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OPZZ domaga się 
wyższych wynagrodzeń

Podczas ostatniego posiedze-
nia Prezydium Ogólnopol-

skiego Porozumienia Związków Zawo-
dowych przyjęte zostało stanowisko 
w sprawie rosnącego niezadowolenia 
społecznego na tle płacowym. Jak za-
uważa OPZZ, „Polska nie może dłużej 
konkurować niskimi kosztami pracy i 
niskimi wynagrodzeniami. Są to czynniki hamujące rozwój inwestycji, w 
tym innowacji. Przez długi czas decydowały one o konkurencyjności pol-
skiej gospodarki i pozwalały na pozyskiwanie inwestycji zagranicznych, 
ale obecnie tracą na znaczeniu na rzecz jakości kapitału ludzkiego”. 

Zdaniem Prezydium OPZZ „okres dobrej koniunktury gospo-
darczej i stabilizacji budżetowej powinien służyć rozwojowi dialogu 
społecznego w kwestii wynagrodzeń oraz zostać należycie wykorzystany 
przez partnerów społecznych i rząd, aby nie dopuścić do eskalacji 
protestów i niekontrolowanego wzrostu niezadowolenia społecznego, 
które obserwujemy na przykład we Francji”.

Za celowe uznano:
• wprowadzenie nowego mechanizmu wzmacniającego dialog 

społeczny i rolę Rady Dialogu Społecznego w zakresie dotyczą-
cym negocjacji płacowych w sferze gospodarczej. Powinien on 
zagwarantować poszukiwanie kompromisu pomiędzy związkami 
zawodowymi i organizacjami pracodawców w sprawach płac, co 
powinno wpływać pozytywnie na minimalizowanie sporów i 
konfliktów w zakładach pracy;

• zmianę dotychczasowego modelu kształtowania płac w sektorze 
finansów publicznych, w tym w sferze budżetowej i samorządowej 
oraz wypracowanie systemowych rozwiązań w tym zakresie;

• modyfikację obowiązującego mechanizmu kwoty wolnej od 
podatku;

• zwiększenie wysokości pracowniczych kosztów uzyskania przy-
chodu;

• waloryzację progów podatkowych w podatku od dochodów 
osobistych;

• zwiększenie liczby stawek tego podatku.
OPZZ żąda sprawiedliwego podziału wypracowanego w przedsię-

biorstwach zysku poprzez przekazanie jego części pracownikom. Wzywa 
rządzących i pracodawców do natychmiastowej zmiany polityki w zakre-
sie płac i podjęcia negocjacji w tej sprawie w Radzie Dialogu Społecznego.

Prezydium OPZZ zwraca się do pozostałych central związkowych 
„o konstruktywną współpracę w działaniach na rzecz wzrostu wynagro-
dzeń pracowników. Wzywa ponadto organizacje członkowskie OPZZ 
do solidarnościowego poparcia protestów nauczycieli, pracowników: 
cywilnych wojska, wymiaru sprawiedliwości, ochrony zdrowia, domów 
pomocy społecznej i innych grup zawodowych oraz udzielania im 
wszelkiej pomocy w walce o wyższe płace wszystkich pracujących. Polska 
i pracownicy potrzebują bowiem wyższych płac”.

Związki zawodowe 
walczą o wydobycie 
węgla w Bełchatowie

Jak informuje OPZZ, przedstawiciele związków zawodowych, 
działających w Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów, wystoso-

Przegląd związkowych 
wydarzeń w Polsce

cd. na str. 4

CZAS, JAKOŚĆ I WARTOŚĆ PRACY W POLSKIM BUDOWNICTWIE

STANOWISKO
ZWIĄZKU ZAWODOWEGO „BUDOWLANI”

W SPRAWIE
WYNAGRODZEŃ I CZASU PRACY W BUDOWNICTWIE

Związek Zawodowy „Budowlani”, po 
licznych sygnałach dotyczących przekraczania 
dopuszczalnego w prawie pracy maksymalnego 
dziennego czasu pracy w budownictwie, wzywa 
Państwową Inspekcję Pracy do przeprowadzenia 
pogłębionych kontroli rzeczywistego czasu 
pracy osób zatrudnionych na budowach. 
Dopuszczalny czas pracy w Polsce wynosi średnio 
40 godzin tygodniowo i średnio 8 godzin dziennie 
przy pięciodniowym tygodniu pracy. W systemie 
równoważnego czasu pracy dopuszczalne jest 
wydłużenie dziennego czasu pracy do 12 godzin 
(przy utrzymaniu średnio 8 godzin w okresie 
rozliczeniowym). 

