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Szanowni Państwo
Szanowne Koleżanki i Koledzy

Z okazji nowego, 2019 roku, proszę przyjąć nasze serdeczne życzenia 
sukcesów w pracy i społecznej działalności, a także wszelkiej pomyślności 
w życiu osobistym. 

Życzę, by nadchodzący rok był szczęśliwy, spokojny i zdrowy zarówno 
dla Was, jak i dla Waszych rodzin. 

Mam jednocześnie nadzieję, że będzie on udany dla naszych sektorów, 
firm i ich pracowników: budownictwa, spółdzielczości mieszkaniowej, 
przemysłu wyrobów budowlanych, przemysłu drzewnego i meblarskiego, 
leśnictwa i ochrony przyrody. 

Niech to będzie rok dobrej koniunktury, dobrego prawa, uczciwej 
konkurencji i nowych szans. Niech to będzie rok lepszej, bezpieczniejszej, 
lepiej opłacanej i ciekawej pracy dla nas wszystkich!

                                                                                  Do Siego Roku !

Zbigniew Janowski
przewodniczący  
ZZ „Budowlani”

Piąte posiedzenie Sektorowej Rady  
ds. kompetencji w budownictwie

Kompetencje  
w budowie str. 3

Nowelizacja Ustawy  
o związkach 
zawodowych  
z dnia 05 lipca 2018 r.

Francja  
w żółtych 
kamizelkach 
Polska na L4

str. 15
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Porozumienie  
w Autosanie

Po kilkumiesięcznym sporze 
zbiorowym z pracodawcą, 

doszło do porozumienia i zawarcia 
zakładowego układu zbiorowego 
pracy dla pracowników Autosanu. 
Układ negocjowany był od lipca 
przez zarząd spółki z przedstawicielami wszystkich związków zawodo-
wych działających w fabryce. Jak podkreślają związkowcy, jest to pierwszy 
układ zbiorowy pracy w historii przedsiębiorstwa. 

W układzie znajdują się m.in. uregulowania dotyczące podwyżki 
wynagrodzeń pracowników od marca przyszłego roku. Związkowcy 
otrzymali zapewnienie, że zarząd spółki przystąpi do negocjacji, o ile 
poprawi się sytuacja finansowa firmy. Oprócz  podwyżki 180 złotych 
brutto dla każdego pracownika, w układzie są jeszcze zapisy o dopłatach 
do chorobowego i sposobie rozliczania godzin nadliczbowych.  Z okazji 
świąt pracownicy mają otrzymać świadczenia z funduszu socjalnego, 
będą też paczki dla dzieci. W imieniu załogi swoje podpisy pod układem 
złożyli członkowie zarządu i przewodniczący: NSZZ „Solidarność”, 
Związku Zawodowego „Metalowcy” oraz Związku Zawodowego Inży-
nierów i Techników.

Niespokojnie w sieci 
sklepów Biedronka

Związki zawodowe prowadzą 
protest przeciwko złym 

warunkom pracy i niskim płacom 
w Biedronce. Chcą przeprowadzić 
referendum strajkowe wśród pra-
cowników.

Związkowcy chcą zwiększenia zatrudnienia i odejścia od wielozada-
niowości. Domagają się m.in. tego, aby kasjerzy faktycznie wykonywali 
swoje obowiązki przy kasach, a w magazynach osoby, które odpowiada-
łyby za dostępność produktów w sklepie. Związki chcą także ustalenia 
transparentnego regulaminu wynagradzania. Istotny jest także postulat 
wyposażenia sklepów w dodatkowy sprzęt techniczny – w tym kolejne 
elektryczne wózki widłowe. Do tego dochodzi wydłużenie czasu pracy 
ochrony w sklepach.

Podwyżki w Krajowej 
Administracji Skarbowej 

nie dla wszystkich
Reprezentanci związków za-

wodowych oraz szef Krajowej 
Administracji Skarbowej podpisali 
porozumienie ws. wzrostu wynagrodzeń 
i uposażeń o 655 zł brutto od 2019 r. 
Pod porozumieniem podpisało się 10 
organizacji związkowych. Na propozycje KAS nie zgodził się związek 
zawodowy Celnicy PL.

Funkcjonariusze służby celno-skarbowej mają żal do rządu, że jako 
jedyna formacja mundurowa zostali pominięci przy podwyżkach nie 
tylko w bieżącym, ale także w przyszłym roku. Gdy okazało się, że służby 
podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji porozumiały 
się z resortem i funkcjonariusze od przyszłego roku otrzymają podwyżki, 
wśród celników zawrzało. Krajowa Administracja Skarbowa, w której 
skład wchodzą, podlega Ministerstwu Finansów i postanowienia poro-
zumienia z 8 listopada ich nie obejmują - podobnie jak funkcjonariuszy 
Służby Więziennej, którzy jednak porozumieli się z resortem 19 listopada.

6 grudnia związkowi celnicy opublikowali dwa pisma na swoich 
stronach internetowych. W obu podkreślają, że próby nacisku na stronę 
rządową nie dają efektu, a ich postulaty są ignorowane. W konsekwencji 
czego wchodzą w spór ze wszystkimi dyrektorami Krajowej Administracji 
Skarbowej, którzy kontrolują działanie służby w kraju. 

Przegląd związkowych 
wydarzeń w Polsce

cd. na str. 4

12 grudnia, w siedzibie Związku 
Zawodowego „Budowlani” w War-
szawie odbyło się ostatnie w 2018 

roku posiedzenie Rady Krajowej oraz Zarządu 
Krajowego. Na zaproszenie przewodniczącego 
Związku Zbigniewa Janowskiego w posiedzeniu 
wziął również udział przewodniczący Głównej 
Komisji Rewizyjnej Andrzej Piotrowski. 

Podczas spotkania medalem z okazji 125-lecia 
Ruchu Zawodowego Budowlanych w Polsce został 
odznaczony Piotr Nalewajek. Natomiast Cezary 
Brzeszczak (Okręg Mazowiecki), który stał się 
nowym członkiem Rady Krajowej, otrzymał z 
rąk przewodniczącego Związku zaświadczenie 
o wyborze. 

Członkowie Rady Krajowej przyjęli m.in. 
budżet oraz ramowy plan działania na 2019 r. 
opracowany przez Biuro Zarządu Krajowego. 
Z projektem budżetu zapoznała uczestników 
posiedzenia główna księgowa „Budowlanych” 
Barbara Pałka. Jego przyjęcie rekomendował 
przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej 
Andrzej Piotrowski. Budżet Związku przyjęto 
jednomyślnie. 

Zgodnie z przyjętym planem działania na 
2019 rok, Związek przeprowadzi  m.in. kampanię 
sprawozdawczo-wyborczą w organizacjach podsta-
wowych oraz okręgach. W 2019 r. będziemy organi-
zować lub współorganizować konferencje z zakre-
su przestrzegania bezpiecznych warunków pracy i 

stosowania prawa pracy w praktyce. Kontynuujemy 
współpracę ze związkami zawodowymi na pozio-
mie krajowym i europejskim. W 2019 roku nie 
zabraknie szkoleń dla społecznych inspektorów 
pracy i działaczy „Budowlanych. Bieżącej aktuali-
zacji poddawana będzie strona internetowa www.
zzbudowlani.pl oraz profil „Budowlanych” na 
Facebooku. W związku z powyższym zachęcamy 
wszystkich „Budowlanych” do przesyłania drogą 
elektroniczną, na adres redakcji, tekstów i zdjęć z 
wydarzeń, które są związane z wami oraz szeroko 
rozumianą działalnością związkową.

Uczestnicy posiedzenia Rady Krajowej i Za-
rządu Krajowego podjęli także decyzję o zmianie  
wzoru wypisu z Krajowego Rejestru Związku 
Zawodowego „Budowlani”, który od tej pory 

uwzględnia zobowiązanie zarządu organizacji 
do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie 
danych osobowych, RODO oraz polityki bezpie-
czeństwa i ochrony danych osobowych Związku 
Zawodowego „Budowlani”.

W trakcie posiedzenia odbyła się dyskusja na 
temat organizacji struktur Związku Zawodowego 
„Budowlani”, kampanii sprawozdawczo-wybor-
czej oraz działań podejmowanych przez Biuro 
Zarządu Krajowego i okręgi.

W swoim wystąpieniu przewodniczący 
Związku Zbigniew Janowski podziękował Radzie 
Krajowej, Zarządowi Krajowemu oraz Głównej 
Komisji Rewizyjnej za działalność w mijającym 
roku oraz złożył wszystkim życzenia z okazji Świąt 
Bożego Narodzenia i Nowego Roku. 

Tomasz Nagórka

ZWIĄZEK PLANUJE 
PRZYSZŁY ROK

Piotr Nalewajek odznaczony medalem 
125-lecia Ruchu Zawodowego Budowla-
nych w Polsce

Nowy członek Rady Krajowej Cezary 
Brzeszczak (z prawej)
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W Warszawie, 17 grudnia br., 
w siedzibie ZZ „Budowla-
ni” odbyło się piąte posie-

dzenie Sektorowej Rady ds. kompetencji w 
budownictwie. Spotkanie  otworzył prof. 
Zbigniew Kledyński, przewodniczący Rady. 

W posiedzeniu wzięło udział 26  człon-
ków Sektorowej Rady ds. kompetencji w 
budownictwie, członkowie grup roboczych 
Rady i zaproszeni goście.  Przewodniczący 
Rady, wspólnie z animatorem działań Rady 
Zbigniewem Janowskim, wręczył akty nomi-
nacji nowym członkom Rady. 

Zbigniew Janowski - animator działań 
Rady przedstawił informację o stanie 
realizacji projektu Sektorowa Rada ds. 
kompetencji w budownictwie w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020. Szczególną uwagę po-
święcił nowym uprawnieniom Sektorowej 
Rady ds. kompetencji w budownictwie, 
wynikającym ze znowelizowanej ustawy o 
systemie oświaty i zmian w innych ustawach 
dotyczących rynku pracy.

Wiceprzewodniczący Rady Waldemar 
Mazan poinformował o spotkaniu w spra-
wie pilotażu Sektorowej Ramy Kwalifikacji 
w budownictwie w Polsce (SRK-bud).

Prof. Zbigniew Kledyński poinfor-
mował, że pod koniec czerwca br. został 
wybrany na funkcję prezesa Krajowej Rady 
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 
Stwierdził, że w związku z licznymi obo-
wiązkami, wynikającymi z pełnienia obu 
funkcji, zwrócił się do Minister Technologii 
i Przedsiębiorczości  o odwołanie ze składu 
Rady, wskazując przy tym kandydaturę 
nowego reprezentanta PIIB w Radzie i 
kandydata na jej przewodniczącego. Prof. 
Kledyński przedstawił informację z dzia-
łalności Sektorowej Rady ds. kompetencji 

w budownictwie od momentu pojawienia 
się inicjatywy o powołaniu Rady do dnia 
dzisiejszego, podziękował za współpracę 
członkom Rady i członkom grup roboczych 
oraz zarekomendował kandydaturę prof. 
Adama Podhoreckiego na funkcję przewod-
niczącego Rady.

W wyniku głosowania prof. Adam Pod-
horecki, prorektor Uniwersytetu Technolo-
giczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja 

Śniadeckich w Bydgoszczy został jednomyśl-
nie wybrany na funkcję przewodniczącego 
Rady. Rada przyjęła do wiadomości infor-
mację o zaangażowaniu jej przedstawicieli 
w liczne działania promocyjne, konferencje 
i konsultacje dotyczące systemu kształcenia 
i szkolenia zawodowego w sektorze, które 
odbywały się od czerwca br.

Lider Grupy prof. Henryk Zobel 
przedstawił sprawozdanie z działalności 
Grupy Roboczej ds. barier edukacyjnych 
i zaangażowania pracodawców w proces 
kształcenia kadr, wskazując na grupy 
zidentyfikowanych barier i informując o 
działaniach na rzecz zawierania porozu-
mień edukacyjnych z pracodawcami.

Przedstawiciel Ministerstwa Inwestycji 
i Rozwoju Małgorzata Molska poinformo-
wała, że w Ministerstwie trwają obecnie 
prace nad podstawami programowymi 

kształcenia w zawodach budowlanych. 
Zachęciła do udziału w konsultacjach i 
zgłaszania uwag. W ostatnim czasie dysku-
towano nad podstawami programowymi 
w specjalnościach: technik budownictwa, 
dekarz, betoniarz-zbrojarz. Temu też po-
święcone było ostatnie spotkanie Grupy ds. 
ram kwalifikacji.  

Przewodniczący Rady, odnosząc się 
do sprawozdania z działalności Grupy 

Roboczej ds. barier edukacyjnych i zaanga-
żowania pracodawców w proces kształcenia 
kadr, podkreślił znaczenie szkolnictwa 
zawodowego i przeprowadzanych w nim 
zmian dla kształcenia wysoko wykwalifi-
kowanych specjalistów budownictwa na 
poziomie wyższym.

Wiceprzewodniczący Rady, lider Grupy 
Roboczej ds. monitorowania sektora Walde-
mar Mazan zaprezentował obszerny Raport 
nt. monitorowania sektora za lata 2017-2018. 
Jest to pierwszy raport przygotowany przez 
Grupę na bazie własnych źródeł informacji, 
pochodzących głównie z publicznych służb 
zatrudnienia. Wiceprzewodniczący Rady Ja-
kub Kus stwierdził, że jest to dobry moment, 
aby wesprzeć działania Waldemara Mazana i 
jego grupy roboczej w procesie analizowania 
i opisywania sytuacji na branżowym rynku 
pracy, w szczególności, gdy ciągle opóźnia 

się wybór wykonawcy Branżowego Badania 
Kapitału Ludzkiego..

Przedstawiciel Zakładu Doskonalenia 
Zawodowego Cezary Krawczyński zwrócił 
uwagę na wpływ tzw. dziury pokoleniowej 
oraz niżu demograficznego na problemy 
szkolnictwa zawodowego, braki kadrowe i 
postępującą deprecjację zawodów budowla-
nych. Zwrócił uwagę na fakt, iż zmierzamy 
w kierunku, w którym należy zmienić świa-

domość i politykę edukacyjną w zakresie 
kształcenia dla dzisiejszego budownictwa.

Zbigniew Majchrzak, reprezentujący 
NSZZ „Solidarność” zwrócił uwagę na 
to, że w 1976 Rada Europy zaleciła, aby 
najniższa płaca krajowa wynosiła 68% 

średniej krajowej. Wynagrodzenia w Polsce, 
w tym w budownictwie, nie osiągnęły tego 
pułapu. Luka kadrowa i kompetencyjna w 
budownictwie pogłębia się. Obecnie istnieje 
uzasadniona obawa, że także pracownicy 
budowlani z Ukrainy wyjadą do Niemiec, 
gdzie brakuje ponad milion pracowników, 
a obowiązuje lepsze zabezpieczenie socjalne. 

Po dyskusji raport Grupy ds. monito-
rowania sektora został przyjęty w sposób 
jednomyślny.

Lider Grupy Roboczej ds. Sektorowych 
Ram Kwalifikacji Jakub Kus omówił stan 
prac nad włączeniem Sektorowej Ramy 
Kwalifikacji w Budownictwie (SRK-Bud) 
do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji 
oraz przedstawił rekomendacje dotyczące 
dalszych prac z SRK-Bud. Ponadto przed-
stawił informację o europejskim projekcie 
Blueprint Budownictwo, przewidującym 
tworzenie porozumienia edukacyjnego 
w sektorze. Podkreślił, że  intencją jest, 
aby Rada uczestniczyła w działaniach 

projektu. W związku z tym, że Rada nie 
ma osobowości prawnej, akces do projektu 
złożył Związek Zawodowy „Budowlani”. 
Głos w dyskusji zabierali m.in.:  dr hab. 
inż. Jadwiga Fangrat, Waldemar Mazan, 
Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa i Cezary 
Krawczyński. 

