliwość wcześniejszego 
przeprowadzenia inwentaryzacji nie dotyczy aktywów 
pieniężnych, papierów wartościowych, produktów w 
toku produkcji oraz materiałów i produktów gotowych, 
które na mocy art.17 ust. 2 pkt. 4 ustawy o rachunkowości 
są odpisywane w koszty na dzień ich zakupu lub wytwo-
rzenia. Składniki te powinny być zinwentaryzowane 
31 grudnia 2018 r. Trzeba pamiętać także, że istnieją 
składniki majątku, które inwentaryzuje się raz na pewien 
okres. Są one wymienione w art.26 ust 3 pkt.  2-5 ustawy 
o rachunkowości.

Inwentaryzację składników wymienionych w pkt. 3, 
4 i 5 można przeprowadzić w dowolnym okresie danego 
roku. Umożliwia to  rozłożenie wszystkich prac inwen-

taryzacyjnych w czasie, aby ich spiętrzenie nie nastąpiło 
na koniec roku, co ma duże znaczenie szczególnie w 
dużych jednostkach.  Inwentaryzacja powinna być 
zarządzona także,  gdy zachodzi podejrzenie, że stan 
składników majątku wynikający z ewidencji księgowej 
nie jest zgodny ze stanem faktycznym,  np. w związku z 
włamaniem do naszej siedziby. Nawet zmiana kasjera lub 
magazyniera, czyli osób odpowiedzialnych materialnie 
za powierzone mienie, stanowi podstawę do przepro-
wadzenia inwentaryzacji (zdawczo-odbiorczej). Należy 
pamiętać, że prace inwentaryzacyjne trzeba zakończyć 
do 15 stycznia 2019r., a rozliczenie ujawnionych różnic 
przed 25 marca 2019r.  

     Podstawa prawna Ustawa z dnia 29 września 
1994 r. o rachunkowości (Dz.U.z 2009 r. Nr 152, poz.1223 
z późn.zm.)                                                    Barbara Pałka

W dniach 25-27 października br. Zarząd 
Krajowy Związku Zawodowego „BU-
DOWLANI”, zgodnie z wieloletnią 

tradycją, zorganizował kolejne warsztaty szkoleniowe 
dla społecznych inspektorów pracy i liderów naszego 
związku. 

Szkolenie odbyło się w Ośrodku „Pod Piórem” w 
Zakopanem. Szkolenia te od kilkunastu lat prowadzone 
są we współpracy z inspektorami pracy z Okręgowej 
Inspekcji Pracy w Krakowie.

W trakcie szkolenia omawiano szczegółowo nastę-
pujące tematy:

• Prawa  i obowiązki społecznych inspektorów pracy.
• Wypadki przy pracy w sektorach budownictwa , 

przemysłu materiałów budowlanych i przemysłu 
drzewnego.

• Udział SIP w pracach zespołów powypadkowych.
• Stres  w pracy, zadania SIP.
• Kampanie promocyjno  - prewencyjne PIP, w tym  

organizowany przez Inspekcję konkurs na najaktyw-

niejszego społecznego inspektora pracy.
Po bardzo ciekawych wykładach i prezentacjach 

materiałów przez Bogdana Solawę z OIP w Krakowie, 
dotyczących w/w tematów,  uczestniczący w szkoleniu 
społeczni inspektorzy pracy oraz liderzy  naszego 
związku z kilku okręgów mieli możliwość konsultacji  
tematów  m. in..z zakresu warunków pracy, zagadnień 
bezpieczeństwa i higieny pracy, wypadków przy pracy, 

dotyczących ich codziennych obowiązków służbowych 
z prowadzącym wykłady inspektorem pracy.

W  części związkowej warsztatów prowadzonej przez 
sekretarza krajowego  Mirosława Ossowskiego omówiono 
m.in. następujące tematy:

• II Forum BHP zorganizowane 1-2.10.2018r w War-
szawie przez OSPS BHP, w aspekcie współpracy 
pomiędzy ZZ ”BUDOWLANI” a Ogólnopolskim 

Stowarzyszeniem Pracowników Służby BHP.
Przedyskutowano  wynikające z porozumienia 

obydwu organizacji zagadnienia dotyczące bieżącej 
współpracy w firmach  pomiędzy społecznymi inspek-
torami pracy i pracownikami służby BHP, dotyczące 
poprawy warunków pracy oraz zagadnień bezpieczeń-
stwa i higieny pracy.

•  Współpracę  społecznego inspektora pracy pod-
czas kontroli w Firmie  z inspektorem Państwowej 
Inspekcji Pracy.
Podkreślono prawo społecznego inspektora pracy 

do uczestniczenia w takiej kontroli oraz jego udział w 
końcowym podsumowaniu kontroli.

   Po zakończeniu warsztatów uczestnicy otrzymali 
zaświadczenia z odbytego szkolenia.

Uczestnicy szkolenia podkreślali wysoki poziom 
merytorycznej i metodycznej strony przeprowadzonego 
szkolenia, bardzo dobre warunki zakwaterowania, oraz 
wyżywienia       w Ośrodku „Pod Piórem” w Zakopanem.