Według powszechnej opinii rynek budowlany 
jest obecnie rynkiem pracownika. Brakuje wykwa-
lifikowanych pracowników placu budowy, braku-
je wciąż średniego i wyższego nadzoru inwestycji 
budowlanych. Według danych pochodzących z 
różnych źródeł średnie wynagrodzenie netto pra-
cowników budowlanych w styczniu 2019 r. w Polsce 
wynosiło ponad 16 zł netto (co oznacza mniej niż 4 
EUR) i było wyższe o ponad 12% niż przed rokiem. 
Wykwalifikowany murarz zarabia średnio 18 zł „na 
rękę” (21 zł w Mazowieckiem, 17 zł w Świętokrzy-
skiem), wykwalifikowany tynkarz średnio 36 zł (40 
zł w Mazowieckiem, 30 w Świętokrzyskiem), wy-
kwalifikowany glazurnik 19 zł (23 zł Mazowieckie, 
18 zł Świętokrzyskie). To rzeczywiście więcej niż w 
ubiegłych latach.

Dostępne dane o wynagrodzeniach odnoszą 
się jednak do nominalnego czasu pracy i 
niewiele mówią o rzeczywistym czasie pracy 
na budowach. Z informacji napływających do 
naszego Związku wynika, że zarówno pracownicy 
wykonawczy robót stanu surowego, monterzy 
instalacji, jak i operatorzy maszyn budowlanych 
pracują znacznie dłużej niż 8 godzin – często 10-
12 godz. i że ten dłuższy czas pracy nie jest 
rekompensowany w wynagrodzeniach w 
ramach zrównoważonego czasu pracy, ani też w 
formie wypłat za nadgodziny. Wszystko wskazuje 
więc na to, że średni wzrost wynagrodzeń w branży 
jest niższy niż wskazany powyżej, a przepisy o 
czasie pracy co często naruszane. Powszechnie 
znany jest fakt, że pracownicy migracyjni w polskim 
budownictwie zgadzają się na pracę znacznie 
dłuższą niż pozwalają na to przepisy. Wydłużanie 
w ten sposób czasu pracy przez pracodawców 
stanowi nie tylko łamanie prawa, ale też 
generuje zagrożenia dla bezpieczeństwa na 
budowach.

Nie należy się dziwić niedoborowi 
wykwalifikowanych pracowników budownictwa 
w Polsce. Przyczyną jest nie tylko brak 
zainteresowania młodych ludzi trudną, 

wyczerpującą i niestabilną pracą. Wynagrodzenia 
na rynkach krajów Europy Zachodniej rosły szybciej 
niż u nas. W 2018 r. w Belgii  wykwalifikowany 
pracownik budowlany zarabiał minimum 15.8 EUR 
na godzinę, w Niemczech blisko 15 EUR na godzinę, 
w Holandii ponad 14 EUR na godzinę. To płace brutto, 
ale trzeba pamiętać, że świadczenia towarzyszące 
płacy są w tych krajach zdecydowanie wyższe i 
bardziej zróżnicowane, a pracownicy budowlani 
nie przechodzą na emeryturę w wieku 65 lat, lecz 
wcześniej. Dość stabilne zatrudnienie pozwala im 
jednocześnie zgromadzić środki, które zapewniają 
godne życie po zakończeniu aktywności zawodowej. 
Można więc powiedzieć, że rozbieżność w 
wysokości wynagrodzeń polskich budowlanych 
i pracowników w krajach Europy Zachodniej i 
Północnej pogłębiła się                 w ostatnich 
latach. Polscy budowlani szukają i nadal będą szukali 
lepszej pracy za granicą. W Polsce wynagrodzenia 
pracowników budownictwa nadal są zbyt niskie, a 
siła nabywcza polskich budowlanych rażąco różni 
się od siły nabywczej ich zachodnioeuropejskich 
kolegów.