W kolejnym punkcie porządku obrad 
lider Grupy Roboczej ds. walidacji i certy-
fikacji dr hab. inż. Jadwiga Fangrat, prof. 
Instytutu Techniki Budowlanej przedstawiła 
sprawozdanie z działalności Grupy. Grupa 
jest zaawansowana w prace nad raportem 
dotyczącym narzędzi i mechanizmów 
walidacji i certyfikacji.

Wiceprzewodniczący Rady Jakub Kus 
poinformował o inicjatywie przygotowania 
publikacji książkowej z raportami Rady, 
gdy tylko w projekcie pojawią się środki 
finansowe na ten cel.

W punkcie porządku obrad: „sprawy 
wniesione” swój wniosek złożył wiceprze-
wodniczący Rady Waldemar Mazan, który 
zaproponował, aby do prac Rady zaprosić 
przedstawiciela MRPiPS – dzięki czemu 
Rada będzie mogła podjąć szersze działania, 
które będą służyły uporządkowaniu kwestii  

unifikacji kwalifikacji zawodowych, zawo-
dów i specjalności i standardów kompeten-
cji. Członkowie Rady podkreślili potrzebę 
zaangażowania w działania promocyjne w 
regionach i upoważnienia członków Rady 
do reprezentowania jej stanowiska wobec 
regionalnych struktur samorządu i admi-
nistracji rządowej.

Waldemar Mazan poinformował o 
inicjatywie dwóch szkół zawodowych, które 
podjęły wspólne działania na rzecz wpisania 
nowych kwalifikacji w budownictwie.

Grażyna Różanek poinformowała, że 
PARP prowadzi negocjacje z firmą szkole-
niową, która będzie operatorem szkoleń 
rekomendowanych przez Radę, którymi 
zainteresowane są przedsiębiorstwa budow-
lane. Do końca bieżącego roku powinna 
zostać podpisana stosowna umowa.  

Nowy przewodniczący Rady, kończąc 
posiedzenie, złożył jego uczestnikom 
życzenia świąteczne i noworoczne.

TN/GR/JK

Piąte posiedzenie Sektorowej Rady ds. kompetencji w budownictwie

Kompetencje w budowie

Prof A. Podhorecki, Z. Janowski, prof. Z. Kledyński
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Celnicy chcą m.in: podwyżki dla każdego funkcjonariusza służby 
celnej i innych pracowników w wysokości 655 zł w 2019 r, z wypłatą tych 
środków w I kwartale przyszłego roku, drugiej podwyżki od 2020 r. 
- w wysokości 500 zł, która byłaby poszerzona o różnicę w wysokości 
opłacanych składek do ZUS, oraz zapewnienia modernizacji Krajowej 
Administracji Skarbowej na lata 2021- 2024 z uwzględnieniem obietnicy 
w zakresie podwyżek płac do poziomu trzykrotności najniższej płacy, jako 
minimalne uposażenie/wynagrodzenie w KAS.

Spór zbiorowy w MPK 
we Włocławku

600 zł podwyżki wynagrodzenia 
domagają się kierowcy z MPK 

we Włocławku. Zdaniem prezesa miejskiego 
przewoźnika, spółka nie ma wystarczających 
środków, by spełnić żądania związkowców. 
Tłumaczy się wzrostem cen paliwa na prze-
strzeni ostatnich 2 lat. Związek Zawodowy Kie-
rowców Komunikacji Miejskiej, który reprezentuje interesy pracowników 
włocławskiego MPK, wszedł w spór zbiorowy z pracodawcą.

Sytuacja w przedsiębiorstwie jest napięta. Brakuje rąk do pracy. 
Blisko 30 kierowców, na ponad 130, przebywa właśnie na zwolnieniach 
lekarskich, około 130 kursów dziennie jest odwoływanych. Ostatnia 
podwyżka wynagrodzeń pracowników wyniosła 100-150 złotych. 

Protestują pracownicy 
socjalni

Pracownicy socjalni wzięli udział w „Czarnym tygodniu pomocy 
społecznej”. Akcja polegała na założeniu protestacyjnych 

przypinek, oflagowaniu części budynków, organizacji lokalnych pikiet i 
manifestacji, a także bojkocie oficjalnych obchodów Dnia Pracownika 
Socjalnego (21 listopada) na szczeblu rządowym i wojewódzkim.

Wiceprzewodniczący Polskiej Federacji Związkowej Pracowników So-
cjalnych i Pomocy Społecznej Paweł Maczyński podkreślił, że protestujący 
chcą w pierwszej kolejności spotkania z przedstawicielami Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie omówienia ich postulatów.

Wśród żądań pracowników pomocy społecznej można wymienić: 
zrównanie wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych pomocy 
społecznej z wynagrodzeniami w urzędach gminnych, przejrzystej 
ścieżki awansu zawodowego, dodatkowego urlopu wypoczynkowego, w 
wymiarze 10 dni rocznie po przepracowaniu 3 lat w zawodzie pracownika 
socjalnego, asystenta rodziny i koordynatora pieczy zastępczej, gwarancji 
bezpieczeństwa osobistego i cyklicznych szkoleń w zakresie bezpieczeń-
stwa. Domagają się również, aby dodatek terenowy dla pracowników 
socjalnych, asystentów rodziny i koordynatorów pieczy zastępczej 
zależał od przeciętnego wynagrodzenia.  Protestujący chcą dotrzeć do jak 
największej liczby osób w gminach z informacją o przyczynach protestu, 
a także o planowanym jego zaostrzeniu, które bezpośrednio przełoży się 
na ciągłość udzielanej pomocy.

Protest pracowników 
Szpitala Dzieciątka Jezus

Pracownicy Szpitala Dzie-
ciątka Jezus w Warszawie 

nie chcą połączenia ze szpitalem 
klinicznym przy Banacha i Szpi-
talem Pediatrycznym. Za pomysł 
połączenia trzech szpitali odpowiada rektor Uniwersytetu Medycznego. 
Ma to pozwolić zrestrukturyzować dług wszystkich szpitali, który obecnie 
wynosi 850 milionów złotych.

Zdaniem protestujących, łączenie szpitali ma służyć wyłącznie temu, 
aby władze Uniwersytetu Medycznego mogły wziąć jeden wielki kredyt i 
ratować najbardziej zadłużony szpital pediatryczny (jego dług to ponad 
połowa ze wspomnianych 850 milionów), kosztem najmniej zadłużonego 
Szpitala Dzieciątka Jezus. 

Związki zawodowe chcą konsolidacji, ale tylko administracji - np. 
działów zakupów, z zachowaniem autonomii medycznej. Żądają też 
interwencji rządu i ministra zdrowia, bo dług szpitali zbliża się niebez-
piecznie do miliarda złotych.                             Zebrał: Tomasz Nagórka

cd. ze str. 2

1. Wstęp
Obok Konstytucji RP oraz Kodeksu pracy, klu-

czowa dla funkcjonowania związków zawodowych 
jest dedykowana im ustawa. Ustawa z dnia 23 maja 
1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. 1991 Nr  55 
poz. 234) – dalej: Ustawa, podlega systematycznym 
uaktualnieniom. Z kolejną nowelizacją mieliśmy 
do czynienia 25 lipca 2018 r., kiedy to prezydent 
RP Andrzej Duda podpisał wzmiankowaną 
ustawę, zmiany wprowadzone tą ustawą wejdą w 
życie z dniem 01 stycznia 2019 r. Projekt ustawy 
przygotowało Ministerstwo Rodziny Pracy i Po-
lityki Społecznej.

Nowelizacja ta jest konsekwencją wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego z 2015 roku, który 
za niekonstytucyjne uznał ograniczenie prawa do 
tworzenia i wstępowania do związków zawodowych 
wyłącznie osobom zatrudnionym na podstawie 
umowy o pracę. Wniosek do Trybunału Konsty-
tucyjnego złożyło Ogólnopolskie Porozumienie 
Związków Zawodowych.

2. Rozszerzenie prawa zrzeszania 
w związki zawodowe

Głównym celem nowelizacji Ustawy jest 
właśnie rozszerzenie prawa koalicji związkowej 
na osoby wykonujące pracę na innej podstawie 
niż klasyczny stosunek pracy. Prawo tworzenia 
i wstępowania do związków zawodowych przy-
sługiwać teraz będzie osobom wykonywującym 
pracę zarobkową. Osobą wykonująca pracę zarob-
kową jest pracownik w rozumieniu art. 2 Kodeksu 
pracy lub osoba świadcząca osobiście pracę za 
wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek 
pracy, niezatrudniająca do tej pracy innych osób, 
niezależnie od podstawy zatrudnienia. 

Tak więc za sprawą tej zmiany do związków 
będą mogły przystąpić nie tylko osoby zatrud-
nione w oparciu o umowę o pracę, ale również 
samozatrudnione i pracujące na podstawie umów 
cywilnoprawnych (np. zlecenia czy o dzieło), 
usługobiorcy, osoby zatrudnione na kontraktach 
menadżerskich, a także osoby, które nie wykonują 
pracy zarobkowej (wolontariusze, praktykanci), 
jeśli są związani z pracodawcą dłużej niż 6 miesięcy. 

Z kolei uprawnienia zakładowej organizacji 
związkowej przysługiwać będą organizacji zrzesza-
jącej co najmniej 10 członków, będących:

• pracownikami u pracodawcy objętego działa-
niem tej organizacji lub

• innymi niż pracownicy osobami wykonują-
cymi pracę zarobkową, które świadczą pracę 
przez co najmniej 6 miesięcy na rzecz praco-
dawcy objętego działaniem tej organizacji.

3. Nowe regulacje antydyskryminacyjne
Co ważne, do Ustawy wprowadzono rów-

nież regulacje w zakresie zakazu dyskryminacji 
(wcześnie regulacje te znajdowały się jedynie w 
Konstytucji RP oraz Kodeksie pracy). Zmianę 
tego rodzaju należy uznać za zasadną, jako że od 
tego momentu przepisy w tej kwestii znajdować 
się będą w  powszechnie obowiązującym akcie 
prawnym, który jest bezpośrednio zaadresowany 
do strony związkowej. 

Nowe regulacje antydyskryminacyjne prze-
widują:

• wprowadzenie zakazu nierównego traktowa-
nia w zatrudnieniu z powodu przynależności 
do związku zawodowego lub pozostawania 
poza nim albo wykonywania funkcji związ-
kowej, którego skutkiem jest w szczególności:
1. odmowa nawiązania lub rozwiązanie 

stosunku pracy;
2. niekorzystne ukształtowanie wynagrodze-

nia za pracę lub innych warunków zatrud-
nienia albo pominięcie przy awansowaniu 
lub przyznawaniu innych świadczeń 
związanych z pracą;

3. pominięcie przy typowaniu do udziału w 
szkoleniach podnoszących kwalifikacje 
zawodowe,

chyba że pracodawca udowodni, że kierował się 
obiektywnymi powodami.

Co ważne, ciężar dowodu w tej kwestii spoczy-
wa na pracodawcy.

4. Nowe zasady reprezentacji 
zakładowej organizacji związkowej

Aby przyznać organizacji status reprezenta-
tywnej, konieczne jest spełnienie określonych wy-
magań, progów. Nowelizacja ustawy niesie za sobą 
zwiększenie  dotychczas obowiązujących progów:

• zakładowa organizacja związkowa (art. 253 
Ustawy) - zwiększono próg z 7 % do 8 % (w 
przypadku związku zawodowego, będącego 
jednostką organizacyjną albo organizacją 
członkowską ponadzakładowej organizacji 
związkowej uznanej za reprezentatywną w 
rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Spo-
łecznego) oraz z 10 % do 15 %  dla innych or-
ganizacji (dotyczy to osób wykonujących pracę 
zarobkową, zatrudnionych u pracodawcy); 

• ponadzakładowa organizacja związkowa (art. 
252 Ustawy) zwiększono granicę z 10 % do 15 
% ogółu osób wykonujących pracę zarobkową 
objętych zakresem działania statutu danej 
organizacji, nie mniej jednak niż 10 tys. osób 
wykonujących pracę zarobkową.

Analiza powyższych zapisów prowadzi 
do konkluzji, iż zwiększenie progów repre-
zentatywności, w szczególności w zakresie 
organizacji zakładowych, które nie są zrzeszone 
w 3 największych centralach związkowych (NSZZ 
Solidarność, OPZZ i FZZ) utrudni im działalność 
związkową. Utrata statusu reprezentatywności 
wiąże się bowiem z utratą wielu ważnych praw 
przysługujących organizacjom reprezentatywnym 
i może spowodować zmniejszenie znaczenia ZOZ 
w zakładzie pracy.

5. Nowe zasady dotyczące informowania 
pracodawcy  
o liczbie członków ZOZ

Zgodnie z nowymi regulacjami Ustawy, infor-
macja o liczbie członków związku będzie składna 
co pół roku, nie zaś - jak dotychczas - co kwartał.

Zakładowa organizacja związkowa będzie 
zobligowana przedstawiać co 6 miesięcy, według 
stanu na ostatni dzień danego półrocza - w 
terminie do 10 dnia miesiąca następującego po 
tym półroczu - pracodawcy informację o liczbie 
członków tej organizacji. Warto nadmienić, że 
osoba wykonująca pracę zarobkową, należąca 
do kilku organizacji związkowych, może być 
uwzględniona tylko jako członek jednej wskazanej 
przez nią organizacji związkowej.

Organizacji, która nie złoży w terminie 
informacji półrocznej, nie będą przysługiwać 
żadne uprawnienia.

Co ważne, inna organizacja związkowa będzie 
mogła wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o 
udostępnienie ww. informacji do wglądu. Ponadto 
pisemne zastrzeżenie co do liczby członków 
ZOZ będzie mógł zgłosić zarówno pracodawca, 
jak i inna organizacja związkowa. Związek, co 
do liczebności którego złożono zastrzeżenie, 
będzie mógł wystąpić do sądu o potwierdzenie 
swojej liczebności. Niezłożenie wniosku w 
terminie skutkować będzie utratą uprawnień. 
Sąd pracy, właściwy ze względu na siedzibę 
pracodawcy, winien wydać orzeczenie w ciągu 
60 dni od daty wpłynięcia wniosku do sądu.

W następnym wydaniu magazynu „Budowla-
ni” będziemy kontynuować omówienie noweliza-
cji Ustawy o związkach zawodowych. Poruszone 
zostaną takie kwestie, jak nowe zasady dotyczące 
obowiązków informacyjnych pracodawcy, nowe 
prawa dla związkowców czy zasady odpowiedzial-
ności karnej za działania antyzwiązkowe.

Opracował Cezary Izdebski

Nowelizacja Ustawy  
o związkach 
zawodowych  
z dnia 05 lipca 2018 r.

  cz. 1
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Powstała Organizacja Za-
kładowa ZZ „Budowlani” 
w Borne Furniture Sp. 

z o.o. w Barlinku – Zachodniopo-
morskie.

Firma Borne Furniture Sp. z 
o.o. specjalizuje się w wieloseryjnej 
produkcji mebli na bazie płyty 
komórkowej o lekkiej konstrukcji, 
w tym blatów stołowych, regałów 
oraz innych elementów meblowych. 
Od kilku lat jest liderem wśród 
dostawców mebli do sieci sklepów 
Ikea. Spółka posiada dwa oddziały, 
jeden w Barlinku, drugi w Gorzowie 
Wielkopolskim, liczące około 600 
pracowników. W przedsiębiorstwie 
działa Rada Pracowników. 

Jesienią tego roku grupa pracow-
ników Firmy postanowiła założyć 
organizację związkową i w tym 
celu poprosiła o pomoc Zarząd 
Okręgu Zachodniopomorskiego 
ZZ „Budowlani” w Szczecinie i  Za-

rządu Krajowego ZZ „Budowlani” w 
Warszawie. Pomoc taką, oczywiście, 
nowi związkowcy otrzymali.