Mirosław Ossowski

Warsztaty społecznych inspektorów pracy ZZ „Budowlani”
 Zakopane

Księgowa informuje
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Unia Europejska
O P Z Z  n a 

p o s i e d z e n i u 
e u ro p e j s k i c h 
związków zawo-
dowych.

W dniach od 22 i 23 października 
2018 odbyły się posiedzenia PAN - Eu-
ropejskiego Regionu Międzynarodowej 
Konfederacji Związków Zawodowych 
(PERC- MKZZ) oraz posiedzenie komi-
tetu wykonawczego Europejskiej Konfe-
deracji Związków Zawodowych (EKZZ). 

OPZZ reprezentowane było przez prze-
wodniczącego Jana Guza i Adama Rogalew-
skiego. W związku z zaostrzającą się sytuacją 
w PLL LOT, europejscy związkowcy wyrazili 
swoje oburzenie zwolnieniem pracowników 
w PLL LOT i zapewnili przedstawicieli 
OPZZ o swoim wsparciu i pomocy dla 
związków w PLL LOT. Przedstawiciele OPZZ 
musieli również opuścić posiedzenie EKZZ 
dzień wcześniej w związku z tym strajkiem. 

Należy podkreślić, że sytuacja w PLL 
LOT i traktowanie związków zawodowych 
zaczyna przypominać sytuację w takich 
krajach jak Kazachstan czy Białoruś, gdzie 
prawa związkowe są zagrożone. Na przykład 
w zeszłym roku przewodniczący centrali 
związków zawodowych w Kazachstanie 
został zwolniony za to, że powiedział o 
możliwości rozpoczęcia strajku. 

Posiedzenie PERC- MKZZ dotyczyło 
przygotowań do kongresu MKZZ-u, odby-
wającego się w grudniu bieżącego roku, jak 

również kampanii dotyczącej zwiększenia 
wynagrodzenia w krajach Europy Wschod-
niej nie należących do Unii Europejskiej. 

Jak pokazuje poniższa tabela, przygo-
towana przez MKZZ, płaca minimalna w 
wielu krajach (np. Białoruś) wynosi mniej 
niż granica ubóstwa (na niebiesko płaca 
minimalna, pomarańczowe kropki granica 
ubóstwa; kwoty w euro). 

Wydaje się więc, że podniesienie płacy 
minimalnej w krajach Europy Wschodniej 
jest konieczne nie tylko dla poprawy warun-
ków ludzi mieszkających w tych krajach, ale 

także po to, żeby nasi koledzy i koleżanki z 
Ukrainy i Białorusi nie byli zmuszani do 
emigracji zarobkowej do Polski. OPZZ po-
piera działania MKZZ na rzecz zwiększenia 
płacy minimalnej w krajach na Wschód od 
Polski. 

EKZZ podczas swojego posiedzenia 
w dniu 23 października zajął się takimi 
sprawami, jak: 

• rezolucją: Demokracja, skrajna prawica, 
ksenofobia; 

• dyskusją na temat wyborów do Parla-
mentu Europejskiego; 

• konsultacjami w związku z europejskim 
semestrem; 

• europejski program prac w ramach 
europejskiego dialogu społecznego 
2019-2021;      

• jak również rezolucją w związku z 
konferencją klimatyczną w Katowicach.

Adam Rogalewski/opzz
Zebrał: Cezary Izdebski

Izrael
I z r a e l s k i 

związek  zawo-
dowy Histadrut 
i rząd osiągnęły 
w końcu porozu-
mienie w sprawie poprawy warunków BHP 
- szczególnie na budowach, co pozwoliło 
uniknąć strajku generalnego.

Porozumienie to zawiera wiele nowych 
przepisów, dotyczących takich dziedzin, jak 
rusztowania i prace na dużych wysokościach, 
wprowadzenie asystentów bezpieczeństwa 
i bardziej rygorystyczne mechanizmy kon-
trolne.

„Historyczne posunięcie, które pozwoli 
uniknąć wielu wypadków w pracy, zapo-
biegając obrażeniom i śmierci dziesiątek 
pracowników rocznie” - powiedział prezes 
Histadrut Avi Nissenkorn o nowej umowie.

Niemcy
O k o ł o 

80.000 pracowni-
ków branży de-
karskiej w Niem-
czech otrzyma 
podwyżki płac, dzięki nowo podpisanej 
umowie zbiorowej ich związków zawodo-
wych i pracodawców.

Po długich negocjacjach niemiecki 
związek zawodowy branży budowlanej IG 
BAU i Federacja Niemieckich Wykonawców 
Dachowych ostatecznie uzgodniły podwyżkę 
płac o 5,6 % w dwóch etapach - 2,7 % wzrost 
płac od 1 grudnia 2018 r. I dodatkowe 2,9 % 
od 1 października 2019 r.