Związek Zawodowy „Budowlani” apeluje 
do Państwowej Inspekcji Pracy o sprawdzanie 
przestrzegania przepisów dotyczących czasu 
pracy na budowach w sposób stały i systemowy, 
tak by można było ocenić stan rzeczywisty                    
i dynamikę zmian w tym zakresie w kolejnych 
latach. ZZ „Budowlani” wzywa Główny Urząd 
Statystyczny do wypracowania narzędzi do 
badania i dostarczenia wiarygodnych informacji 
o relacji rzeczywistego czasu pracy w relacji do 
wynagrodzeń w branży. W przypadku obydwu 
tych wskaźników dotychczasowe informacje 
dostarczane przez GUS są dalece niewystarczające.

Rynek inwestycyjny i rynek pracy w budownic-
twie nie są stabilne i podlegają wahaniom koniunk-
turalnym. Od wielu lat dyskutujemy o tych samych 
problemach i od lat jesteśmy równie daleko od ich 
rozwiązania. Wzywamy rząd i organizacje pra-
codawców do rozmowy, którą zakończymy 
wreszcie konkretnymi, kompleksowymi usta-
leniami i rozwiązaniami dotyczącymi stabil-
ności zatrudnienia, wynagrodzeń, kwalifikacji 
zawodowych a także mechanizmów negocjacji 
warunków pracy. Jeśli tak się nie stanie, powyższe 
stanowisko będzie aktualne jeszcze przez wiele lat.

Za Zarząd Krajowy

/-/ Zbigniew Janowski
Przewodniczący
ZZ „Budowlani”

Warszawa, 07.02.2019 r.
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W siedzibie Ogólnopolskiego 
Porozumienia Związków 
Zawodowych, 7 lutego br. 

odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego 
Związku Zawodowego „Budowlani”, połą-
czone z posiedzeniem Branży OPZZ „Bu-
downictwo i Przemysł Drzewny”. Oprócz 
spraw wewnętrznych naszego Związku 
poruszono tematy istotne dla pracowników 
i całego ruchu zawodowego.

W pierwszej części posiedzenia, któ-
ra została poświęcona w całości spra-
wom Związku Zawodowego „Budowlani” 
omówiono kwestię bieżącej działalności 
Przewodniczącego Związku i Biura Za-
rządu Krajowego, przebiegu kampanii 
sprawozdawczo-wyborczej w organizacjach 
podstawowych oraz terminów zwołania 
okręgowych zjazdów delegatów.

Przeprowadzona została dyskusja na 
temat tego, czy istnieje konieczność zmiany 
Statutu Związku Zawodowego „Budow-
lani”. Zarząd Krajowy zarekomendował 
przewodniczącemu Związku powołanie 
zespołu, którego celem będzie opracowanie 
jednolitego projektu nowego statutu bądź 
projektu zmian jego treści.

Zarząd Krajowy przyjął stanowisko 
w sprawie wynagrodzeń i czasu pracy w 
budownictwie: „Czas, jakość i wartość pracy 
w polskim budownictwie”. W dokumencie 
tym Związek Zawodowy „Budowlani”, 
mając na uwadze liczne sygnały dotyczące 
przekraczania dopuszczalnego w prawie 
pracy maksymalnego dziennego czasu 
pracy w budownictwie, wzywa Państwową 
Inspekcję Pracy do przeprowadzenia pogłę-
bionych kontroli rzeczywistego czasu pracy 
osób zatrudnionych na budowach. Treść 
stanowiska prezentujemy na str. 2.

Druga część posiedzenia odbyła się 
przy udziale kierownictwa Ogólnopolskiego 

Porozumienia Związków Zawodowych: 
wiceprzewodniczących OPZZ – Barbary 
Popielarz i Andrzeja Radzikowskiego oraz 
dyrektora Wydziału Polityki Społecznej – 
Bogdana Grzybowskiego. 

Barbara Popielarz omówiła bieżącą 
działalność Konfederacji, w szczególności 
kwestie dotyczące organizacji obchodów 
35-lecia OPZZ, Dnia Bezpieczeństwa i 
Ochrony Zdrowia w Pracy, Święta Pracy oraz 
Kongresu Młodych OPZZ.