W efekcie działania grupy 
inicjatywnej, 22 listopada 2018 r. 
została zarejestrowana Organizacja 
Zakładowa ZZ „Budowlani” w Borne 

Furniture Sp. z o.o. w Barlinku.
Na założycielskim Ogólnym Ze-

braniu Członków dokonano wyboru 
4-osobowego Zarządu Organizacji w 
skład którego weszli:
Henryk Oleksyk -  przewodniczący  
Zarządu (na zdjęciu),
Rafał Roszak - z-ca przewodni-
czącego,
Michał Łukowski - sekretarz, 
Roman Tomczyszyn - skarbnik.

Przedstawiciele Zarządu Orga-
nizacji mieli możliwość przedsta-
wienia się i złożenia świątecznych 
życzeń załodze podczas organizo-
wanego przez Pracodawcę spotkania 
z okazji Świąt Bożego Narodzenia w 
Barlinku. Obecnie Organizacja liczy 
już prawie 70 członków, co może tyl-
ko świadczyć  o potrzebie powołania 
organizacji związkowej w Firmie. 

Henryk Oleksyk                                                      
Przewodniczący OZ                                                                            

Nowa Organizacja  
ZZB w Barlinku

Dzień Górnika Barbórka 2018 w Kopalni Wa-
pienia „Morawica” S.A.  odbył się 7 grudnia 
br. Tradycyjnie obchody rozpoczęły się 

mszą św. w kościele parafialnym w Morawicy. Następnie 
wszyscy uczestnicy i zaproszeni  goście udali się do KW 
„Morawica” S.A., gdzie w zakładowej świetlicy odbyła 
się uroczysta akademia, podczas której prezes Zarządu 
Józef Dąbek podsumował mijający rok i przedstawił 
plany Firmy na następny rok. Górnikom zostały nadane 
stopnie górnicze, wyróżniający się pracownicy kopalni 
zostali nagrodzeni i odznaczeni. 

Jak co roku, na zakończenie uroczystości dzieci 
przedszkolne i szkolne z Zespołu Placówek Oświatowych 
w Morawicy przedstawiły program artystyczny specjalnie 
przygotowany na górnicze święto. 

Każdy pracownik kopalni  otrzymał tradycyjne 
„strawne”. Świadczenie to ma charakter symboliczny i 
jest to typowe dla stanu górniczego. 

W uroczystości wzięła udział przewodnicząca 
Okręgu Świętokrzyskiego ZZ „Budowlani” Anna 
Bujnowska, która przekazała Zarządowi i górniczej braci 
KW „Morawica” świąteczne życzenia.                     (red.)

BARBÓRKA  
W „MORAWICY”

W dniach 22-24 listopada br. Zarząd Krajowy 
Związku Zawodowego „Budowlani”, 
zgodnie z wieloletnią tradycją, zorgani-

zował kolejne warsztaty szkoleniowe dla społecznych 
inspektorów pracy i liderów naszego Związku w Okręgu 
Mazowieckim. Szkolenie odbyło się w Ośrodku „Pod 
Piórem” w Zakopanem.

Szkolenia i warsztaty od kilkunastu lat prowadzone są 
we współpracy z inspektorami pracy z Okręgowej  Inspekcji 
Pracy w Krakowie.

   W takcie 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 PIP konkurs na „Najaktyw-
niejszego społecznego inspektora pracy”.

Po bardzo ciekawych wykładach i prezentacjach 
materiałów przez inspektora pracy Pawła Wieczorka, 
uczestniczący w szkoleniu społeczni inspektorzy pracy, 
oraz liderzy naszego związku z Okręgu Mazowieckiego 
mieli możliwość konsultacji tematów m. in..z zakresu 
warunków pracy, zagadnień bezpieczeństwa i higieny 
pracy, wypadków przy pracy, dotyczących ich codzien-

nych obowiązków służbowych, z prowadzącym wykłady 
inspektorem pracy.

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

• II Forum BHP zorganizowane 1-2.10.2018 r. w War-
szawie przez OSPS BHP , w aspekcie współpracy 
pomiędzy ZZ „Budowlani”, a Ogólnopolskim 
Stowarzyszeniem Pracowników Służby BHP. 
Przedyskutowano  wynikające z porozumienia 
zagadnienia dotyczące bieżącej współpracy w fir-
mach pomiędzy społecznymi inspektorami pracy 
i pracownikami służby BHP dotyczące poprawy 
warunków pracy ,oraz zagadnień bezpieczeństwa i 
higieny pracy:

• Współpraca społecznego inspektora pracy pod-
czas kontroli w firmie z inspektorem Państwowej 
Inspekcji Pracy.
Przekazano także aktualne informacje o opublikowa-

nym przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii 
(nowym) Rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwie i 
higieny pracy operatorów żurawi wieżowych.

Po zakończeniu warsztatów uczestnicy otrzymali 
zaświadczenia z odbytego szkolenia. Podkreślali wysoki 
poziom merytorycznej i metodycznej strony przeprowa-
dzonego szkolenia, bardzo dobre warunki zakwaterowania 
oraz wyżywienia w Ośrodku „Pod Piórem” w Zakopanem.

Mirosław Ossowski

Szkolenie SIP  
w Zakopanem

Przewodniczący Orga -
nizacji Zakładowej ZZ 
„Budowlani” w Grójec-

kiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Samopomoc”, Cezary Brzeszczak 
zorganizował szkolenie związkowe, 
połączone z aktywnością turystyczno 
- krajoznawczą w malowniczej miej-
scowości Bałtów w województwie 
świętokrzyskim. 

Podczas pobytu w Bałtowie 
uczestnicy zwiedzali ciekawe miej-
sca: Park Dinozaurów, Prehisto-
ryczne Oceanarium, Park Miniatur, 
Park Rozrywki, Wioskę Czarownic i 
wiele innych.

Jolanta Frątczak

SAMOPOMOC   
W  BAŁTOWIE
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M inęło 60 lat od powstania 
Zabrzańskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej - powstała 

w 1958 roku, z połączenia mniejszych, 
przyzakładowych spółdzielni: Robotniczej 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Makoszo-
wianka” i Spółdzielni Mieszkaniowej im. 
1 Maja. ZSM należy do grona największych 
spółdzielni mieszkaniowych w Polsce. 
Zarządza 230 nieruchomościami, poło-
żonymi w sześciu rejonach miasta, w tym 
214 budynkami mieszkalnymi, w których 
zamieszkuje ok. 30 000 lokatorów, oraz 139 
lokalami użytkowymi. Prowadzi własny 
zakład budowlano – remontowy, świadczący 
usługi na rzecz mieszkańców, a w ramach 
programu kulturalno – oświatowego dwa 
kluby osiedlowe: „Pastel” i „Kwadrat”. 
Zarząd ZSM stosujewdrożony w 2004 r. 

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000.
W minionych latach ZSM otrzymała 

liczne nagrody i wyróżnienia: Filar Przedsię-
biorczości, Najwyższa Jakość QI, Ekolaury, 
Lider Polskiej Gospodarki czy Lider Spół-
dzielczości Mieszkaniowej.

Prezes Zarządu Włodzimierz Bosowski 

wskazuje, że najważniejszym zadaniem 
Spółdzielni na najbliższe lata jest komplek-
sowa termomodernizacja budynków. Zarząd 
zakłada, że w 2020 roku wszystkie obiekty 
Spółdzielni będą ocieplone.

ZSM remontuje budynki korzysta-
jąc z funduszu remontowego, ale także 
pozyskuje fundusze zewnętrzne, w tym 
niskooprocentowane kredyty bankowe na 
termomodernizację, które po zrealizowaniu 
zadania są częściowo umarzane, a uzyskane 
w ten sposób środki przeznaczane na kolejne 
inwestycje.

Działająca od wielu lat w Spółdzielni 
Organizacja Zakładowa Związku Zawodo-
wego „Budowlani” jest jedną z najaktywniej-
szych struktur związkowych, działających w 
spółdzielczości mieszkaniowej. Jej przewod-
niczący Adam Bajerowski pełni jednocześnie 

funkcje przewodniczącego Okręgu Śląskiego 
Związku i członka Zarządu Krajowego ZZ 
„Budowlani”.

Z okazji 60-lecia Spółdzielni w Zabrzu 
odbyło się  seminarium, połączone z uroczy-
stymi obchodami  jubileuszu.

Wśród licznie przybyłych gości znaleźli 

się m.in.: wicewojewoda śląski Piotr Koło-
dziejczyk, radna Sejmiku Śląskiego Urszula 
Koszutska, władze miasta Zabrze: prezydent 

Małgorzata Mańka – Szulik i I zastępca pre-
zydenta Krzysztof Lewandowski. W uroczy-
stości wziął również udział przewodniczący 
ZZ „Budowlani”, z-ca przewodniczącego 
Rady Ochrony Pracy Zbigniew Janowski.

Zasłużeni - byli i obecni pracownicy 
i działacze Spółdzielni wyróżnieni zostali 

odznaczeniami państwowymi i branżowymi, 
w tym medalami za długoletnią służbę, 
odznakami Zasłużony dla Budownictwa oraz 

Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego 
i medalami 125-lecia Ruchu Zawodowego 
Budowlanych w Polsce. Wyróżniający się 
pracownicy otrzymali nagrody Prezesa ZSM.

Prezes Zarządu Włodzimierz Bosowski 
i przewodniczący ZZ „Budowlani” w 
Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

Adam Bajerowski otrzymali wysoko cenioną 
w regionie Złotą Odznakę Honorową za 
Zasługi dla Województwa Śląskiego.

Seminarium jubileuszowe, któremu 
towarzyszyła bogata oprawa artystyczna, było 
uwieńczeniem obchodów jubileuszu 60-lecia 
Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 
Życzymy jej wielu sukcesów  w działalności 
na rzecz mieszkańców i Zabrza.

(SAG)

Zabrzańskiej SM60 lat

W listopadzie odwiedzili-
śmy członków Organiza-
cji Podstawowej Związku 

Zawodowego „Budowlani” w Spółdziel-
ni Mieszkaniowej „Mokotów” w  War-
szawie. Podczas spotkania rozmawiali-
śmy m.in. o obchodach 125-lecia Ruchu 
Zawodowego „Budowlani”, przygotowa-
niach do rozpoczęcia przyszłorocznej 
kampanii sprawozdawczo-wyborczej w 
organizacjach podstawowych, sytuacji 
w sektorze spółdzielczym, możliwości 
wyboru społecznego inspektora pracy i 
jego roli w zakładzie pracy oraz o dzia-
łalności zarządu organizacji wewnątrz 
spółdzielni. 

Nie zabrakło też dyskusji o proble-
mach, z którymi mierzy się organizacja, 
strukturze organizacyjnej spółdzielni, 
relacjach zarządu organizacji z praco-
dawcą, a także rozmowy o sukcesach, 
jakie osiągnęła organizacja od początku 
istnienia (organizacja została zarejestro-
wana w Związku Zawodowym „Budow-
lani” w kadencji 2014-2019).

Z członkami Związku Zawodowego 
„Budowlani” spotkali się przewodniczą-
ca Okręgu Mazowieckiego, a zarazem 
członek Zarządu Krajowego Jolanta 
Frątczak oraz sekretarz krajowy Związku 
ds. organizacyjnych Tomasz Nagórka.

Przewodniczącą Organizacji Za-
kładowej w Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Mokotów” w Warszawie jest Agata 
Falsińska. Na około 90 zatrudnionych 
organizacja zrzesza 37 członków. W 
spotkaniu z przedstawicielami Zarządu 
Krajowego uczestniczyło ponad 20 
członków organizacji. Przewodnicząca 
organizacji przybliżyła nam zakres 
działalności zarządu organizacji i zakres 
spraw, którym się zajmuje.  

 Sama Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Mokotów” liczy 7 osiedli, którymi 
zarządzają poszczególne administracje. 
Łączna liczba członków Spółdzielni 
zamieszkujących w osiedlach wynosi 
ponad 7 tysięcy.

Tomasz Nagórka

Z wizytą...

...w Spółdzielni Mieszkaniowej „Mokotów”
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W d n i u  13  g r u d n i a 
2018 r., w siedzibie 
Związku Zawodo-

wego „Budowlani” w Warszawie 
odbyło się spotkanie Polskiego 
Towarzystwa Mieszkaniowego. W 
wydarzeniu, oprócz Zarządu PTM, 
uczestniczyło wielu gości repre-
zentujących polską spółdzielczość 
mieszkaniową.

Tematem przewodnim spotka-
nia było omówienie Ustawy z dnia 
20 lipca 2018 r. o przekształceniu 
prawa użytkowania wieczystego 
gruntów zabudowanych na cele 
mieszkaniowe w prawo własności 
tych gruntów (dalej: Ustawa prze-

kształceniowa) oraz Rządowego 
projektu z dnia 04 grudnia 2018 r. 
Ustawy zmieniającego Ustawę prze-
kształceniową.

Spotkanie otworzył i popro-
wadził prezes PTM Zbigniew Ja-
nowski. Prawnik Cezary Izdebski 
przedstawił prezentację obejmującą 
przedmiotową problematykę (omó-
wienie instytucji prawa użytkowania 

wieczystego na tle innych praw 
rzeczowych w Polsce oraz Ustawy 
przekształceniowej i Rządowego 
projektu zmieniającego ją).

Prezentacja stanowiła podstawę 
do rozmowy i dyskusji na temat 
praktycznych aspektów wzmian-
kowanych ustaw i wątpliwości ich 
dotyczących. Pojawiające się pytania 
ogniskowały się wokół tematyki 

POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE O PRZEKSZTAŁCENIU PRAWA UŻYTKOWA-
NIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

Spotkanie PTM   

użytkowania lokali mieszkalnych 
na cele gospodarcze w kontekście 
pomocy publicznej i pomocy de 
minimis; tego, czy ustawa obejmie 
swym zakresem infrastrukturę 
powiązaną z nieruchomościami 
mieszkalnymi podlegającymi prze-
kształceniom (która jest konieczna 
do racjonalnego korzystania z nieru-
chomości) jednakże zlokalizowaną 
poza daną działką, oraz o tryb stoso-
wania Ustawy przekształceniowej w 
przypadku trwających postępowań 

w zakresie odzyskiwania własności 
nieruchomości przez ich prawowi-
tych właścicieli.

W związku z  powyższymi 
zagadnieniami Polskie Towarzy-
stwo Mieszkaniowe zadecydowało 
o konieczności prowadzenia dal-
szych rozmów i konsultacji, które 
znajdą kontynuację podczas kolej-
nych posiedzeń, w tym podczas spo-
tkania w Ministerstwie Inwestycji 
i Rozwoju, które odbędzie się w 
pierwszym kwartale 2019 r.               CSI

Po  o k re s i e  o d bu d ow y 
Warszawy z wojennych 
zniszczeń, w latach 50-

tych ubiegłego wieku przyszedł czas 
na rozwój mieszkalnictwa w innych 
miastach i miasteczkach Polski. 

W 1958 roku, z inicjatywy 
kilkorga pracowników Zakładów 
Przemysłu Dziewiarskiego „SIRA” w 
Sieradzu, zawiązała się spółdzielnia, 
która przyjęła pierwotnie nazwę Ro-
botnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Dziewiarz”.

Od tego czasu upłynęło 60 lat 
budowania, rozwijania i eksploato-
wania zasobów dzisiejszej Sieradzkiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, której 
prezesem Zarządu od 1991 roku 
jest nieprzerwanie Pani Stefania 
Gąsiorowska.

23 listopada 2018 roku, w go-
ścinnych salach Teatru Miejskiego 
w Sieradzu odbyła się uroczystość 
rocznicowa SSM.