„Rozmowy w tej rundzie negocjacji 
zbiorowych są bardzo skomplikowane. 
Choć biznes kwitnie, podczas negocjacji 
pracodawcy nie oferowali podwyżki nawet 
o wskaźnik inflacji. Zostaliśmy zmuszeni 
do poddania się procedurze pojednawczej, 
aby osiągnąć polubowne porozumienie w 
sprawie podwyżki płac” - powiedział Dietmar 
Schäfers, wiceprezydent federalny IG BAU, a 
także wiceprezes BWI, który przeprowadził 
negocjacje.

Umowa przewiduje również zwiększenie 
płac stażystów oraz dodatkową specjalną 
opłatę dla członków IG BAU w wysokości 
360 euro w rozliczeniu z kwietnia 2019 roku. 

Pakistan
Związki za-

wodowe kobiet 
p r a c u j ą c y c h 
przy  zbiorze 
bawełny podję-
ły zobowiązanie walki na rzecz ochrony praw 
pracowników branży podczas spotkania 
formacyjnego, zorganizowanego w Indiach 
w październiku przez Sindh Community 
Foundation w Hyderbad.

W spotkaniu wzięło udział ponad 25 
przedstawicielek różnych związków zawo-
dowych kobiet zbierających bawełnę, w tym 
związek Roshni Mazdoor, związek Seeta 
Mazdoor, związek Bhitai Mazdoor, związek 
Bakhtawar Mazdoor z wiosek Sukio Mirjat, 
Jamal Dahri, Hyder Prahyar i Tara.

Szef Sindh Community Foundation 
(SCF), Javed Hussain podzielił się wyzwa-
niami i problemami kobiet zajmujących 
się zbieraniem bawełny oraz argumentami 
dot. legislacji. Powiedział, że Sindh In-
dustrial Relation Act zapewnia prawo do 
stowarzyszania się, ale proces tworzenia 

stowarzyszenia jest bardzo skomplikowany 
w prowincji.

Shahnaz Sheedi, działacz na rzecz praw 
kobiet w południowoazjatyckim partner-
stwie Pakistan (SAPP) stwierdził również, 
że rząd powinien zwracać większą uwagę 
na prawa pracownicze, ponieważ nie są one 
odpowiednio zabezpieczane.

Pracujący przy zbiorze bawełny Shaba-
na ze wsi Jamal Dahri, który został wybrany 
na przewodniczącego, wyraził swoje obawy 
i zażądał przepisów dotyczących sprawie-
dliwego wynagrodzenia w celu poprawy 
warunków pracy w kraju.

Turcja
Związki In-

dustriAll Global 
Union i  Indu -
striAll European 
Trade Union w 
deklaracji zdecydowanie potępiły skaza-
nie 26 pracowników Renault i działaczy 
związków zawodowych z fabryki Oyak 
w mieście Bursa w Turcji.

26 pracowników zostało skazanych 
na pięć miesięcy więzienia, w zawieszeniu 
na pięć lat. Jeśli którykolwiek z skazanych 
pracowników popełni przestępstwo w tym 
okresie, pójdzie do więzienia. W sprawie nie 
ma szans na odwołanie.

Pracownicy zostali uznani za winnych 
„nieprzestrzegania prawa dotyczącego 
spotkań i demonstracji” po protestach przed 
fabryką Renault Oyak w marcu 2016 r., gdzie 
padli ofiarami brutalności policji i bezpraw-
nego przetrzymywania.

W deklaracji związki stwierdzają:
„Rząd Turcji, w tym także sądy, powinny 

zaprzestać kryminalizacji działalności 
związkowej. Takie zachowanie stanowi rażące 
naruszenie krajowych i międzynarodowych 
podstawowych standardów pracy (...) Mimo 
że Renault nie było zaangażowane w sądowe 
prześladowanie pracowników, firma ponosi 
odpowiedzialność za to, że nie rozwiązała 
konfliktu w drodze dialogu społecznego, a 
zamiast tego wezwała policję do stłumienia 
strajku pracowników w 2016 r.”.

Demonstranci domagali się prawa do 
działalności związkowej i prosili o przywróce-
nie do pracy robotników po tym, jak Renault 
odmówiło zgody na przeprowadzenie wy-
borów związkowych i zwolniono dziesięciu 
pracowników, w tym dwóch rzeczników 
pracowników. Pracownicy fabryki Oyak są 
w przeważającej części reprezentowani przez 
turecki oddział IndustriALL Global Union, 
Birlesik Metal-Is.

„Ważne jest, aby zauważyć, że zachowa-
nie Renault w fabryce Oyak było pogwałce-
niem globalnej umowy ramowej podpisanej z 
nami w 2013 roku”, czytamy w oświadczeniu 
IndustriAll i IndustriAll Europe. „Obie orga-
nizacje wraz z zainteresowanymi oddziałami, 
będą nadal zajmować się tym niedopuszczal-
nym naruszeniem przez Renault globalnej 
umowy ramowej”.