Szkolenie na temat Pracowniczych 
Planów Kapitałowych (PPK) przeprowadził 
Bogdan Grzybowski. PPK mają być dodat-
kową formą zabezpieczenia na emeryturę, 
finansowaną głównie przez pracodawców i 
pracowników oraz przez państwo. Program 
ma być skierowany do ponad 11 milionów 
pracowników. Zdaniem pomysłodawców, 
PPK jest to dobrowolny i w pełni prywatny 
system długoterminowego oszczędzania, 

który ma podnieść bezpieczeństwo finan-
sowe Polaków. Po zakończonym szkoleniu 
Bogdan Grzybowski odpowiadał na liczne 
pytania i wątpliwości członków Branży 
„Budownictwo i Przemysł Drzewny” w 

zakresie funkcjonowania PPK.
Andrzej Radzikowski zaprezentował 

ocenę partnerów społecznych w zakresie 
funkcjonowania ustawy o Radzie Dialogu 
Społecznego i innych instytucjach dialogu 

społecznego.
Prezentację na temat prawa do usta-

wowego przekształcenia użytkowania 
wieczystego we własność przedstawił Cezary 
Izdebski – sekretarz krajowy ZZ „Budowla-

ni” ds. prawnych.
Na zakończenie członkowie Rady 

Branży OPZZ „Budownictwo i Przemysł 
Drzewny” przeprowadzili wybory wiceprze-
wodniczącego Branży. Został nim Tomasz 
Nagórka, członek Prezydium OPZZ.

Członkowie Zarządu Krajowego ZZ 
„Budowlani” i Rady Branży mieli okazję 
zapoznać się z wystawą „127 lat ruchu za-
wodowego budowlanych, drzewiarzy i leśni-
ków. 35 lat w OPZZ”, przygotowaną przez 
Biuro Zarządu Krajowego i  udostępnioną 
zwiedzającym w hallu siedziby OPZZ. 
Bogaty materiał fotograficzny prezentuje 
zarówno historię ruchu zawodowego 
budowlanych od początków XX wieku, 
jak i bieżącą działalność ZZ „Budowlani” 
w wielu wymiarach aktywności. Wystawa 
będzie dostępna co najmniej do końca 
marca 2019.

(tn)

POSIEDZENIE ZARZĄDU 
KRAJOWEGO I BRANŻY 
BUDOWNICTWO  
I PRZEMYSŁ DRZEWNY
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W Warszawie odbyło się spotka-
nie redakcji Ogólnopolskiego  
Miesięcznika Społeczno – Zawo-

dowego „Budowlani” z redakcją naszego odpo-
wiednika w Szwecji - miesięcznika branżowego 
Byggnads Arbetaren.

Z redaktorem naczelnym Tomaszem Pozar 
przybyło do Polski 7 dziennikarzy tego mie-
sięcznika, zainteresowanych sytuacją na polskim 
budowlanym rynku pracy, a także migracjami 
polskich pracowników  naszego sektora. W 
rozmowie z Jakubem Kus, sekretarzem ZZ „Bu-
dowlani” i jednocześnie redaktorem naczelnym 
magazynu „Budowlani” szwedzcy dziennikarze 
pytali o stan koniunktury w budownictwie, 
strukturę zatrudnienia, system kształcenia i 
szkolenia specjalistów budowlanych w Polsce. 
Przede wszystkim interesował ich jednak ruch 
migracyjny polskich pracowników w Europie, 
zarówno w ramach delegowania pracowników, 
jak i w zakresie indywidualnych migracji, w 
tym podejmowania pracy na szwedzkim rynku 
budowlanym. 

Dyskutowano o możliwościach pracy 
związkowej z polskimi pracownikami migracyj-
nymi i pracownikami podejmującymi pracę w 
polskim budownictwie, pochodzącymi spoza 
UE, szczególnie z Ukrainy. Omówiono istniejące 
możliwości udzielania pomocy pracownikom 
migracyjnym w zakresie ochrony ich interesów 

socjalnych i zapewniania właściwych warunków 
pracy. Wiele uwagi poświęcono problemowi 
dumpingu polegającego na zaniżaniu wynagro-
dzeń i świadczeń socjalnych dla migrujących 
pracowników budowlanych w krajach przyj-
mujących.