Wśród gości zaproszonych były 
członkinie założycielki,  prezydent 
Sieradza, ksiądz infuat, przewodni-
czący Krajowej Rady Spółdzielczej, 
przewodniczący Związku Rewizyj-
nego SM. Przewodnicząca Okręgu 

ZZ „Budowlani”, a także prezesi 
spółdzielni oraz przedsiębiorcy.

Z okazji tego szczególnego jubi-
leuszu, wraz z koszem kwiatów po-

płynęły również serdeczne życzenia, 
przekazane przez przewodniczącą 
Zarządu Okręgu Łódzkiego ZZ 
„Budowlani”:    

(…) Kiedy w 1958 roku, z inicja-
tywy kilku osób, rozpoczęła się era 
tworzenia budownictwa spółdziel-
czego w Sieradzu, był to sygnał, że 

potrzeby mieszkaniowe muszą mieć 
priorytet, który da podwalinę do 
zmian szarego krajobrazu miasta. Z 
każdym kolejnym rokiem potrzeby 

posiadania własnego „M” były więk-
sze i większe. Przybywało budynków, 
rozwijały się firmy i usługi. Miasto 
przestało być jedynie punktem na 
mapie Polski. Jubileusz 60-lecia Sie-
radzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
jest okolicznością do wspomnień, 
a także możliwością, by przekazać 
wyrazy szacunku: założycielom - za 
wielką wiarę; budowniczym - z 
trud tworzenia; mieszkańcom - za 
wyrozumiałość i pracownikom - za 
zaangażowanie.

Szczególne słowa pragniemy 
skierować pod adresem władz 
Spółdzielni tj. Rady Nadzorczej i 
Zarządu. Ten piękny jubileusz to 
w dużej mierze Wasza zasługa. To 
Państwo przez lata kształtowaliście 
mądrą politykę Spółdzielni, która 
przyczyniła się do rozkwitu miasta, 
a nade wszystko poprawy życia Jego 
mieszkańców. W imieniu Zarządu 
Okręgu Łódzkiego Związku Zawo-
dowego „Budowlani”, proszę przyjąć 
serdeczne życzenia kolejnych wspa-
niałych jubileuszy oraz satysfakcji 
z dotychczasowych i przyszłych 
osiągnięć.(…)                                             

W.S.

Jubileusz Sieradzkiej SM
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W siedzibie Muzeum Narodo-
wego w Kielcach, dawnym 
Pałacu Biskupów Krakow-

skich odbyła się 23 listopada 2018 roku 
uroczystość podsumowania działalności 
prewencyjnej Okręgowego Inspektoratu 
Pracy w Kielcach, w której uczestniczyli 
przedstawiciele urzędów państwowych, 
samorządowych, nadzoru i kontroli, służb 
mundurowych, uczelni, organizacji związ-
kowych, pracodawców, stowarzyszeń i insty-
tucji działających na rzecz praworządności i 
bezpieczeństwa pracy.

Gości przywitał okręgowy inspektor 
pracy w Kielcach Adam Derza. W swoim 
wystąpieniu podziękował za wsparcie, 
aktywność i zaangażowanie na rzecz po-
prawy warunków pracy oraz zaznaczył, 
że Państwowa Inspekcja Pracy nie tylko 
kontroluje, ale również edukuje i promuje 
odpowiedzialnych przedsiębiorców, którzy 
dbając o wizerunek firmy świadomie inwe-
stują w bezpieczeństwo pracy. 

Główny inspektor pracy Wiesław Łysz-
czek, w liście skierowanym do uczestników 
spotkania, pogratulował zwycięzcom kon-
kursów i zaznaczył, że konkurs „Pracodawca 
– organizator pracy bezpiecznej” stał się nie 
tylko szansą zdobycia nagrody, ale przede 
wszystkim motywacją do rozwoju firmy 
także w aspekcie stałego monitorowania i 
poprawy warunków pracy. 

Wojewoda świętokrzyski Agata Wojty-
szek zwróciła uwagę na potrzebę działania 
na rzecz bezpieczeństwa pracy i wspieranie 

w procesie zatrudnienia, w szczególności 
młodych pracowników.

Okręgowy inspektor pracy podziękował 
10 osobom za szczególne zaangażowanie 
od wielu lat w prowadzonych przez OIP w 
Kielcach działaniach prewencyjnych.

W XXV edycji konkursu „Pracodawca 
– organizator pracy bezpiecznej” nagro-
dzono i wyróżniono firmy z województwa 
świętokrzyskiego.

• W kategorii zakłady pracy do 50 pra-
cowników - przyznano 4 wyróżnienia. 
W kategorii - zakłady pracy od 51 do 

250 pracowników uhonorowano 2 zakłady 
tj.  DYCKERHOFF POLSKA Sp. z o.o.  
CEMENTOWNIA NOWINY, który zdobył 
pierwsze miejsce na etapie regionalnym 
i wyróżnienie na etapie ogólnopolskim i 
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI 
ODPADAMI Sp. z o.o., PROMNIK, które 
zajęło drugie miejsce.

• W kategorii zakłady pracy powyżej 250 
pracowników nagrodzono OKRĘGO-
WĄ SPÓŁDZIELNIĘ MLECZARSKĄ 
Sp. z o.o., KOŃSKIE i  wyróżniono LSC 
COMMUNICATIONS POLAND Sp. 
z o.o., STARACHOWICE

   Zwycięzcą konkursu „Buduj bezpiecz-
nie” została firma BUDIMEX S.A.

Czterech zakładowych społecznych 
inspektorów pracy z rąk przewodniczącej 
Okręgu Świętokrzyskiego ZZ Budowlani  
Anny Bujnowskiej i  przewodniczącego  
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ 

„Solidarność” Waldemara Bartosza otrzy-
mało tytuł „Najaktywniejszego Społecznego 
Inspektora Pracy”. 

Tytuł „Najaktywniejszego Społecznego 
Inspektora Pracy” otrzymali: 

ROBERT LIS - I miejsce - zakładowy 
społeczny inspektor pracy w NORDKALK 
Sp. z o.o. ZAKŁAD MIEDZIANKA, 

IZABELA TRELA - II miejsce - za-
kładowy społeczny inspektor pracy w 
PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ 
NR 2 W STASZOWIE,

JERZY WÓJCIK - III miejsce - za-
kładowy społeczny inspektor pracy w 
PRZEDSIĘBIORSTWIE WODOCIĄGÓW 
I KANALIZACJI W KOŃSKICH. 

Wyróżnienie otrzymała HALINA 
KAPUŚCIŃSKA - zakładowy społeczny 
inspektor pracy, działająca w POLSKEJ 
FEDERACJI HODOWCÓW BYDŁA – 
WARSZAWA (miejsce działania  m.in. woj. 
świętokrzyskie).

Na uroczystość zaproszono również 
uczestników programu edukacyjnego „Kul-

tura Bezpieczeństwa” – reprezentujących 25 
szkół średnich oraz Wydział Budownictwa 
Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. 

Uczestnicy gali  mogli posłuchać 
pianistki Filharmonii Świętokrzyskiej 
oraz zwiedzić wystawę: Biel, Czerwień, 
Braterstwo, która została przygotowana w 
Muzeum Narodowym w Kielcach z okazji 
100. rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości.

Barbara Kaszycka
nadinspektor pracy OIP Kielce

„Zdrowie i życie drugiego 
człowieka oraz poszanowanie jego 
pracy to wartości nadrzędne”. 
Nagrody PIP dla najlepszych 
pracodawców

27 listopada, w Zamku Królewskim 
w Warszawie odbyła się gala Państwowej 
Inspekcji Pracy, podczas której nagrodzono 
najlepszych pracodawców i uhonorowano 
osoby, które działają na rzecz pracowników 
oraz popularyzacji ochrony zdrowia, bezpie-
czeństwa i prawa pracy. Honorowy patronat 
nad XXV edycją konkursu „Pracodawca - or-
ganizator pracy bezpiecznej” objął marszałek 
Sejmu Marek Kuchciński. 

Nagrodę Głównego Inspektora Pracy im. 
Haliny Krahelskiej, której celem jest wyróżnia-
nie i promowanie osiągnięć w zakresie ochrony 
pracy i zdrowia w środowisku pracy, otrzymało 
10 laureatów. Statuetki powędrowały w ręce m. 
in. posła Wojciecha Szaramy, posła Krzysztofa 
Gadowskiego, Anity Gwarek z Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wiesławy 
Janczak, dr inż. Adama Mirka i prof. Jerzego 
Olszewskiego. Nagroda przyznawana jest 

przez GIP za wybitne osiągnięcia w dziedzinie: 
nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, 
prewencji zagrożeń zawodowych, wynalaz-
czości, projektowania bezpiecznych technik 
i technologii, a także popularyzacji ochrony 
zdrowia, bezpieczeństwa i prawa pracy.

W XXV edycji konkursu nagrodzono 
również dziewięć firm, po trzy w każdej 
kategorii. Tegorocznymi laureatami Konkursu 
Państwowej Inspekcji Pracy „Pracodawca-orga-
nizator pracy bezpiecznej” w 2018 r. zostali:

• w kategorii zakładów pracy, zatrudniają-
cych do 50 pracowników: SCHRANER 
POLSKA Sp. z o.o., GOSPODARSTWO 
ROLNE JOLANTA MAGDALENA 
TOMCZYK, AGROPLAST MARCIN 
ŁOPĄG;

• w kategorii zakładów pracy, zatrudniają-
cych od 51 do 250 pracowników: RECA-
RO AIRCRAFT SEATING POLSKA Sp. 
z o.o., DYCKERHOFF  POLSKA Sp. z 
o.o. CEMENTOWNIA NOWINY, SAR-
PI DĄBROWA GÓRNICZA Sp. z o.o.;

• w kategorii zakładów pracy zatrudniają-
cych powyżej 250 pracowników: SAINT-

-GOBAIN HPM POLSKA Sp. z o.o., 
MAN TRUCKS Sp. z o.o., CORNING 
OPTICAL COMMUNICATIONS 
POLSKA Sp. z o.o.
„Z wyrazami uznania zwracam się 

również do odbierających dziś nagrody za 
wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony pra-

cy. Wnosicie Państwo niezwykle cenny wkład 
w zapewnienie godziwych, bezpiecznych i 
zgodnych z prawem warunków zatrudnienia 
w naszym kraju.”- podkreślił w korespon-
dencji do laureatów marszałek Sejmu Marek 
Kuchciński.

W uroczystości wziął udział zastępca 

przewodniczącego Rady Ochrony Pracy, p C 
rzewodniczący ZZ „Budowlani” Zbigniew 
Janowski.

 Źródlo:
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/

komunikat.xsp?documentId=D5D9FB-
0F3BF38306C1258353002B60D4&symbo-

l=M_WYDARZENIA_KOMUNIKAT

Gala PIP - OIP Kielce

Podsumowanie działalności 
prewencyjnej w Świętokrzyskiem

Nagroda Głównego Inspektora 
Pracy im. H. Krahelskiej
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W dniu 28 listopada br.,  w siedzi-
bie Okręgowego Inspektoratu  
Pracy w Warszawie odbyło 

się uroczyste wręczenie nagród laure-
atom konkursów na szczeblu regionalnym 
Państwowej Inspekcji Pracy na Mazowszu,  
w kategoriach:

„Najaktywniejszy Społeczny Inspektor 
Pracy”, „Pracodawca – organizator pracy 
bezpiecznej” oraz „Buduj bezpiecznie”.

W uroczystości uczestniczyli przedstawi-

ciele urzędów i instytucji współpracujących 
z inspekcją pracy, związków zawodowych, 
oraz pracodawców, w tym zastępca głównego 
inspektora pracy - Bogdan Drzastwa, który 
odczytał list gratulacyjny skierowany przez 
głównego inspektora pracy - Wiesława 
Łyszczka do laureatów konkursów oraz 
uczestniczył w uroczystym wręczaniu nagród 
ich zwycięzcom. 

W wystąpieniu rozpoczynającym wrę-
czanie nagród okręgowy inspektor pracy  w 

Warszawie - Jolanta Koszałka  podkreśliła 
duże zaangażowanie  pracodawców, biorą-
cych udział w konkursach, w kształtowanie 
bezpiecznych warunków pracy w swych 
zakładach.

Związek Zawodowy „Budowlani” 
reprezentowali na tym spotkaniu: sekretarz 
krajowy ds. warunków pracy - Mirosław 
Ossowski oraz przewodnicząca Okręgu 
Mazowieckiego - Jolanta Frątczak. Podczas 
spotkania odczytany został list gratulacyj-

ny przewodniczącego ZZ ”Budowlani”  
Zbigniewa Janowskiego, skierowany od 
organizatora konkursów oraz laureatów 
poszczególnych kategorii konkursowych.  

Zwycięzcą  konkursu  na „Najaktywniej-
szego Społecznego Inspektora Pracy” został 
Józef Osiński - społeczny inspektor pracy w 
PGNIG Termika S.A. w Warszawie,  drugie 
miejsce zajął Robert Wysocki - zakładowy 
społeczny inspektor pracy w Miejskich Zakła-

dach Autobusowych Sp. z o.o.,  trzecie miejsce 
zajął - oddziałowy społeczny inspektor pracy, 
także z Miejskich Zakładów Autobusowych.   

Laureatami XXV edycji konkursu „Pra-
codawca - organizator pracy bezpiecznej” 
zostali:

- w kategorii zakładów zatrudniających 
do 50 pracowników -  Joanna Golik \ firma 

PAPILON,
- w kategorii zakładów zatrudniających 

od 50 do 250 pracowników - Firma Steinba-
cher Izoterm Sp. z o.o.,

- w kategorii zakładów zatrudniających 
ponad 250 pracowników - Firma Polskie 
Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.    

W konkursie „Buduj bezpiecznie” 
przyznane zostały dwa wyróżnienia. Na-
grody  otrzymały firmy:  ERBUD S.A. oraz 

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.    
Dla wszystkich laureatów konkursów 

nagrody ufundował również Zakład Ubezpie-
czeń Społecznych, wręczał je przedstawiciel 
ZUS. 

Opracował:
na podstawie materiałów PIP 

Mirosław Ossowski.    

Gala OIP - Szczecin

Warszawa

Podsumowanie działalności OIP

Po raz piąty Teatr Lalek 
„Pleciuga” gościł w swych 
progach Galę podsumo-

wującą konkursy i programy pre-
wencyjne realizowane w Okręgowym 
Inspektoracie Pracy w Szczecinie. Wy-
jątkową uroczystość zaszczycili swoją 
obecnością główny inspektor pracy 
Wiesław Łyszczek, zastępca głównego 
inspektora pracy Bogdan Drzastwa, 
senator Grzegorz Napieralski oraz za-
stępcy prezydenta Szczecina - Marcin 
Pawlicki i Krzysztof Soska.

Na gali nie zabrakło również 
okręgowych inspektorów pracy i ich 
zastępców z całej Polski, radnych i 
innych przedstawicieli lokalnych 
władz, przedstawicieli administracji 
państwowej oraz organów kontroli, 
duchowieństwa, pracodawców, władz 
szkół średnich i wyższych uczelni, 
organizacji pracodawców, przedsta-
wicieli związków zawodowych tj.   
ZZ „ Budowlani” – przewodnicząca 
Okręgu Teresa Tomczyszyn,  OPZZ 
– Szczecin – przewodniczący Rady 
Jacek Dubiński i z-ca przewodniczą-
cego Rady – Stanisław Baryluk oraz 
NSZZ „Solidarność”.

Zebranych gości powitał okrę-

gowy inspektor pracy Konrad Pach-
ciarek. W swoim przemówieniu 
podkreślił ogromną wartość pracy 
cytując słowa św. Jana Pawła II: „Praca 
nie może być traktowana - nigdy i 
nigdzie - jako towar, bo człowiek nie 
może dla człowieka być towarem”.