Wielka Brytania
UNISON to 

największy zwią-
zek zawodowy w 
Wielkiej Brytanii, 
z ponad 1,3 miliona członków, świadczących 
usługi publiczne w zakresie edukacji, samo-
rządów lokalnych, służby zdrowia, policji i 
energii. Pracownicy ci zatrudnieni są zarów-

no w sektorze publicznym, jak i prywatnym.
UNISON zareagował na projekt umowy 

ws. Brexitu między Wielką Brytanią i UE.
Komentując wiadomość, dotyczącą za-

bezpieczenia przez premiera porozumienia 
ws. Brexitu między Wielką Brytanią a UE, 
sekretarz generalny UNISON, Dave Prentis, 
powiedział: „Ponad dwa lata po referendum 
Theresa May wciąż nadaje priorytet partiom 
ponad krajem (...) Każda umowa, która nie 
chroni usług publicznych, nie broni praw w 
pracy i unika twardej granicy w Irlandii, jest 
dla nas wszystkich niekorzystna. Theresa 
May jest u władzy, ale ona nie ma kontroli 
(...) a jeśli nie uda jej się uzyskać dobrej 
umowy, musi ogłosić wybory powszechne, 
żebyśmy mogli wybrać Parlament, który 
to zrobi”.

Czechy
„Wspólne 

s t a n o w i s k o 
związków Gru-
py Wyszehradz-
kiej o pracow-
nikach delegowanych oraz o sytuacji na 
Ukrainie.

Podczas posiedzenia związków zawodo-
wych Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, 
Słowacja i Węgry) w Pradze, w dniach od 11 do 
12 października, związkowcy przyjęli bardzo 
ważne deklaracje, dotyczące skargi Polski i 
Węgier na nową dyrektywę o pracownikach 
delegowanych o oraz sytuacji na Ukrainie. 

---------- 
Wspólne stanowisko związków 

zawodowych Grupy Wyszehradzkiej, 
dotyczące obecnej sytuacji w sprawie 

dyrektywy o pracownikach delegowanych 
i skargi rządów Polski i Węgier, złożonej 

do Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej w sprawie znowelizowanej 

dyrektywy
Związki zawodowe Grupy Wyszeh-

radzkiej zgromadzone w Pradze wzywają 
kraje członkowskie Unii Europejskiej do 
wdrożenia znowelizowanej dyrektywy o 
pracownikach delegowanych (2018/957) 
tak szybko, jak to możliwe, aby wprowadzić 
zasadę równej płacy za równą pracę w każ-
dym miejscu, dla każdego pracownika Unii 
Europejskiej. 

Wyrażamy również naszą zdecydowaną 
dezaprobatę wobec skargi na znowelizowaną 
dyrektywę o pracownikach delegowanych 
(2018/957), złożonej przez rządy Polski i 
Węgier do Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej. Podtrzymujemy nasze wspólne 
oświadczenie z Warszawy z dnia 20 paździer-
nika 2017, w którym wyrażaliśmy mocne po-
parcie dla rewizji dyrektywy o pracownikach 
delegowanych i podkreślaliśmy, że warunki 
uczciwej konkurencji dla biznesu, a także 
sprawiedliwe zatrudnienie, godna praca i 
równe prawa dla pracowników są niezbędne, 
nie tylko dla zachowania sprawiedliwości 
społecznej i społecznej gospodarki rynkowej, ale 
również dla sprawnej integracji gospodarczej, 
ekonomicznej oraz dla spójności wewnętrznej 
krajów Unii Europejskiej . 

Ponadto, w naszej deklaracji podkre-
ślamy, że wciąż jest miejsce na kompromisy i 
wspólne rozwiązania, np. w przypadku transportu 
drogowego, który należy oddzielić od zmienionej 
dyrektywy o delegowaniu pracowników, jednak 
najważniejsza zasada równości wynagrodzeń za 
taką samą pracę w tym samym miejscu powinna 

Z WYDARZEŃ W ŚWIATOWYM RUCHU PRACOWNICZYM
zostać zaakceptowana i uwzględniona w zmienio-
nej dyrektywie jako jej najbardziej istotny przepis. 

Praga, 12 października 2018 
---------- 

Wspólna deklaracja wsparcia związ-
ków zawodowych Grupy Wyszehradzkiej 
dla związków zawodowych na Ukrainie 

Konfederacje związków zawodowych 
krajów Grupy Wyszehradzkiej (Polska, 
Węgry, Słowacja, Czechy) wyrażają swoją jed-
noznaczną solidarność ze swoimi kolegami 
na Ukrainie w ich walce o lepsze życie, lepsze 
zarobki i lepsze warunki pracy. 

Jesteśmy gotowi wspólnie z Europejską 
Konfederacją Związków Zawodowych za-
manifestować tę solidarność bezpośrednio 
na Ukrainie. 

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, 
że Europa nie kończy się na granicach Unii 
Europejskiej. Nasi koledzy na Ukrainie 
potrzebują i zasługują na skoordynowaną 
pomoc międzynarodową! 