Spotkanie stało się także okazją do rozmowy 
o pracy w obydwu pismach. Uzgodniono, że 
redakcje podejmą merytoryczną współpracę, 

polegającą w pierwszym etapie na wymianie 
artykułów poświęconych sytuacji na krajowych 
rynkach pracy.

Szwedzcy dziennikarze zaplanowali w Polsce 
szereg spotkań z organizacjami działającymi w 
budownictwie, a także rozmów z pracownikami 
budowlanymi okresowo podejmującymi pracę na 
budowach w innych krajach Unii Europejskiej.

(red)

wali pismo do ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego, licząc na 
rozwiązanie, wciąż niepewnej sytuacji nowej odkrywki w Złoczewie.

Pismo zostało napisane w związku z wyrokiem Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Łodzi, który uniemożliwił KWB Bełchatów 
uzyskanie koncesji na uruchomienie i eksploatację węgla brunatnego ze 
złoża „Złoczew” oraz doniesieniami prasowymi o wygaszaniu kompleksu 
energetycznego „Bełchatów”, w którego miejsce Ministerstwo proponuje 
budowę elektrowni atomowej.

Związkowcy wnoszą do Ministra o pilne spotkanie, ponieważ 
obawiają się, że taki projekt może doprowadzić do stopniowego 
wyeliminowania węgla brunatnego z miksu energetycznego, co dla 
Bełchatowa, jego mieszkańców oraz pracowników Kopalni, Elektrowni 
i spółek zależnych i nadzorowanych przez PGE Górnictwo i Energetyka 
Konwencjonalna S.A. (około 12 tys. pracowników) byłoby katastrofą 
społeczną. Przypominają, że w ostatnich latach wiceminister energii 
Grzegorz Tobiszowski oraz Andrzej Duda, kiedy kandydował na 
urząd Prezydenta, pozytywnie odnosili się do kwestii budowy nowych 
odkrywek węgla brunatnego. 

Podwyżki w spółkach 
Magneti Marelli Poland 
Sp. z o.o. w Sosnowcu

Jak informuje OPZZ, pod ko-
niec stycznia trzy organizacje 

związkowe, zrzeszone w Federacji 
Związku Zawodowego Metalowców 
i Hutników, prowadzące działalność 
statutową w spółkach Magneti Ma-
relli Poland Sp. z o.o. w Sosnowcu 
zakończyły sukcesem negocjacje płacowe. Pakiet ekonomiczny na rok 
2019 gwarantuje każdemu zatrudnionemu pracownikowi:

• z dniem 1 stycznia 2019 wzrost płacy miesięcznej o 500,11 zł – dla 
osób zatrudnionych na stawkach godzinowych przekłada się na 
wzrost stawki godzinowej wraz z 21 % premią miesięczną o 2,99 zł;

• zwiększenie premii wakacyjnej o 250 zł (która wynosi 50 % zasad-
niczej płacy teoretycznej każdego zatrudnionego);

• gwarantuje nagrodę okolicznościową z okazji Świąt Bożego Naro-
dzenia w kwocie 1.500 zł.
Po wprowadzeniu w życie ww. podwyżki nowo zatrudniona osoba po 

3 miesięcznym okresie próbnym otrzyma płacę miesięczną w wysokości 
3 817 zł (tj. stawka godzinowa 18,29 zł. plus 21 % premia – 22,13 zł, plus 
100 zł dodatek do bezpośredniej produkcji). 

Magneti Marelli jest międzynarodową firmą zajmującą się produkcją 
komponentów i podzespołów dla sektora samochodowego. W Sosnowcu 
wytwarzają systemy oświetleniowe oraz układy wydechowe. Odbiorcami 
są firmy z rynku niemieckiego oraz krajowi producenci aut.