Nie zabrakło również wystąpie-
nia głównego inspektora pracy Wie-
sława Łyszczka, który przypomniał, 
że Państwowa Inspekcja Pracy od 
ćwierćwiecza zaszczepia w pracodaw-
cach ideę szlachetnej rywalizacji na 
rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy. 

Tegoroczna oprawa artystyczna 
gali miała podkreślić społeczny 
wymiar działalności naszej instytucji, 
troskę o młode pokolenie oraz wpisy-
wała się w obchody stulecia niepodle-
głości Polski. Stąd obecność młodych 
artystów ze szkół artystycznych i 
nie tylko - ze Szczecina, Goleniowa, 
Trzebieży i Polic.

W tym roku uroczyście wręczo-
no pracodawcom zaświadczenia w 
trzech programach prewencyjnych: 
„Prewencja wypadkowa”, „Zdobądź 
Dyplom PIP” i „Przeciwdziałanie 
negatywnym skutkom stresu w miej-
scu pracy”. 

   Nagrody i wyróżnienia otrzy-
mali uczestnicy trzech konkursów: 
„Najaktywniejszy społeczny in-
spektor pracy”, „Buduj bezpiecz-
nie” (laureaci: III. miejsce WW 
BUILDING POLAND Sp. z o.o. za 
realizację budowy obiektu biurowego 
STETTINER BUSINESS CENTER 
w Szczecinie; II. miejsce PORR S.A. 

za realizację budowy nowej siedziby 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Szczecinie; biuro w Koszalinie; I. 
miejsce EIFFAGE Polska Budownic-
two S.A. za budynek wielofunkcyjny 
„Hanza Tower” wraz z zagospodaro-
waniem terenu oraz infrastrukturą 
techniczną w Szczecinie) „Pracodaw-

ca – organizator pracy bezpiecznej” 
- wyróżnieni na etapie regionalnym w 
kategorii ponad 250 zatrudnionych: 
Bulk Cargo – Port Szczecin Sp. z o.o. i 
Borne Furniture Sp. z o.o. w Barlinku.

   Po części oficjalnej, na uczest-
ników gali, w foyer teatru czekał 
poczęstunek. Goście mogli również 
obejrzeć wystawę „Barwy i kształty”. 

Autorami prac byli podopieczni 
Zachodniopomorskiego Oddziału 
Polskiego Związku Głuchych Cen-
trum Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci 
i Młodzieży oraz Osób Dorosłych z 
Uszkodzonym Słuchem im. Marii 
Góralówny w Szczecinie.

Teresa Tomczyszyn

RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA 
PREWENCJA 2018
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W Hotelu Rzymskim w Pozna-
niu, 13 grudnia odbyło się 
ostatnie w 2018 roku posiedze-

nie Rady Okręgu Wielkopolskiego Związku 
Zawodowego ,,Budowlani”, z udziałem 
członków Zarządu Okręgu, Okręgowej 
Komisji Rewizyjnej, przewodniczących i 
przedstawicieli podstawowych organizacji 
związkowych. W posiedzeniu uczestniczyli 
też wiceprzewodnicząca Głównej Komisji 
Rewizyjnej Maria Stawniak.

W trakcie posiedzenia Rada przyjęła 
przedstawione przez przewodniczącego 
Zarządu Okręgu Krzysztofa Antoniewicza 
preliminarz wydatków oraz Ramowy Plan 
Pracy na rok 2019. Dokumenty zostały 
zaopiniowane pozytywnie przez Okręgową 
Komisję Rewizyjną.

Ustalono, że w czerwcu 2019 zostanie 
zorganizowane w Sanoku kilkudniowe 

szkolenie dla działaczy Związku, z zakresu 
prawa pracy, ustawy o związkach zawodowych 
oraz społecznej inspekcji pracy, a we wrześniu 
- związkowy piknik integracyjny z okazji Dnia 
Budowlanych 2019.

Przewodniczący Okręgu przedstawił i 

omówił dokumenty dotyczące zbliżającej 
się kampanii sprawozdawczo-wyborczej w 
Związku, podkreślając przy tym, że wybory w 
strukturach podstawowych winny się zakoń-
czyć najpóźniej do 30 czerwca 2019. W trakcie 
dyskusji zwrócono uwagę, by na delegatów na 

okręgowy zjazd wybrać osoby, które na pewno 
zechcą w nim uczestniczyć, uwaga ta dotyczy-
ła dużych organizacji, którym przysługuje 
prawo wyboru kilkunastu delegatów na zjazd. 
W trakcie dyskusji ustalono, że Okręgowy 
Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy w Okręgu 

Wielkopolskim odbędzie się w grudniu 2019r.
Uczestnicy posiedzenia złożyli sobie 

wzajemnie najlepsze życzenia z okazji 
zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i 
Nowego Roku 2019.

(ka)

Posiedzenie Rady Okręgu Wielkopolskiego

Na początku grudnia, w Warsza-
wie, na ostatnim posiedzeniu 
w tym roku spotkały się Rada 

Okręgu Mazowieckiego i Okręgowa Komi-
sja Rewizyjna.

Na zaproszenie przewodniczącej 
Okręgu Jolanty Frątczak w posiedze -
niu uczestniczyli: Zbigniew Janowski, 
przewodniczący Związku Zawodowego 
„Budowlani” i Tomasz Nagórka, sekretarz 
krajowy Związku.

Podczas obrad Rada przyjęła preli-
minarz budżetowy i plan pracy Okręgu 
na 2019 rok. Powołano również komisję 
inwentaryzacyjną do rocznego spisu z 
natury oraz ustalono termin Okręgowego 
Zjazdu Delegatów na 30 sierpnia 2019 roku.

Głównym tematem posiedzenia była 
kampania sprawozdawczo-wyborcza w 
organizacjach podstawowych, która rozpo-
czyna się z dniem 1 stycznia nadchodzącego  

roku. Omówiono dokumenty rejestracyjne 
zatwierdzone przez Zarząd Krajowy.

Przewodniczący Zbigniew Janowski 
mówił o planach i zamierzeniach Zarządu 
Krajowego w nadchodzącym roku.

Przewodnicząca Okręgu na ręce Zbi-
gniewa Janowskiego złożyła podziękowania 
pracownikom Biura Zarządu Krajowego 
za pomoc i wsparcie w związkowej dzia-
łalności, a także podziękowała Zarządowi, 

Radzie i Okręgowej Komisji Rewizyjnej za 
dobrą współpracę. Przewodniczący Związ-
ku Zbigniew Janowski i przewodnicząca 
Okregu Jolanta Frątczak złożyli serdeczne 
życzenia z okazji zbliżających się Świąt 

Bożego Narodzenia i Nowego Roku oraz 
podzielili się  opłatkiem z uczestnikami 
spotkania.

Jolanta Frątczak

Posiedzenie Rady i Komisji Rewizyjnej 
Okręgu Mazowieckiego

Zgodnie z planem posiedzeń, 7 
grudnia, odbyło się ostatnie w 
2018 roku, posiedzenie Zarządu 

i Rady Okręgu Łódzkiego.
Obrady Zarządu poświęcone były 

omówieniu spraw bieżących, natomiast 
zebranie Rady Okręgu przewidywało tema-
tykę wynikającą z kompetencji tegoż organu 
statutowego. Nim jednak przystąpiono do 
realizacji porządku posiedzenia, chwilą 
ciszy uczono pamięć wieloletniego przewod-
niczącego Okręgu Władysława Ułaniaka.

Uczestnicy uchwalili:
• Preliminarz budżetowy na 2019 rok;
• Plan posiedzeń Zarządu, Rady Okrę-

gu i Zjazdu Delegatów, przyjmując 
jednocześnie terminy zaplanowanych 
szkoleń dla związkowców;

• Skład komisji inwentaryzacyjnej, któ-
ra sporządzi spis z natury majątku 
Związku. 
Natomiast  dalsza  część posiedzenia 

obejmowała tematykę związaną ze zbliżającą 

się kampanią sprawozdawczo-wyborczą. 
Omówione zostały dokumenty, jakie są wy-
magane do przeprowadzenia prawidłowego 
przebiegu tychże zebrań, oraz niezbędnych 
do rejestracji nowo powołanych składów 
zarządów zakładowych, jak też zakładowych 

komisji rewizyjnych.
Podjęto też dyskusję dotyczącą kon-

cepcji tworzenia międzyzakładowych 
organizacji związkowych w przypadku 
małych organizacji zakładowych, których 
istnieniu mogą zagrozić nowe przepisy w 

Ustawie o związkach zawodowych.
Miłym akcentem było podziękowanie 

za dotychczasową działalność związkową 
zarówno członkom Rady, jak też wszystkim 
przewodniczącym organizacji zakładowych 
nie wchodzącym w skład Rady Okręgu 

Łódzkiego.  
Obrady zakończyły życzenia z okazji 

nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia 
oraz Nowego Roku.

Wiesława Szalast

Spotkanie Zarządu i Rady Okręgu Łódzkiego
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WYLICZENIE MINIMALNEJ KALKULACYJNEJ STAWKI WYNAGRODZENIA 
W BUDOWNICTWIE DLA ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH 

ORAZ USŁUG W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI 
W POLSCE W 2019 ROKU 

 
 
Jako wartość wyjściową do wyliczenia minimalnej kalkulacyjnej stawki w budownictwie dla robót budowlano-
montażowych w Polsce przyjęto: 

 obowiązujące minimalne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w 2019 roku  
            tj. 2.250,00 zł brutto, 

 średni miesięczny czas pracy dla 2019 roku wynoszący 167 godzin. 
 

Po podzieleniu w.w. kwoty przez średni miesięczny czas pracy, wyjściowa stawka za roboczo-godzinę wynosi 
13,4731 zł. 
 
Powyższą stawkę uzupełnia się o: 

1. narzuty podstawowe: 
 9,76% ubezpieczenie emerytalne (13,4731 * 0,0976)   - 1,3150 zł 
 6,50% ubezpieczenie rentowe (13,4731 * 0,0650)   - 0,8758 zł 
 2,00% ubezpieczenie wypadkowe (13,4731 * 0,0200)               -            0,2695 zł 
 2,45% Fundusz Pracy (13,4731 * 0,0245)    - 0,3301 zł 
 0,10% Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 

(13,4731 * 0,0100)       -            0,0135 zł 
 1,50% Fundusz Emerytur Pomostowych (13,4731 * 0,0150)  - 0,2021 zł 
 2,83% absencja chorobowa za pierwsze 33 dni nieobecności 

opłacana przez pracodawcę (13,4731 * 0,0283)                -            0,3813 zł 
 

 Razem „1”        -  3,3873 zł 
 

2. narzuty uzupełniające do jednej roboczogodziny przy miesięcznym czasie pracy  
 wynoszącym 167 godzin:  

 1/12 wymiaru urlopu wypoczynkowego 
 [13,4731+ (3,3873-0,3813)] : 11     - 1,4981 zł 

 1/12 ekwiwalentu za odzież roboczą (652 : 167) : 11   - 0,3549 zł 
 1/12 ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej (420 : 167) : 11              -           0,2286 zł 
 1/12 koszty jednego obowiązkowego corocznego badania 

 lekarskiego (165 : 167) : 11      - 0,0898 zł 
 

      Razem „2”        - 2,1714 zł 
 
  Ogółem narzuty na stawkę minimalną (1 + 2)    - 5,5587 zł 
 
Wartość minimalnej kalkulacyjnej stawki godzinowej w Polsce dla robót 
budowlano-montażowych w 2019 roku wynosi: 19,0318 zł = 13,4731 + 5,5587, 
w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku jest  to wartość: 19,03 zł. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Najważniejszym wydarzeniem towarzyszącym 
targom Budma 2019 jest III edycja Forum 
Gospodarczego Budownictwa „Build4Future”, 
które zainauguruje święto branży budowlanej 
już 11-12 lutego 2019 roku w Poznaniu. 
Ciekawy program merytoryczny spotkania 
zapewnią nie tylko prezentacje przedstawiane 
przez ekspertów, ale przede wszystkim 
panele dyskusyjne, które będą idealną okazją 
do merytorycznej dyskusji przedstawicieli 
administracji publicznej z przedsiębiorcami.

Tematami paneli dyskusyjnych podczas forum będą:
• Plany i strategie rozwoju budownictwa w Polsce,
• Programy promieszkaniowe w Polsce,
• Eksport i współpraca międzynarodowa,
• Wpływ sektora budowlanego na gospodarkę,
• Efektywne zarządzanie energią w budownictwie.

Udział w panelach dyskusyjnych potwierdzili:
• Artur Soboń, sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju,
• Włodzimierz Kocon, wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa 

Krajowego,

• Wojciech Hann, członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego,
• Prof. Zygmunt Meyer, wiceprezydent Europejskiej Rady Inżynierów 

Budownictwa,
• Mateusz Walewski, dyrektor Biura Badań i Analiz Banku Gospodarstwa 

Krajowego,
• prof. Zbigniew Kledyński, prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
• Tomasz Kozłowski, prezes Wschodniego Klastra Budowlanego,
• Jan Mikołuszko, prezes Zarządu Polskiego Klastra Eksporterów Bu-

downictwa,
• Zbigniew Janowski, przewodniczący Związku Zawodowego „Budow-

lani”,
• Jerzy Stroński, przewodniczący Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inży-

nierów Budownictwa.
Ponadto uczestnikami paneli dyskusyjnych będą przedstawiciele Mi-

nisterstwa Przedsiębiorczości i Technologii i wielu organizacji i instytucji 
budownictwa.

Forum zostało objęte patronatem honorowym Ministerstwa Inwestycji 
i Rozwoju, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Narodowego 
Instytutu Architektury i Urbanistyki.

Patronem branżowym Forum jest także ZZ „Budowlani”.
Patronem medialnym jest m.in. nasz Ogólnopolski Magazyn Spo-

łeczno- Zawodowy „Budowlani”.
Zapraszamy do udziału w tym najważniejszym dla branży budowlanej 

wydarzeniu. Więcej informacji o „Build4Future” oraz zakup biletów: www.
build4future.pl.

BUDMA 2019

Forum  
Gospodarcze  
Budownictwa
„Build4Future”

W siedzibie  Okręgu Warmińsko-Ma-
zurskiego Związku Zawodowego 
„Budowlani” w Olsztynie odbyło 

się kolejne posiedzenie Rady Okręgu. Uczestników 
spotkania, w którym brał udział także przewod-
niczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej Jerzy 
Idzikowski,  przywitał  przewodniczący  Okręgu 
Stanisław Kowalczyk.

Zebrani, po zapoznaniu się z porządkiem 
obrad, przystąpili do realizacji poszczególnych 
punktów obrad. Najwięcej uwagi oraz gorącej 
dyskusji poświęcono zbliżającym się wyborom w 
strukturach organizacji podstawowych. Przewod-
niczący Stanisław Kowalczyk zaprezentował m.in. 
treść nowej ordynacji wyborczej. Rada Okręgu 
podjęła również uchwałę dotyczącą klucza do 
wyborów delegatów na Okręgowy Zjazd. Przyjęto 
klucz 1:20, tj. 1 delegat na każde rozpoczęte 20 osób 
w organizacji podstawowej.

Z uwagi na zbyt małe zainteresowanie, w roku 
bieżącym nie udało się zorganizować szkolenia dla 
członków Związku oraz uroczystych obchodów 
Dnia Budowlanych w Okręgu. Rada Okręgu 

podkreśliła potrzebę aktywizacji i integracji człon-
ków organizacji. W dalszej części przewodniczący 
Okręgu wręczył trojgu członkom przyznane przez 
Kapitułę odznaki  „Zasłużony dla Budownictwa”. 