Praga, 12 października 2018 r 
---------- 

Należy jednak podkreślić, że spotkanie 
zorganizowane przez czeskich związkow-

ców dotyczyło także ważnych z punktu 
widzenia polskich pracowników spraw, 
jak: wyrównanie wynagrodzenie pomiędzy 
krajami Europy Wschodniej i Zachodniej 
oraz wzrastający populizm i antyeuropejskie 
przekonania w Europie, szczególnie przed 
wyborami do Parlamentu Europejskiego w 
przyszłym roku. Warto również podkreślić, 
że jeśli chodzi o konwergencje wynagrodzeń 
pomiędzy Europą Zachodnią i Wschodnią to 
nie chodzi tutaj tylko o różnice w płacach mi-
nimalnych, ale w średnich wynagrodzeniach 
netto. Dla przykładu w Polsce płaca średnia 
to około 748 euro ale już w Niemczech 2270 
(czyli trzy razy więcej), we Włoszech 758, 
w Czechach 870 euro. Te dane pokazują, że 
konwergencja wynagrodzeń jest konieczna 
nie tylko dla grup mniej zarabiających, ale 
też tych z wyższymi pensjami. 

W posiedzeniu Grupy Wyszehradzkiej 
OPZZ reprezentowali przewodniczący Jan 
Guz oraz Adam Rogalewski, p.o. dyrektora 
wydziału międzynarodowego.

A/R/opzz/
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W Europie Środkowej brakuje 
pracowników budowlanych. 
Skalę problemu zilustrowała 

na wykresie „Rzeczpospolita”, 31 sierpnia 
br. Ograniczenie aktywności z powodu niedo-
boru fachowców sygnalizowało na Węgrzech  
63,4 proc. raportowanych firm budowlanych, 
we Francji – 38 proc., w Czechach – 30,4 proc., 
na Słowacji – 29 proc., w Holandii – 27 proc., 
w Niemczech – 14,8 proc., w Wielkiej Brytanii 
– 13,3 proc., w Hiszpanii – 9,2 proc., we Wło-
szech – 1,9 proc. W ocenie ekonomistów może 
się to wkrótce okazać istotnym czynnikiem 
ograniczajacym wzrost inwestycji.

W Polsce niedobór pracowników bu-
dowlanych szacowany jest na co najmniej 
100 tysięcy osób. Zdaniem autorów raportu  
„Efektywne szkolnictwo zawodowe jako 
kluczowy element nowoczesnej gospodarki”, 
opracowanego przez Warsaw Enterprise 
Institute, brak wysoko wykwalifikowanych 
pracowników fizycznych i techników to jedna 
z przeszkód szybszego rozwoju gospodar-
czego i efekt mody na wyższe wykształcenie, 
skutkującej nadprodukcją absolwentów 
uniwersytetów nieprzydatnych z punktu 
widzenia rynku pracy. 

Dopasowanie systemu kształcenia zawo-
dowego do potrzeb nowoczesnej gospodarki 
to jeden z głównych celów rządowej Strategii 
na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Prio-
rytetem Ministerstwa Edukacji Narodowej 
jest odbudowa kształcenia zawodowego w 
oparciu o ścisłą współpracę ministerstw, 
szkół, samorządów oraz pracodawców. 

Zdaniem szefowej MEN, minister Anny 
Zalewskiej – pracodawcy muszą być obecni na 
każdym etapie procesu kształcenia zawodo-
wego, także egzaminowania. „Są to zmiany 
wzorowane na przykładach niemieckich, 
austriackich i szwajcarskich, czyli pracodawca 
ma być w szkole a szkoła u pracodawcy i razem 
mają pisać podstawowe programy i egzami-
nować, tak aby rzeczywistość biznesowa, 

finansowa, technologiczna nie odstawała od 
tego, czego uczymy się w szkole” - wyjaśniała 
minister Zalewska w wywiadzie dla agencji 
informacyjnej Nawseria Biznes.

A wszystko to z myślą, żeby absolwenci 
szkół  mieli pełne kwalifikacje zawodowe, 
potwierdzone wynikami egzaminów i odpo-
wiednimi dokumentami; żeby jeszcze w trak-
cie nauki zdobywali dodatkowe umiejętności 
oraz uprawnienia potrzebne na rynku pracy i  
wymagane przez pracodawców. 

Ściśle współpracujące z biznesem, do-
brze zorganizwane szkoły, które będą kształcić 
w zawodach poszukiwanych przez pracodaw-
ców, mają otrzymywać zwiększoną subwencję 
oświatową. Z kolei firmy i organizacje zrzesza-
jące pracodawców mają mieć wpływ na kształt 
szkolnictwa zawodowego – m.in. poprzez 
umożliwianie uczniom praktycznej nauki 
zawodu w rzeczywistych warunkach pracy, 
a także wspieranie tej edukacji finansowo. 