Porozumienie  
w MOPS w Świdnicy

Dzięki porozumieniu, zawartemu pomiędzy związkowcami a 
dyrekcją Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy, 

zakończył się spór zbiorowy, a pracownicy socjalni otrzymają podwyżki. 
Udało się wywalczyć większą kwotę niż zaproponował pracodawca, ale 
mniejszą niż początkowo zakładały związki zawodowe. Porozumienie 
gwarantuje wzrost płacy zasadniczej od 200 do 400 zł na etat od 1 
stycznia 2019 roku. 

Od wielu lat pracownicy socjalni ze Świdnicy domagali się realnego 
wzrostu płac, adekwatnego do rosnących wymagań, obciążenia zadania-
mi i zagrożenia. Ich kolejne prośby spotkały się z odmową. Pod koniec 
października weszli w spór zbiorowy z pracodawcą.

Ustalona przez obecną prezydent Świdnicy Beatę Moskal-Słaniewską 
jeszcze w poprzedniej kadencji skala rocznej podwyżki na poziomie 
5% nie satysfakcjonowała pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. 
To przy średniej płacy wzrost od kilkudziesięciu do około stu złotych. 
Pracownicy socjalni wielokrotnie prosili o zdecydowanie wyższe upo-
sażenia. Ostatnie pismo skierowali do prezydenta miasta latem 2018 
roku, przed rozpoczęciem prac nad budżetem Świdnicy na rok 2019. 
Wnosili o podniesienie płacy zasadniczej o 800 złotych. Odpowiedź 
była negatywna, podwyżki miały pozostać na poziomie 5%.

Zebrał: Tomasz Nagórka

cd. ze str. 2

W styczniowym spo-
tkaniu, które odbyło 
się w siedzibie Spół-

dzielni Mieszkaniowej „PIASKI 
NOWE” w Krakowie, uczestniczyli 
przedstawiciele  Zarządu Organiza-
cji Zakładowej Związku Zawodowego 
„BUDOWLANI”, działającego w  
Spółdzielni: Marzena Cierniak 
- przewodnicząca Zarządu oraz  
Zbigniew  Piwowarczyk – z-ca 
przewodniczącej. Zarząd Krajowy 
ZZ „BUDOWLANI”  reprezen-
tował sekretarz krajowy Mirosław 
Ossowski.  

Organizacja Zakładowa ZZ 
„BUDOWLANI” w Spółdzielni 
liczy 10  członków i reprezentuje ją 
2-osobowy Zarząd, który prowadzi  
rozmowy i negocjacje z Zarządem 
Spółdzielni w sprawach dotyczących 
bieżących spraw pracowniczych, w 
tym m. in.: regulaminu wynagrodzeń 
i regulaminu pracy,  otrzymuje też do 
opiniowania informacje w zakresie 
świadczeń urlopowych.

W Spółdzielni nie ma natomiast 
zakładowego społecznego inspektora 
pracy. Podczas spotkania ustalono, że 
Zarząd Organizacji rozważy  podęcie  
działań zmierzających do wyboru 
SIP. Organizacja Zakładowa związku 
ma nadzieję na jeszcze lepszą współ-
prace z pracodawcą.

Spółdzielnia Mieszkaniowa  
„PIASKI NOWE” obchodziła w 

ub. roku 40-lecie swego istnienia. 
Administruje 17 nieruchomościami 
na terenie Krakowa.  

Spółdzielnia prowadzi dzia-
łalność  kulturalną, współpracuje i 
wspiera lokalne stowarzyszenia, w 
tym m.in.: Centrum Kultury Podgó-
rza, Klub Piaskownica - Grupa Inicja-
tywna Mieszkańców „Gospodarne 
Osiedle Piaski Nowe”, które w 2018 
roku zorganizowało m.in. Konkurs 
”Kwiatowe rabaty na 40-lecie osiedla 
„Piaski Nowe”. W 2018 r. mieszkańcy 
osiedla uczestniczyli w projekcie 
realizowanym z Programu Funduszu 

Inicjatyw Obywatelskich-Małopol-
ska Lokalnie p.t.”Wirtualny Ośrodek 
Dokumentacji i Promocji Dziedzic-
twa Piasków Wielkich, Piasków 
Nowych”. Spółdzielnia należy do 
grona firm i organizacji stosujących 
najwyższe standardy zarządzania.    