Złotą odznaką wyróżniony został Adam Bła-
chowicz z Olsztyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 
natomiast srebrne odznaki otrzymali: Jolanta 

Klisz – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pojezierze” w 
Olsztynie oraz Stanisław Adamski  - Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Perspektywa” w Mrągowie.

Wyróżnione osoby nagrodzone zostały 
gromkimi brawami. 

Anna Dziuba

Posiedzenie Rady Okręgu 
Warmińsko-Mazurskiego
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Z WYDARZEŃ W ŚWIATOWYM RUCHU PRACOWNICZYM
Australia

Ogólnokra-
j owe  b a d a n i e , 
przeprowadzo-
ne w Australii 
wśród pracowników restauracji  typu 
„fast-food” ujawniło, że aż 87% z nich 
doświadczyło przemocy i agresji w pracy.

Związek dystrybutorów, właścicieli 
sklepów i pracowników stowarzyszonych 
(SDA) poinformował, że klienci, którzy 
obrażają i atakują pracowników fast-
-foodów, muszą być ścigani „w pełnym 
zakresie prawa”.

W ostatnim czasie rozpoczęła się 
również ogólnokrajowa kampania rekla-
mowa pod hasłem „Nikt nie zasługuje na 
obsługę”, aby pomóc w rozwiązaniu tego, 
co SDA określiło jako alarmujący poziom 
agresji wobec pracowników.

James Colangelo, 19-letni pracownik 
restauracji typu fast-food, powiedział, że 
podczas pracy w sieci CBD Adelaide był 
opluty, atakowany i grożono mu śmiercią.

„Klienci nie postrzegają nas jako istoty 
ludzkie. Uważają nas za roboty, które są po 
to, aby wydawać im jedzenie, a to sprawia, 
że nie mają problemów ze znieważaniem 
nas. […] Wielokrotnie miałem klientów 
niezadowolonych z temperatury kawy, a 
kiedy powiedziałem im, że niestety, nie 
możemy zmienić temperatury ich kawy, 
oni ... ciskali mi nią z w twarz” - mówił.

Powiedział również, że klienci również 
grozili mu, że go zwolnią, jeśli nie dostaną 
tego, czego chcą.

Jak twierdzi James, był on również 
świadkiem sytuacji, kiedy jego koleżanki 
były obiektem „obrzydliwych” zachowań, 
klienci robią sprośne i agresywne komenta-
rze o podtekście seksualnym.

„To nie do przyjęcia. Jesteśmy ludźmi. 
Nie jesteśmy robotami”- komentuje James.

„Jesteśmy tutaj, aby wykonać pracę, 
chcemy ja po prostu wykonać i iść do domu 
pod koniec dnia, bezpieczni i szczęśliwi”.

Asystent sekretarza SDA, Josh Peak, 
powiedział, że ankieta przeprowadzona 
wśród ponad 1000 pracowników ujawniła, 
że   problem wychodzi już poza kontrolę.

„Dotychczasowe działania nie wystar-
czą. To co się dzieje, musi się skończyć, 
wyślemy bardzo wyraźną wiadomość w tym 
temacie” - powiedział Josh Peak.

Dodał ponadto, że pracodawcy mają 
obowiązek zapewnienia bezpiecznego 
środowiska pracy swoim pracowników, 
a wiele incydentów nie było zgłaszanych 
na policję. „Istnieje ogromna rozbieżność 

między tym, co zostało nam zgłoszone 
podczas przeprowadzania ankiety, a tym, 
co zgłoszono na policję. Widać duże braki 
w zakresie raportowania - mówił. Pracodaw-
cy muszą wprowadzić zasady, procedury 
oraz szkolenia, aby po wystąpieniu tego 
rodzaju zachowań były one sprawnie zgła-
szane na policję”.

Związek wezwał do zwiększenia pozio-
mu bezpieczeństwa personelu.

Asystent sekretarza SDA powiedział, że 
związek był przerażony wynikami ankiety:

„To naprawdę ważne, abyśmy wysłali 
do społeczności jasny komunikat, że pra-
cownicy handlu detalicznego i pracownicy 
„fast-food’ów” nie mogą być traktowani w 
ten sposób, a jednym ze sposobów, aby to 
zrobić, jest upewnienie się,  że gdy klienci 
robią coś złego, będą ścigani i aresztowani”.

Częścią kampanii była również kwestia 
złego i agresywnego zachowania klientów w 
okresie świąteczno-noworocznym.

„Zdajemy sobie sprawę, że Święta Bo-
żego Narodzenia mogą być dla wielu ludzi 
napiętym i stresującym czasem, ale to nie 
usprawiedliwia niekulturalnych, obraźli-
wych i pozbawionych szacunku zachowań w 
stosunku do pracowników restauracji typu 
„fast-food’ów” czy sprzedawców handlu 
detalicznych” - powiedział.

Związek wezwał  pracodawców do 
pilnych działań i stosowania zasady „zero 
tolerancji” dla agresjii klientów wobec 
pracowników.

„Pracodawcy muszą wkroczyć i robić 
więcej, aby chronić pracowników i łagodzić 
ryzyko w swoich firmach.” - informuje Peak.

Niemcy
Niemieccy 

pracownicy ko-
lei przeprowa-
dzili w grudniu 
akcję strajkową, 
co doprowadziło do odwołania wielu 
połączeń lokalnych i krajowych oraz spowo-
dowało utrudnienia w dojeździe do pracy 
dla dziesiątek tysięcy ludzi.

Pracownicy Deutsche Bahn, najwięk-
szego niemieckiego operatora kolejowego, 
strajkowali kilka godzin po tym, jak nie 
osiągnęli porozumienia w bieżących nego-
cjacjach płacowych.

Niemiecka agencja informacyjna DPA 
poinformowała, że w niektórych częściach 
kraju, np. w Bawarii, prawie wszystkie pocią-
gi zatrzymały się rano, co doprowadziło do 
zakorkowania dróg, kiedy ludzie usiłowali 
zdążyć do pracy na czas.

Do strajku wezwał związek zawodowy 
EVG. Tego rodzaju działania stanowią 
wspólną taktykę podczas negocjacji płaco-
wych w Niemczech.

Europa
Pracownicy 

firmy Amazon 
w Hiszpanii  i 
Niemczech kon-
tynuują strajk 
przed Świętami Bożego Narodzenia. 
Planowane są liczne protesty przeciwko 
temu, co pracownicy i związki zawodowe 
opisują jako złe środowisko pracy, działania 
antyzwiązkowe i warunki pracy powodujące 
ból fizyczny i emocjonalny.

Strajki zostały zaplanowane na gru-
dzień. Przedstawiciel związku UNI Global, 
w komunikacie dla serwisu Gizmodo, 
poinformował że jako Uni Global będą 
podejmować działania w celu zawierania 
porozumień między związkami zawodowy-
mi reprezentującymi pracowników Amazon 
oraz że będą  wspierać organizowane przez 
Verdi (związek zawodowy pracujący nad 
układem zbiorowym dla pracowników 
firmy Amazon) strajki  w Niemczech i 
Hiszpanii.

„Pracownicy Amazon w Hiszpanii i 
Niemczech walczą w celu rozwiązują lokal-
nych problemów w swoich miejscach pracy, 
ale również wymagają przy tym globalnych 
rozwiązań” - powiedział Stuart Appelbaum, 
prezes RWDSU i prezes UNI Global Com-
merce. „Amazon tłamsi prawa pracowni-
ków na całym świecie, a charakterystyczne 
dla tej firmy środowisko wysokiego napięcia 
i stresu w miejscach pracy dehumanizuje 
pracowników. Zmiana musi nadejść te-
raz. Nie chodzi tylko o środki do życia, 
ale o życie pracowników”.

Strajki będą mieć miejsce w centrach 
firmy w San Fernando de Henares w Hisz-
panii i Graben oraz w Lipsku w Niemczech. 

Rzecznik prasowy firmy Amazon 
poinformował serwis Gizmodo, że praca 
będzie trwać pomimo strajków.

„Naszym priorytetem jest obsługa i do-
trzymywanie obietnic dostaw dla naszych 
klientów, a zdecydowana większość naszych 
współpracowników w centrach Amazon 
w San Fernando de Henares (Madryt) 
oraz w niemieckich centrach w Graben 
i Lipsku pracuje i realizuje zamówienia 
klientów, tak jak każdego dnia „- powiedział 
rzecznik.

Związki zawodowe reprezentujące 
pracowników Amazon opisują warunki 

pracy jako „drakońskie” i prowadzące 
do urazów i obrażeń fizycznych. Franci-
sco Hervias, robotnik, który w zeszłym 
miesiącu protestował podczas Czarnego 
piątku w Madrycie, powiedział, że pod-
czas pracy prawie stracił rękę. Z kolei 
Eduardo Hernandez, również pracownik 
Amazon, który brał udział w proteście, 
powiedział, że jego lekarz poinformował 
go, że pracownicy firmy wykonują 5 dni w 
tygodniu wysiłek fizyczny, będący odpo-
wiednikiem maratonu. Inni protestujący 
również opisywali i skarżyli się na różnego 
rodzaju bóle i dolegliwości wywołane pracą 
w centrach Amazon.

Na początku grudnia ponad 20 pra-
cowników w jednym z centrów obsługi 
firmy Amazon w New Jersey trafiło do 
szpitala po tym, jak  maszyna uderzyła w 
zbiornik zawierający środek odstraszający 
niedźwiedzie, co spowodowało przedosta-
nie się oparów do powietrza, powodując u 
pracowników problemy z oddychaniem. 
Co ważne, nie był to pierwszy przypadek, 
kiedy pracownicy Amazon byli narażeni 
na działanie podobnych środków w swoich 
zakładach. Serwis prasowy Wired infor-
mował o co najmniej dwóch podobnych 
incydentach (w 2015 r. i 2018 r.).

Amazon zaprzeczył twierdzeniom 
o niebezpiecznych lub złych warunkach 
pracy. Rzecznik prasowy firmy udzielił 
serwisowi Gizmodo informacji, że „Dla 
Amazon każdy incydent to o jeden incydent 
za dużo. Firma Amazon uczy się i ulepsza 
swoje programy pracownicze, aby zapobiec 
podobnym incydentom w przyszłości. 
Jesteśmy dumni z bezpieczeństwa, a tysiące 
pracowników Amazon codziennie ciężko 
pracuje nad nowatorskimi sposobami, aby 
uczynić środowisko pracy jeszcze lepszym”.

Rzecznik dodał: „Amazon jest uczciwą 
i odpowiedzialną firmą i jako taka utrzymu-
je kulturę bezpośredniego dialogu ze współ-
pracownikami i związkami zawodowymi. 
Dążymy do współpracy ze wszystkimi 
naszymi pracownikami i zapewniamy 
bezpieczne i pozytywnie zorientowane 
środowisko pracy”.

Pracownicy firmy Amazon w okresie 
Świąt Bożego Narodzenia już od 5 lat 
prowadzą akcje strajkowe w różnej formie.

„Nasi współpracownicy chcą zwrócić 
uwagę na fakt, że to kolejne święta Bożego 
Narodzenia bez układu zbiorowego w 
Amazon”, powiedział w oświadczeniu lider 
strajku Thomas Schneider, który pracuje w 
centrum w Lipsku.

Węgry
N a  p o -

czątku grudnia 
p ra c ow n i c y  i 
związki zawo-
dowe wyruszyli na ulice Budapesztu, aby 
wyrazić swój sprzeciw i zaprotestować prze-
ciwko rządowej próbie zwiększenia czasu 
pracy na koszt pracowników, faworyzując 
interesy pracodawców.

Rząd Węgier chce wprowadzić antypra-
cowniczą nowelizację węgierskiego kodeksu 
pracy, która pozwoliłaby pracodawcom 
na zwiększenie dozwolonych nadgodzin 
z 250 do 400 godzin rocznie i osłabienie 
innych praw pracowniczych. Nowelizacja 
ta, jeśli zostanie przyjęta, może oznaczać 
dodatkowy dzień roboczy w tygodniu, a 
okres odniesienia do obliczania czasu pracy 
zostanie przedłużony z 12 do 36 miesięcy.

Prawicowy rząd Węgier uzasadnia 
reformy wzrostem niedoboru siły ro-
boczej,   dlatego pracownicy muszą pra-
cować więcej,  by wyrównać te braki. 
Zgodnie z informacjami, przedstawionymi 
przez węgierskie związki zawodowe, Węgry 
mają najniższe płace w Europie.

„IndustriALL wzywa rząd Węgier do 
działania w ścisłej zgodności z krajowymi 
i międzynarodowymi standardami prawa 
pracy. Poprawa konkurencyjności nie po-
winna opierać się na pogarszaniu pozycji 
pracowników i ograniczaniu ich praw.” 
- mówi sekretarz generalny IndustriALL 
Valter Sanches.

Na posiedzeniu Komitetu Wykonaw-
czego IndustriALL omówił antypracowni-
czą zmianę węgierskiego kodeksu pracy i 
jednogłośnie przyjął rezolucję, solidaryzu-
jącą się z węgierskimi pracownikami i ich 
związkami zawodowymi.

Ukraina
Na począt-

ku grudnia 45 
górników dru-
g i e j  z m i a n y 
kopalni „Liso-
va”, państwowego przedsiębiorstwa SOE 
„Lvivvugillia”, zdecydowało się pozostać 
pod ziemią do czasu spłacenia wszystkich 
zaległych wynagrodzeń.

Według przewodniczącego Niezależ-
nego Związku Zawodowego Górników 
Ukrainy (NPGU) Mykhailo Volyneta,  
48% wynagrodzeń za październik to ostat-
nia płatność otrzymywana przez górników.

„Na dzień dzisiejszy już 98 górników 
z kopalni „Lisova” odbywa podziemny 
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Z WYDARZEŃ W ŚWIATOWYM RUCHU PRACOWNICZYM
protest. Głównym żądaniem górników 
jest wypłata zaległych wynagrodzeń. Prze-
wodnicząca Organizacji Podstawowych 
Związków Zawodowych w kopalni „Lisova” 
SEO „Lvivvugillia” Myrslava Kaftan zeszła 
na dół i spotkała się z górnikami.

Związki omawiały m.in. kwestie za-
opatrywania górników w wodę, żywność 
i lekarstwa.

Mykhailo Volynets poinformował, że 
240 mln hrywien, które zostały zarobione 
przez górników SEO „Lvivvugillia”, nie 
zostało wykorzystane na wypłaty wyna-
grodzeń.

Unia Europejska
OPZZ informuje:
Historyczny 

rekord.  Coraz 
w i ę c e j  a k t y w -
nych zawodowo 
w UE!

„Obecnie w Unii Europejskiej pracuje 
239 mln ludzi, to więcej niż kiedykolwiek w 
historii” - powiedziała unijna komisarz ds. 
zatrudnienia i spraw społecznych Marianne 

Thyssen, podczas debaty w Europejskim 
Komitecie Regionów w Brukseli.

Poniedziałkowa dyskusja dotyczyła 
europejskiego filaru praw socjalnych. To 
zbiór 20 zasad, na których mają opierać 
się sprawiedliwe i sprawnie funkcjonujące 
rynki pracy i systemy opieki społecznej.

Jak podkreśliła belgijska komisarz, do 
Europy „powraca nadzieja”, której przeja-
wem ma być sytuacja na europejskim rynku 
pracy. Bezrobocie w Unii Europejskiej 
wynosi obecnie 6,7% i jest to najniższy 
i zarazem najlepszy wynik od początku 
nowego tysiąclecia. Thyssen zauważyła 
również, że europejskie społeczeństwo staje 
się coraz bardziej aktywne zawodowo. Coraz 

więcej osób wychodzi z tzw. wykluczenia 
zawodowego (wg. wyliczeń prezentowanych 
przez Komisarz jest to około 5 mln osób).