„Po roku dyskusji z pracodawcami 
udało się ich przekonać, żeby dołożyli do 
systemu edukacji. Na szkolnictwo techniczne 
i branżowe jest 9 mld zł pieniędzy budżeto-
wych, ale skonstruowaliśmy przepisy tak, 
że pracodawcy mogą się wprost dołożyć 
do klas czy pensji nauczyciela, (...) mogą 
fundować staże, stypendia, organizować w 
szkole określone warsztaty” - komentowała 

szefowa MEN opublikowaną w czerwcu br. 
nowelizację ustawy „Prawo oświatowe”.

Problem w tym, że planowane zmiany w 
szkolnictwie zawodowym raczej nieprędko 

zmienią sytuację branży budowlanej, gdzie 
sygnalizowany przez pracodawców niedobór 
fachowców jest bardzo często wymówką dla 
niskich zarobków.

Wystarczy na dowód porównanie da-
nych Barometru Zawodów, realizowanego 
w Lubelskim Obserwatorium Rynku Pracy, 
z  wynikami opisywanego już w magazynie 
„Budowlani” Raportu o branży bydowlanej 
w woj. lubelskim, sporządzonego na zlecenie 
Wojewódziego Urzędu Pracy w Lublinie. 

Wśród zawodów budowlanych i ściśle 
powiązanych z budownictwem, które w Ba-
rometrze Zawodów sklasyfikowano w grupie 
zawodów deficytowych, widnieją jedynie 
spawacze. Robotnicy budowlani i brukarze 
znaleźli się w grupie zawodów zrównoważo-
nych (liczba chętnych i zdolnych do podjecia 
pracy była zbliżona do liczby ofert pracy). Fa-
chowców innych specjalności budowlanych 
było natomiast więcej niż miejsc pracy.   Dane 
te rozmijają się jednak z danymi Raportu, 
bowiem aż 76,4 proc. ankietowanych przez 
jego autorów pracodawców zadeklarowało 
trudności w pozyskiwaniu pracowników. 
Co prawda aż 1/3 z nich wymieniła jako 

przyczynę brak osób z odpowiednimi kwa-
lifikacjami . Ale niestety, wiele wskazuje na 
to, że respondenci Raportu zataili fakt, że na 
fachowców ich zwyczajnie nie stać. 

Co znamienne, pracodawcy poproszeni 
o wskazanie, jakie ich zdaniem kwalifikacje i 
kompetencje liczą się na rynku pracy w bran-
ży budowlanej, odpowiadali: doświadczenie 
zawodowe. Decydując się na zatrudnienie, 
wybraliby osobę ze sprawdzonymi w prak-
tyce umiejętnościami, zamiast kandydata z 
wykształceniem kierunkowym, ale nieposia-
dającego stażu pracy.

Odnosząc się do wymagań związanych z 
zaświadczeniami o zdobytych przez kandy-
datów do pracy umiejętnościach i kwalifika-
cjach, respondenci zwracali uwagę, że kwastia 
ta zależy od wielkości firmy oferujecej 
pracę. Dla dużego przedsiębiorcy w równej 
mierze ważne jest doświadczenie zawodowe 
przyszłego pracownika, jego umiejętności, 
jak i kwalifikacje zawodowe, potwierdzone 
aktualnymi uprawnieniami, badaniami i 
zaświadczeniami. Natomiast  pracodawcy 
w firmach zatrudniających do 9 pracowni-
ków (które stanowią na Lubelszczyźnie aż 
97,5 proc. ogółu przedsiębiorstw branży 
budowlanej) stawiają przede wszystkim na 
doświadczenie kandydata, traktując często 
za wymóg niepotrzebny i utrudniający 
zatrudnienie posiadanie zaświadczeń do 
wykonywania określonego zawodu lub 
konkretnych prac. 

Przy takiej strukturze firm, która świad-
czy m.in. o ograniczonych możliwościach 
wykonawczych,  nie dziwi fakt, że ankieto-
wani pracodawcy deklarowali, że nowych 
pracowników zatrudniają najczęściej z 
polecenia znajomych.I że wskazując na 
niedostateczne praktyczne przygotowanie 
potencjalnych pracowników przez szkoły 
zawodowe, twierdzili jednocześnie, że chetnie 
skorzystaliby z dofinansowania na opłacenie 
kursów zawodowych i dokształcających dla 

siebie lub swoich pracowników – w celu 
uzyskania formalnych uprawnień do podej-
mowania prac, które obecnie wykonują bez 
aktualnych zezwolń.

Wśród kursów zawodowych, które 
przedsiebiorcy uważają za cenne i potrzebne 
na rynku pracy, wymieniano kursy insta-
latorskie (wszelkiego rodzaju instalacje), 
kurs uprawniajacy do operowania koparko-
-ładowarką, szkolenie pozwalające legalnie 
montować rusztowania oraz kursy zawodowe 
na stanowisko zbrojarza i betoniarza, kwalifi-
kacyjne kursy zawodowe bhp oraz kurs dający 
uprawnienia elektryczne.