Zwróciła również uwagę na ogromną 
dysproporcje poziomu bezrobocia w 
różnych krajach członkowskich Unii Eu-
ropejskiej. Według metodologii przyjętej 
przez UE np. w Polsce i Czechach wynosi 
3%, natomiast w Grecji jest to już aż 20%. 
Jednocześnie przy stale zmniejszającym 
się odsetku społeczności nieaktywnej 
zawodowo poziom osób zatrudnionych na 
podstawie umów cywilnoprawnych bądź 
zatrudnionych niestandardowo sięga 40% 
wszystkich.

Zdaniem Marianne Thyssen pozosta-
ło jednak wiele do zrobienia. Dochody 
gospodarstw domowych nie nadążają za 
wzrostem PKB, natomiast ludzie muszą 
poczuć wzrost wynagrodzeń. W przeciw-
nym razie będzie to dla nich wyłącznie 
statystyka pokazywana w telewizji. Według 
Komisarz wyzwań dla rynku pracy jest wie-
le, m. in. globalizacja, robotyzacja, zmiany 
klimatyczne oraz demograficzne. Obecnie 
na jednego emeryta w Unii Europejskiej 

pracuje około trzech aktywnych zawodowo, 
jednak patrząc w przyszłość, blisko roku 
2070 będzie już ich tylko dwóch.

Według oficjalnych wypowiedzi przed-
stawicieli Komisji Europejskiej, redukcja 
polityki spójności w przyszłym budżecie 
UE ma być na poziomie 7%. Proporcjonal-
nie najwięcej stracić mają Polacy, Węgrzy, 
Czesi, Litwini, Estończycy i Maltańczycy 
(po około 24%).

Europejski Fundusz Społeczny (EFS), 
będący narzędziem polityki spójności, 
jest jednym z pięciu głównych funduszy 
unijnych. Następcą tego funduszu ma 
być Europejski Fundusz Społeczny Plus, 
który ma mieć o wiele większy budżet. EFS+ 

będzie skoncentrowany na inwestycjach w 
ludzi i wspieraniu wdrażania europejskiego 
filaru praw socjalnych. 

„Filar” został podpisany wspólnie 
przez Parlament Europejski, Radę UE i 
Komisję Europejską w listopadzie ub.r. na 
szczycie społecznym w Goeteborgu. Jego 
20 zasad można uporządkować według 
trzech kategorii: ochrona socjalna i inte-
gracja społeczna, równe szanse i dostęp do 
zatrudnienia oraz uczciwe warunki pracy.

Szwajcaria
OPZZ informuje:
W dniach od 30 

do 1 grudnia br. od-
był się w Szwajcarii 
56 kongres Szwajcar-
skiej Konfederacji 
Związków Zawodo-
wych (SGB). OPZZ reprezentowany był 
przez kolegę Adama Rogalewskiego.

SGB jest największą szwajcarską kon-
federacją związków zawodowych o po-
dobnym do OPZZ-u profilu lewicowym i 
podobnej ilości członków (około 350,000). 
Największą organizacją członkowska SGB 
jest związek zawodowy Unia, z którym bar-
dzo blisko współpracował OPZZ poprzez 
kolegę Adam Rogalewski.

Adam Rogalewski, komentując obrady 
kongresu powiedział:

Pomimo tego, że Szwajcaria jest krajem 
bogatszym a związki silniejsze (prze-
szło 50 procent zatrudnionych objętych 
układami zbiorowymi pracy) obserwując 
dokumenty kongresowe, jak również debatę 
kongresową można stwierdzić, że mamy 
podobne problemy. Spadająca wartości 
emerytur, zwiększająca się liczba ubogich 
pracujących, zwiększająca się liczba umów 
prekarycznych, czy chociażby problemy 
związane z cyfryzacją i robotyzacją.

W związku z ustąpieniem przewod-
niczącego Paula Rechsteinera, po przeszło 
20 latach sprawowania funkcji, na nowego 
przewodniczącego został wybrany Pierre-
-Yves Maillard. Pierre-Yves, podobnie jak 
Paul, jest politykiem szwajcarskiej partii 
socjalistycznej SP i doświadczonym dzia-
łaczem związkowym.

Kongres uchwalił także, że 14 czerwca 
odbędzie się powszechny strajk kobiet w 
Szwajcarii. Szwajcaria jest krajem z najwięk-
szą różnicą wynagrodzeń mężczyzn i kobiet 
w Europie, wynoszącą około 20 procent.

Więcej informacji o kongresie na 
stronie SGB.                        

Zebrał Cezary Izdebski

W Neapolu, w dniach 3-5 grudnia 2018 r. odbył się XIX Krajowy Kongres włoskie-
go związku Fillea CGIL. Kongres zainaugurowało wystąpienie programowe 
sekretarza generalnego Alessandro Genovesi. W budynku stacji morskiej w 

Neapolu spotkało się 485 delegatów z całych Włoch, wybranych na 118 zjazdach lokalnych 
i 21 regionalnych. 

Fillea CGIL to największy, lewicowy włoski związek zawodowy pracowników budow-
nictwa, przemysłu drzewnego i przemysłu wyrobów budowlanych. 

W Kongresie wzięły udział liczne delegacje zaprzyjaźnionych związków zawodowych, 
w tym przedstawiciele ZZ „Budowlani”: przewodniczący Zbigniew Janowski i sekretarz 
krajowy Jakub Kus. 

ZZ „Budowlani” od lat współpracuje z Fillea w ramach EFBWW i w realizacji wielu pro-
jektów międzynarodowych. Przedstawiciele „Budowlanych” w trakcie Kongresu spotkali się 

z delegacjami kilku europejskich związków oraz z sekretarzami generalnymi BWI i EFBWW, 
poruszając m.in. problemy powstałe w IKEA Industry w Polsce.

Debata kongresowa koncentrowała się na potrzebie wzmocnienia organizacji, zwalczaniu 
dumpingu płacowego i socjalnego, ostrej krytyce polityki gospodarczej i społecznej rządu 
włoskiego, problemach migracji i dialogu społecznego. 

Fillea jest bardzo ważną organizacją na włoskim rynku pracy i jednocześnie związkiem 
szczególnie aktywnym na forum europejskim.

Zbigniew Janowski, w liście do sekretarza generalnego Alessandro Genovesi, stwierdził 
m.in.: Obecnie europejskie związki zawodowe koncentrują się na rozwiazywaniu wielu 
problemów pracowniczych dotyczących globalizacji światowej gospodarki, integracji 
europejskiej i przepływów migracyjnych a także wyzwań wynikających z głębokich zmian 
technologicznych, społecznych i politycznych współczesnego społeczeństwa. Wasz Związek 
wnosi wielki wkład w to działanie”.

Kongres Fillea przyjął program działania na kolejną kadencję i wiele dokumentów 
odnoszących się do problematyki dumpingu, migracji, bezpieczeństwa pracy, równości płci, 
sytuacji poszczególnych sektorów.  Wybrano nowe władze Związku. Alessandro Genovesi 

ponownie został wybrany na funkcję sekretarza generalnego Fillea.
Fillea, wraz z pozostałymi centralami branżowymi Filca CISL i FenealUIL,  zdecydo-

wał, że jeśli rząd włoski nie odpowie na apel o otwarcie negocjacji na temat wynagrodzeń 
i strategii ożywienia sektora budownictwa, organizacje związkowe przeprowadzą wkrótce 
wielką demonstrację pracowników budownictwa w Rzymie.                                                  (red.)

Kongres Fillea 
CGIL w Neapolu

Sekretarz generalny Alessandro Genovesi i sekretarz 
ds. zagranicznych Mercedes Landolfi
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Koniec tego roku przyniósł do-
datkowy powód do świętowania 
dla ETUI. W 2018 roku Instytut 

odnotował 40 lat istnienia. Instytut badaw-
czy o tej samej nazwie powstał w 1978 r. W  
burzliwym roku 1989 powstały kolejno Biuro 
Techniczne Związków Zawodowych i Europejska Szkoła Związków Zawodowych. Te trzy 
organy połączyły się w 2005 r., tworząc dzisiejszy Europejski Instytut Związków Zawodowych.

Podczas działania Komisji kierowanej przez Delorsa, co było trochę zaskakujące, wzmoc-
niono ruch związkowy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w działaniach 
edukacyjnych i szkoleniowych - w ramach akcji mających na celu wzmocnienie europejskiej 
tożsamości związków zawodowych. Okres ten stanowi historyczny moment dla idei euro-
pejskiej - z wprowadzeniem jednolitego rynku i podpisania układu z Schengen. To był  czas 
rozkwitu kreatywności na poziomie europejskim, który położył podwaliny społecznej Europy.

Dzieląc się tym optymizmem co do integracji europejskiej, europejski ruch związkowy 
nadal się rozwijał i stał się ważnym podmiotem na poziomie europejskim. Dziś dynamika 
polityczna Unii Europejskiej różni się od tej z ubiegłego wieku – zagraża jej atomizacja go-
spodarcza  i społeczna. Wsparcie publiczne dla projektu europejskiego jest niepewne i coraz 
bardziej poddawane krytyce. Szereg wstrząsów politycznych, gospodarczych i społecznych, 
które rozpoczęły się wraz z kryzysem finansowym w 2008 r. jeszcze się nie skończyło. Glo-
balne i wszechogarniające wyzwania, takie jak walka z globalnym ociepleniem, digitalizacja 
i zmiany demograficzne, wymagają od nas myślenia w nietypowy sposób, aby znaleźć właściwe 
rozwiązania.

Mając za misję „wspieranie, wzmacnianie i stymulowanie europejskiego ruchu związko-
wego”, ETUI odgrywa bardziej niż kiedykolwiek ważną rolę w badaniu długoterminowych 
wyzwań stojących przed ruchem robotniczym i zapewnia możliwości strategicznego myślenia 
i szkolenie na temat konsekwencji tych nowych wyzwań dla Europy Socjalnej i świata pracy. 
Będziemy nadal odgrywać naszą rolę i zapewniać nasz wkład w te działania w najlepszy 
możliwy sposób w 2019 roku. Dziękujemy za zainteresowanie naszą pracą. 

Philippe Pochet, dyrektor generalny ETUI

W B l a n ke n b e r ge ,  w 
dniach 22-24 listopa-
da 2018 r odbył się 

Statutowy Kongres belgijskiej lewi-
cowej centrali związkowej Centrale 
Générale – FGTB.   Po dwóch dniach 
intensywnej debaty i dyskusji 700 de-
legatów zgromadzonych na kongresie 
jednogłośnie przyjęło rezolucje, które 
będą kierować  pracą związkową przez 
następne cztery lata. Kongres wybrał 
także także Erica Neupreza na se-
kretarza generalnego, a Wernera Van 
Heetvelde na prezydenta Związku.

Kongres ten jest kluczowym 
momentem w życiu  organizacji 
związkowej i całego FGTB, ponieważ 
od 1 stycznia wejdzie w życie poro-
zumienie zawarte ze związkiem pra-
cowników wysoko kwalifikowanych 
SETCa. Do tej pory „niebieskie” i 
„białe kołnierzyki” miały odrębne 
organizacje – dla robotników i pra-

cowników nadzoru i administracji. 
Przynależność do Centrale Générale 
lub SETCa nie będzie już zależna od 
statusu, ale od sektora. 

Podczas prac omawiano najważ-
niejsze kwestie i wyzwania na przy-
szłość. Kilka miesięcy przed bardzo 
oczekiwanymi w Belgii wyborami na 
szczeblu regionalnym, federalnym 
i europejskim nie brakuje gorących 
tematów.

Wśród priorytetów szczególnie 
zwracała uwagę kwestia płci. Akty-
wiści od dawna zwracają uwagę na 
nierówności, których doświadczają 
kobiety po prostu dlatego, że są 
kobietami, żonami i matkami. Na 
ten problem zwracali uwagę także 
goście zagraniczni Kongresu. Cen-
trala FGTB  zobowiązuje się robić 
wszystko, co możliwe, na wszyst-
kich poziomach, w tym w ramach 
własnych struktur, aby radykalnie 

zwiększyć udział kobiet w zarządza-
niu i kierowaniu Związkiem.

Siła nabywcza pracowników to 
kolejny motyw, który jest zarówno 
powracający, jak i priorytetowy. 
Sekretarz Generalny Eric Neuprez ob-
szernie mówił na ten temat: „W wielu 
sektorach, takich jak fryzjerstwo czy 
kontrole usług, biedny pracownik 
nie jest mitem. Taka sytuacja jest 
nie do zniesienia. Właśnie dlatego 
angażujemy się z największą deter-
minacją w walce o stawkę godzinową 
co najmniej 14 euro i emeryturę w 
wysokości 1500 euro netto „.

Kongres postanowił, że zwią-
zek zaangażuje się w pełni w akcję 
skierowaną na obronę uprawnień 
pracowniczych i socjalnych przed 
działaniami prawicowego rządu. 
Uzgodniona została wielka manife-
stacja w grudniu 2018 i, być może, 

strajk generalny przed wyborami w 
2019 roku. Podobne akcje przewiduje 
druga duża, chrześcijańska centrala 
związkowa w Belgii. Akcja będzie 
koordynowana.

W Kongresie uczestniczyły licz-
ne delegacje związków zawodowych 
z całego świata. Reprezentujący ZZ 
„Budowlani” sekretarz krajowy 
Jakub Kus przekazał Sekretarzowi 
Generalnemu Centrale Générale – 
FGTB życzenia i pozdrowienia od 
Przewodniczącego ZZ „Budowlani” 
Zbigniewa Janowskiego.

(sag)

W Budapeszcie odbyło się kolej-
ne spotkanie przedstawicieli 
węgierskich, czeskich, słowac-

kich, austriackich, niemieckich i polskich 
związków zawodowych budownictwa. Na 
mocy porozumienia zawartego w Wiesbaden, 
związki spotykają się przynajmniej raz w 
roku, by wymienić informacje i poglądy 
na temat bieżącej sytuacji w regionie, a tam, 
gdzie to możliwe, uzgodnić wspólne stano-
wisko. W spotkaniu uczestniczyli: Zbigniew 
Janowski i Jakub Kus z ZZ „Budowlani”, 
Herbert Aufner z GBH Austria, Milan 
Vomela z OS „Stavba” Czechy, Fritz Heil z 
IG-Bau, Niemcy, Marta Brodzianska , Jozef 
Bóna  i Edita Svoradová z IOZ Slowacja oraz 
gospodarze : Gyula Pallagi i Zoltán Stocker  z 
EFEDOSZSZ Węgry.

W trakcie spotkania przedstawiono sy-
tuację ekonomiczną i społeczną w sektorach 
budownictwa poszczególnych krajów. Wiele 
tendencji jest niepokojących. W najbardziej 
rozwiniętych – z punkty widzenia świadczeń 
socjalnych – krajach obserwowane są działa-
nia mające na celu ograniczenie świadczeń 
pracowniczych i emerytalnych i pogorszenie 
regulacji prawa pracy. O takich działaniach 
rządu w Austrii mówił Herbert Aufner. Z 
kolei w Czechach i na Slowacji dialog spo-
łeczny się rozwija i prowadzone negocjacje 

kończą się porozumieniami korzystnymi 
dla pracowników.

Omówiono relacje BWI – EFBWW. 
Zbigniew janowski i Jakub Kus przedstawili 
stanowisko ZZ „Budowlani” w sprawie 
współpracy obydwu organizacji. To stano-
wisko popierane jest przez czeskie, słowackie 
i węgierskie związki. Omówiono także 
możliwości rozwoju dialogu i współpracy 
związkowej i z organizacjami pracodawców 

w projekcie TANSIRC realizowanym przez 
EFBWW i FIEC. Podkreślono wyraźnie, że 
przyszłoroczny Kongres EFBWW w Austrii 
powinien skoncentrować się na konkretnych 
rozwiązaniach wspierających ruch związkowy 
w Europie Środkowej i Wschodniej. Dotych-
czasowe działania w tym zakresie ograniczają 
się głównie do deklaracji.

(sag)

40 LAT EUROPEJSKIEGO 
INSTYTUTU ZWIAZKÓW 
ZAWODOWYCH

SPOTKANIE GRUPY 
W-6 W BUDAPESZCIE

KONGRES Centrale Générale - FGTB w Belgii  
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Ekonomista Michał Kalecki przekonywał, 
że państwo, chcąc osiągnąć szybsze tempo 
wzrostu gospodarczego, powinno kreować 

wzrost zarobków, ponieważ zarobki są szybciej konsumo-
wane niż zyski, przez co szybciej nakręcają koniunkturę. 
Uczulał jednocześnie, że taka polityka wywoła opór 
ze strony biznesu, który w warunkach wolnego rynku 
sprawuje faktyczną władzę, sam decydując o poziomie 
zatrudnienia i wysokości wynagrodzeń.

Światowej sławy teoretyk pochodził z żydowskiej 
rodziny z Łodzi (zm. w 1970 r.), więc w zapatrzonej na 
Zachód Polsce nie jest zbyt popularny. A szkoda, z jego 
argumentacją powinni się zapoznać nie tylko rządzący, 
ale też pracodawcy i pracobiorcy (ze związkowcami, jako 
swą reprezentacją) – wówczas łatwiej byłoby osiągnąć 
konsensus.

Główna zasada teorii efektywnego popytu, który 
zdaniem Kaleckiego napędza wzrost gospodarczy, opiera 
się na trywialnej wręcz prawdzie: „Pracownicy wydają tyle, 
ile zarabiają, przedsiębiorcy tyle, ile wydają”.   

Zrobieni na szaro
Nasi decydenci, ślepo zapatrzeni w neoliberalne 

gospodarki Zachodu, nie dostrzegli albo nie chcieli też 
widzieć, jak ważną rolę pełnią tam związki zawodowe 
jako języczek u wagi społecznego ładu. Dlatego dziś, 
w Polsce, kolejne grupy zawodowe manifestują swoje 
niezadowolenie z niskich płac masowo korzystając z L4, 
a dla przykładu prezydent Francji zaprasza na rozmowy 
przedstawicieli liderów związkowych, by zapobiec eska-
lacji protestu żółtych kamizelek.    

Rzeczywistość bez związków zawodowych okazała 
się szara. Przekonały się o tym (i wciąż przekonują) załogi 
likwidowanych i restrukturyzowanych przedsiębiorstw, 
ale także rzesze prekariuszy (proletariuszy XXI wieku), 
które dały się omamić neoliberalnej polityce, a teraz 
za to płacą, funkcjonując w realiach wyścigu szczurów 
i permanentnej niepewności zatrudnienia. I przede 
wszystkim setki tysięcy pracowników, pozbawionych 
reprezentacji związkowej z mocy prawa – bo dopiero od 
stycznia 2019 r., z chwilą wejścia w życie nowelizacji z dnia 
5 lipca 2018 r., do związków mogą  również należeć osoby 
samozatrudnione oraz zatrudnione na podstawie umów 
cywilnoprawnych (np. zlecenia czy dzieło) i kontraktów 
menedżerskich, a nawet woluntariusze i praktykanci, jeśli 
są związani z pracodawcą dłużej niż 6 miesięcy.

Rynek pracownika 
w powijakach

Nagminne łamanie Kodeksu pracy przez praco-
dawców, przy jednoczesnym niedoinwestowaniu PIP i 
opieszałości sądów pracy nie wróżą szybkiej poprawy na 
tzw. rynku pracownika. Sceptycy twierdzą wręcz, że poza 
branżą IT  rynek pracownika pozostaje wciąż w sferze 

marzeń - u polskiego przedsiębiorcy prędzej się można 
dorobić wrzodów żołądka niż podwyżki. 

Może też dlatego około 5 milionów Polek i Polaków 
w wieku produkcyjnym nawet nie szuka pracy, pozostając 
poza rejestrem bezrobotnych. A gdy liczba biernych zawo-
dowo pięciokrotnie przewyższa liczbę zarejestrowanych 
bezrobotnych, trudno uwierzyć, że brakuje chętnych do 
pracy i  firmy muszą zatrudniać cudzoziemców.   

Na portalu „Nowy Obywatel”, w artykule „Rynek 
pracownika to kiepski żart” Piotr Wójcik napisał:„Jeśli 
połowa Polaków zarabia mniej niż 2,75 tys. zł na rękę, 
to o żadnych wybujałych żądaniach płacowych w Polsce 
nie ma mowy”. 

Wyścig płac  
na razie tylko 
dla wybranych

Trzy miesiące temu, na początku października 
„Rzeczpospolita” zaskoczyła czytelników tytułem: „Fir-
my przystopują wyścig płac. Pracodawcy planują, że skala 
podwyżek pensji w 2019 r. będzie niższa niż w tym roku”.  

Jak Polska długa i szeroka, narzekamy na niskie 
zarobki, a tu nagle okazuje się, że gdzieś obok nas 
trwał wyścig płac, i że na nasze nieszczęście już go nie 
będzie: „Pomimo niskiego bezrobocia, które według 
Ministerstwa Pracy wynosi 5,8 proc., a według Eurosatu 
zaledwie 3,4 proc., firmy wcale nie szykują się do wojny 
na podwyżki płac”. 

Kto czytał dalej, ten wie przynajmniej, że artykuł 
dotyczył zaledwie 750 przedsiębiorstw, głównie dużych 

polskich i zagranicznych spółek, raportowanych przez 
firmę doradczą Korn Ferry Hay Group (KFHG). I że w 
tych przedsiębiorstwach stosowano podwyżki przede 
wszystkim dlatego, aby zapobiec rotacji pracowników z 
kluczowymi umiejętnościami. 

„W małych i średnich firmach, które dominują w pol-
skiej gospodarce, przestrzeń do wzrostu kosztów kurczy 
się” - ocenia (dla „Rzeczpospolitej”) Norbert Matusiak, 
ekspert KFHG, a Łukasz Komuda, ekspert rynku pracy 
twierdzi, że presję płacową ogranicza w Polsce słabość 
związków zawodowych i niechęć pracowników do prób 
negocjacji podwyżki. 

Specjalista HR 
nie zastąpi kolegi 
związkowca 

Oprócz satysfakcjonujących płac, sprawdzonym 
sposobem na uniknięcie rotacji pracowników jest – 
zdaniem eksperów HR–  dbałość o dobry klimat pracy 
i poprawa całościowej oferty dla pracownika: szeroki 
wachlarz benefitów, możliwość rozwoju zawodowego 
(ścieżki kariery), awansu, stabilność zatrudnienia, dobre 
relacje ze współpracownikami i dobra komunikacja z 
przełożonymi, możliwość wykazania się kreatywnością 
i samodzielnością, uznanie ze strony przełożonych, 
zaplanowane i profesjonalnie zorganizowane wyjazdy 
motywacyjne.    

Tymczasem przez wszystkie lata transformacji, nawet 
za rządów SLD, kazano nam wierzyć, że ochrona i dbałość 
o pracowników są hamulcem gospodarki wolnorynkowej, 

a ta – słuszną i jedyną drogą podążania śladami gospo-
darek najbogatszych państw Europy Zachodniej i USA. 

W takich realiach przysłowiowym chłopcem do bicia 
był każdy związkowiec, a idolami polityków (i mediów) 
zostawali menadżerowie, którzy bez skrupułów wyrzucali 
ludzi na bruk, byle poprawić rentowność firmy.

Niedowiarkom polecam książkę Rafała Wosia, pod 
wymownym tytułem „Dziecięca choroba liberalizmu”. 
Autor dowodzi w niej m.in., że „(... polska praca jest 
patologicznie tania i niepewna, co podcina nie tylko 
popyt wewnętrzny, ale również nie pozwala na od tak 
dawna tęsknie wyczekiwany wzrost innowacyjności” oraz 
że  „(...) polski świat pracy nigdy nie zobaczył zysków, 
które wypracował. A to, jak każda anomalia, nie jest dobre 
dla gospodarki jako całości. Najpierw uderza w samych 
pracowników, ale w końcu (poprzez zmniejszony popyt) 
również w pracodawców. I koło się zamyka”.  

Bo jak nie 
my, to kto?

Poprawa warunków zatrudnienia, a przede wszyst-
kim wzrost wynagrodzeń adekwatny do kreatywności i 
wydajności pracowników to nasza wspólna – narodowa 
sprawa. Dlaczego? Rafał Woś przytacza argumentację 
Kaleckiego: „jeśli nie pójdziesz do fryzjera, to twój fryzjer 
nie zje obiadu. W sumie nie musi cie to niepokoić, ale 
jeżeli wszyscy będziemy oszczędzać i przestaniemy 
kupować, czeka nas bezrobocie. Wtedy budżet nie zbierze 
ani VAT-u, ani podatku dochodowego – i jeszcze trzeba 
będzie wypłacać zasiłki”.  

(max)

Premier Morawiecki zapowiedział działania na rzecz wyższych płac. 
Lider PO Grzegorz Schetyna obiecuje Polakom wyższe zarobki i niż-
sze podatki. Można to postrzegać jako przedwyborczą licytację, ale 
prawda jest też taka, że niski poziom wynagrodzeń stanowi najwięk-
szy hamulec wzrostu gospodarczego. 

Francja w żółtych kamizelkach 
Polska na L4



OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY      16 NR 12 (131) 2018

Ogólnopolski Magazyn 
Społeczno-Zawodowy
Adres redakcji: 00-641 Warszawa,
ul. Mokotowska 4/6
tel.: 22 825 60 61-62, 
faks: 22 825 11 23
e-mail: info@zzbudowlani.pl
Redaktor naczelny:
Jakub Kus
Redaktor wydania:  
Aleksandra Suchocka
Zespół: Tomasz Nagórka, Barbara 
Pałka, Małgorzata Sokołowska, 
Cezary Izdebski
Skład i łamanie: Robert Żwirski
Wydawca i dystrybucja:  
Związek Zawodowy „Budowlani” 
00-641 Warszawa, 
ul. Mokotowska 4/6
Druk: Grupa ZPR Media S.A.
Drukarnia Prasowa
ul. Jubilerska 10,
00-939 Warszawa

Należy wypełnić 
diagram w taki 
sposób, aby w 

każdym poziomym 
wierszu, w każdej 
pionowej kolumnie 

i w każdym 
dziewięciopolowym 

kwadracie 3x3 
znalazły się cyfry 

od 1 do 9. Cyfry 
w kwadracie 

oraz kolumnie i 
wierszu nie mogą 

się powtarzać.

SUDOKU 
DLA 

ROZ-
RYWKI

6 9

3 9 4

4 2 1 8 5

5 9 1

8 6 3

6 1 3 5 2

4 3

9 5 2

1 8

HUMOR
Mąż długo nie wraca do domu. 
Żona się bardzo niepokoi:  
- Gdzież on może być? Może 
sobie jakąś babę znalazł? - 
mówi do sąsiadki.  
- Ty zaraz myślisz o najgorszym 
- uspokaja ją sąsiadka - może 
po prostu wpadł pod samo-
chód.

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

JJJ
Profesor, podczas wykładu:
- Gdyby ci z tyłu, którzy gadają, 
byli tak cicho jak ci, którzy 
siedzą w środku i rozwiązują 
krzyżówki, to ci z przodu 
mogliby spokojnie spać.

JJJ
Pani nauczycielka pyta Jasia:
Jasiu, wymień 5 zwierząt 
mieszkających w Afryce.
Na to Jaś:
- 2 małpy i 3 słonie.

JJJ
Jasiu, czy tata pomaga ci w 
odrabianiu lekcji?
- Już nie, ta ostatnia jedynka 
zupełnie go załamała.

JJJ
Szef do sekretarki:
- Dlaczego spóźniła się pani do 
pracy?
- Za późno wyszłam z domu.
- A dlaczego nie wyszła pani 
wcześniej?
- Bo już było za późno, żeby 
wyjść wcześniej.

JJJ
- Mamo, z mego listu do św. 
Mikołaja wykreśl kolejkę elek-
tryczną, a wpisz łyżwy.  
- A co, nie chcesz już pociągu?  
- Chcę, ale jeden już znalazłem 
w waszej szafie.

JJJ
- Mamusiu - pyta synek - ile lat 
jesteś już żoną tatusia? 
- Dziesięć. 
- A ile jeszcze musisz?

JJJ
Dzwoni telefon. Mąż mówi do 
żony: 
- Jak do mnie, to powiedz, że 
nie ma mnie w domu. 
Żona odbiera i mówi: 
- Mąż jest w domu... 
Mąż: 
- Czemu tak powiedziałaś, 
przecież mówiłem?! 
- Bo to był telefon do mnie! - 
odpowiada żona.

JJJ
Fryzjer do klienta: 
- Ostatnimi czasy stracił pan 
dużo włosów, trzeba by coś z 
tym zrobić... 
- Już zrobiłem, wniosłem o 
rozwód.

JJJ
Blondynka mówi do męża: 
- Już trzy miesiące zastana-
wiasz się jaki kupić samochód, 

a mnie zaproponowałeś 
małżeństwo już w trzecim dniu 
znajomości! 
- Ależ kochanie. Kupno samo-
chodu to poważna sprawa.

JJJ
- Nie chcesz mi chyba powie-
dzieć, że flirtowałaś z moim 
mężem? 
- Nie 
- Nie flirtowałaś? 
- Nie chcę powiedzieć...

JJJ
Idzie Adam i Ewa przez raj. 
Ewa pyta Adama drżącym 
głosem: 
- Adamie, kochasz ty mnie? 
Adam odpowiada: 
- A kogo mam kochać?

JJJ
Teściowa mówi do synowej: 
- Moja droga! W sobotę poje-
dziesz ze mną na targ staroci. 
- Szkoda czasu, co za idiota 
kupi mamusię.

JJJ
Przychodzi facet do sklepu i 
pyta: 
- Przepraszam, czy jest odświe-
żacz powietrza? 
- Nie. 
- A jakieś inne tanie perfumy 
dla teściowej?

JJJ
Między mężczyznami: 
- Wiesz, rozwodzę się. 
- Dlaczego? Co się stało? 
- No cóż, odkąd się pobraliśmy, 
żona próbowała mnie zmienić. 
Oduczyła mnie picia, palenia, 
powrotów w środku nocy... 
- I co, jesteś teraz zgorzkniały, 
bo tak bardzo cię zmieniła? 
- Nie, nie jestem zgorzkniały. 
Teraz jestem tak dobry, że ona 
na mnie nie zasługuje.

JJJ
Pewnego dnia tata słyszy jak 
Jasiu mówi modlitwę: 
- Pobłogosław mamusię, 
tatusia, babcię i pożegnaj 
dziadziusia. 
Następnego dnia dziadziuś 
umiera. 
Miesiąc później tatuś znów 
słyszy modlitwę Jasia: 
- Pobłogosław mamusię, 
tatusia i pożegnaj babcię. 
Następnego dnia babcia 
umiera. 
Kolejny miesiąc później tatuś 
znów słyszy modlitwę Jasia: 
- Pobłogosław mamusię i 
pożegnaj tatusia. 
Następnego dnia tatuś uważał 
jak nigdy dotąd i wracając z 
pracy, krzyknął na żonę: 
- Jestem wkurzony, uważałem 
jak nic i nic mi się nie stało! 
Żona na to: 
- Gadasz jakieś głupstwa, a na 
rogu listonosz umarł!

JJJ
Mąż wraca do domu i mówi 
do żony: 
- Kupiłem płyty CD. 
- Po co ci płyty CD, skoro nie 
mamy ani komputera, ani 
odtwarzacza? - pyta żona. 
- A czy ja ciebie pytam, po co ty 
biustonosze kupujesz?