Czy zatem tak funkcjonująca branża 
budowlana będzie w stanie wesprzeć (pomy-
slami,  finansami) reformę szkolnictwa zawo-
dowego? Raczej jest to mało prawdopodobne. 
Czy będzie w stanie zapewnić uczniom 
warunki (bezpieczną pracę, fachowy nadzór, 
narzędzia, maszyny, materiały budowlane) 
do praktycznej nauki zawodu? Jeśli nie liczyć 
przypadków wykorzystania praktykantów 
do zamiatania hali produkcyjnej czy w roli 
darmowych pomocników dla majstra – też 
mało prawdopodobne. Czy małe firmy 
budowlane będą w stanie zatrudnić absol-
wentów szkół  budowlanych, którzy nabędą 
umiejętności  podczas  zajęć w doskonale do 
tego przygotowanych szkolnych pracowniach 
czy placówkach praktycznej nauki, oferując 
im adekwatne wynagrodzenie? Na pewno nie. 

W  branży budowlanej nie brakowa-
łoby fachowców, gdyby mogli  liczyć na 
wynagrodzenia porównywale z tymi, jakie 
proponują pracodawcy za granicą. I gdyby 
pracodawców albo pracowników było stać 
na dokształcanie i zdobywanie stosownych 
uprawnień. Przedtem jednak ustawodawcy 
i rządzący musieliby stworzyć mechanizmy 
eliminujące absurdalną sytuację, że dobra 
koniunktura budowlana oznacza straty dla 
firm budowlanych.      

 (max)

Czy branżę budowlaną stać na fachowców?

Złotą odznakę Zasłużony dla Gospodarki 
Komunalnej otrzymał Edward Bazan z 
Rzeszowskiej Spółdzielni  Mieszkaniowej,
Srebrną odznakę Zasłużony dla Gospodar-
ki Komunalnej otrzymała Maria Prostak z 
Rzeszowskiej Spółdzielni  Mieszkaniowej,

Złotą odznakę Zasłużony dla Budownictwa 
otrzymał Marek Petrykowski z Krośnień-
skiego Przedsiębiorstwa Budowlanego,
Srebrną odznakę Zasłużony dla Budow-
nictwa otrzymał Jerzy Marchewka ze 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Gorzycach,

Brązową odznakę Zasłużony dla Budow-
nictwa otrzymali:
Lesław Solecki z Elektromontażu Rzeszów 
S.A. oraz Andrzej Płonka  z Elektromontażu 
Rzeszów S.A.

(A.P.)

Wyróżnieni podczas obchodów  
Dnia Budowlanych  na Podkarpaciu
 W Ośrodku Wczasowym „Zbójnik” w Murzasichlu obok Zakopanego odbyła się uroczystość 
z okazji Dnia Budowlanych Okręgu Podkarpackiego. W trakcie uroczystości osoby zasłużone 
dla budownictwa i gospodarki komunalnej otrzymały wysokie odznaczenia branżowe: W dniach 8-10 października 

2018 r. członkowie Europejskiej 
Rady Pracowników Grupy Etex 

spotkali się w Bristolu w Wielkiej Brytanii na 
szkoleniu, którego celem było zapoznanie się z 

problematyką mikropyłów,  w tym szczególnie 
azbestu,  w miejscu pracy oraz  ich wpływem 
na zdrowie. 

Uczestnikom szkolenia przedstawiono 
ciekawe prezentacje, przygotowane przez 
Departament Zdrowia i Bezpieczeństwa 
Grupy Etex oraz doradcę Europejskiej Fede-
racji Pracowników Budownictwa i Przemysłu 
Drzewnego (EFBWW). 

W grupach roboczych rozmawialiśmy i 
poddawaliśmy ocenie działania Grupy Etex 
w walce z tym problemem, wymienialiśmy 

się informacjami dotyczącymi sposobów 
walki z pyłami, podejmowanymi przez lokalne 
kierownictwa przedsiębiorstw Etex. 

Uczestnicy szkolenia zastanawiali się 
także nad rolą, jaką mogą spełnić ERZ i 

sygnatariusze Karty Bezpieczeństwa w prze-
ciwdziałaniu temu zagrożeniu.

Szkolenie i dyskusje z nim związane były 
bardzo interesujące i pouczające.

Tradycją naszych szkoleń w ramach ERZ 
stały się wieczorne, nieoficjalne spotkania na 
degustacji lokalnych smakołyków przywie-
zionych przez uczestników. Ciekawą była 
dla nas także wycieczka do zakładu SINIAT, 
produkującego płyty gipsowo-kartonowe. 

Dorota Nowak

Szkolenie członków ERZ Etex, Bristol 2018

PYŁ W MIEJSCU PRACY

Wyróżnieni odznaką Zasłużony dla 
Gospodarki Komunalnej

Wyróżnieni odznaką Zasłużony dla Budownictwa
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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

8 6

8 7 3

7 5

9 6 2

7 5 3 8

2 5

3 8

5 6 2 9

5 3 1

HUMOR
Narkoman trafił do piekła.  
Otwierają się wrota, a tu całe 
łany marihuany.  
Narkoman napalony biegnie i 
rwie całe naręcza.  
Nagle słyszy głos diabła:  
- No i po co rwiesz, jak tam 
pełno narwane!  
Patrzy, a tu faktycznie pełno 
świeżego ziela.  
Biegnie i zaczyna przerzucać, 
żeby schło.  
A tu diabeł:  
- I po co suszysz, jak już tam 
ususzone!  
I rzeczywiście.  
Narkoman podbiega i zaczyna 
skręcać skręty.  
Skręca, skręca, na co diabeł:  
- I czego skręcasz, jak tam 
dalej tyle naskręcane!  
Narkoman patrzy, a tam góry 
skrętów!  
Wybiera największego i pyta 
diabła:  
- Masz może ogień?  
- Byłby ogień, to byłby raj!

JJJ
- Dzisiaj proszę państwa bę-
dziemy mówić o kłamstwie - 
zaczął profesor, po czym zadał 
pytanie grupie studentów:  
- Kto przeczytał moją książkę?  
Wszyscy podnieśli ręce.  
- A więc proszę państwa, 
to był przykład kłamstwa. 
Owszem książkę napisałem, 
ale jeszcze nie oddałem do 
druku.

JJJ
Człowiek umiera.  
Widzi niebo, a tam ludzie 
modlący się cały czas.  
Widzi piekło, a tam zabawa, 
imprezy itp.  
Św. Piotr pyta go, gdzie chce 
iść.  
Odpowiada, że do piekła, więc 
św. Piotr mówi do diabła:  
- Kolejny do ciebie.  
Diabeł zaprowadza człowieka 
do małej klatki i go zamyka.  
Człowiek pyta:  
- Jak to przecież miały być 
imprezy itp.  
- Mamy dobrą kampanię 
reklamową.

JJJ
W wagoniku kolejki na 
Kasprowy turysta konwersuje 
z góralem:  
- Baco, a co by było, gdyby ta 
lina się urwała?  
- A to by było.... trzeci roz w 
tym miesiącu...

JJJ
Na egzaminie końcowym z 
anatomii w akademii medycz-
nej profesor zadaje studentce 
pytanie:  
- Jaki narząd, proszę pani, 
jest u człowieka symbolem 
miłości?  
- U mężczyzny czy u kobie-
ty? - usiłuje zyskać na czasie 
studentka.  
- Mój Boże! - wzdycha profe-
sor i w zadumie kiwa sędziwą 
głową. - Za moich czasów 
było to po prostu serce.

JJJ

Wchodzi student na egzamin 
do profesora.  
Otwiera walizkę, wyciąga trzy 
flaszki wódki, stawia na stole.  
Wyciąga indeks i mówi:  
- Proszę TRZY pokwitować.  
A profesor na to:  
- Dwie biorę.

JJJ
Na egzaminie.  
Po kilku zadanych pytaniach, 
profesor mówi do studenta:  
- Leje pan wodę.  
- Panie profesorze, cóż zrobić, 
skoro temat jak rzeka.

JJJ
Dzwoni telefon.  
Facet podnosi słuchawkę i 
słyszy:  
- Mamy twoją teściową. Okup 
wynosi 100 tys. dolarów.  
- A jak nie zapłacę?  
- To ją sklonujemy!

JJJ
Synowa dzwoni z pracy do 
teściowej:  
- Mamo, sprawdź czy w 
domu jest moja komórka, jeśli 
ją znajdziesz, daj mi znać.  
Po chwili teściowa znajduje 
telefon i pisze sms-a do 
synowej:  
- Jest na komodzie.

JJJ
Dzwoni blondynka na pogo-
towie:  
- Mój mąż połknął igłę.  
Kobieta, która odebrała 
telefon mówi:  
- Za kilka minut u pani 
będziemy.  
Po kilku minutach blondynka 
znowu dzwoni na pogotowie:  
- Już nie trzeba przyjeżdżać, 
znalazłam drugą.

JJJ
Ziewająca solenizantka nie jest 
zadowolona z tego, iż goście 
zasiedzieli się u niej zbyt długo. 
Nagle dzwoni telefon. Pani 
domu podnosi słuchawkę, 
przez chwilę słucha, po czym 
odkłada ją i oznajmia:  
- Dzwonili ze straży pożarnej. 
Mówili, że w domu któregoś z 
was wybuchł pożar. Niestety, 
nie dosłyszałam u kogo...

JJJ
Żona mówi do męża:  
- Chleb się skończył, idź do 
sklepu i kup.  
Po kwadransie mąż wraca z 
bochenkiem i flaszką wódki:  
- Nie uwierzysz kochanie, ale 
znów nie mieli wydać reszty!

JJJ
Uradowana żona wraca do 
domu.  
- Wyobraź sobie, że dzisiaj 
przejechałam trzy razy na 
czerwonym świetle i ani razu 
nie zapłaciłam mandatu.  
- No i?  
- Za zaoszczędzone pieniądze 
kupiłam sobie torebkę.

JJJ
Młody pan do młodej pani:  
- Ja będę Cię całe życie na 
rękach nosił.  
- A dlaczego? Sprzedałeś 
samochód?