Podczas spotkania rozmawiano 
m.in. na temat nowej  ustawy o 
spółdzielniach mieszkaniowych. Se-
kretarz krajowy Mirosław Ossowski 
przedstawił bieżące działania, jakie 
ZZ „BUDOWLANI” podejmują w 
zakresie poprawy bezpieczeństwa i 
higieny pracy w zakładach pracy, a 

także w ramach działań m.in.: na 
Forum Rady Ochrony Pracy przy 
Sejmie RP, Radzie Głównego Inspek-
tora Pracy do Spraw Bezpieczeństwa 
Pracy w Budownictwie,  Komisji 
Ochrony Pracy OPZZ, radach ds. 
bezpieczeństwa pracy przy okręgo-
wych inspekcjach pracy. Przekazał 
ponadto materiały dotyczące Ustawy 
o związkach zawodowych oraz o  pla-
nach wprowadzania pracowniczych 
programów kapitałowych (PPK).

Opracował: Mirosław 
Ossowski

SPOTKANIE w SM „PIASKI 
NOWE” w KRAKOWIE 

SZWEDZCY DZIENNIKARZE  
W REDAKCJI OMSZ „BUDOWLANI”
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W Fana Sp. z o.o. spotkali-
śmy się z przewodniczą-

cym Stanisławem Kowalskim oraz 
członkami Zarządu Organizacji ZZ 
„Budowlani”. W spotkaniu uczest-
niczył również zastępca dyrektora 
Jacek Gromadziński. 

Do organizacji należy 25 pra-
cowników z 70-osobowej załogi. Są 
to m.in. pracownicy logistyki, ślu-
sarze i handlowcy. Zdaniem związ-
kowców, współpraca z pracodawcą 
układa się dobrze. Organizowane 
są spotkania integracyjne – np. z 
okazji Dnia Kobiet czy Bożego 
Narodzenia. Pracownicy chętnie 
korzystają z zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych. 

Fana Sp. z o.o produkuje zamki 
drzwiowe i skrzynki na listy. Od 
powstania fabryki, tj. od roku 1945 
profil produkcji, a tym samym ofero-
wany asortyment, ulegał zmianom. 

Firma przechodziła wzloty i upadki. 
Zmieniała nazwy i właścicieli. Wiele 
też przeszli sami pracownicy. 

Obecnie firma jest częścią fran-
cuskiej grupy DECAYEUX, 80% 
produkcji wysyłana jest za granicę, 

20% pozostaje w Polsce. Zamki i 
skrzynki pocztowe, wyprodukowane 
m.in. przez naszych związkowców, 
można nabyć w specjalistycznych 
hurtowniach oraz marketach bu-
dowlanych.

Działalność Organizacji 
Zakładowej w Kruszgeo 

Wielkopolskie Kopalnie Sp. z o.o. 
zaprezentował przewodniczący 
Ryszard Neumann. W spotkaniu 
uczestniczyli członkowie zarządu or-
ganizacji oraz zastępca dyrektora d/s 
ekonomiczno-finansowych Wiesław 
Mroczkowski. Do organizacji należy 
blisko 70 pracowników. 

Podczas spotkania rozmawia-
liśmy o specyfice pracy w przed-
siębiorstwie, w szczególności o 
pracy w poszczególnych kopalniach, 
zatrudnieniu, pomocy związkowej i 
socjalnej, relacjach na linii związki 
zawodowe – pracodawca oraz o 
sytuacji w branży budowlanej i 
przemyśle wyrobów i materiałów 
budowlanych.

Do zakresu działalności Spółki 
należy m.in. wydobycie, przetwarza-
nie i sprzedaż kruszyw, produkcja 
betonów konstrukcyjnych, podbeto-
nów, bloczków betonowych, usługi 
remontowe, budowlane transpor-

towe i geologiczne, wykonywanie 
dokumentacji geologicznych i ru-
chowych kopalń złóż kruszyw.

Podstawowym produktem 
są mieszanki kruszyw sortowa-
nych, stanowiące 2/3 produkcji 

ilościowej ogółem, 1/3 kruszywa 
sprzedawana jest w stanie natu-
ralnym. Przedsiębiorstwo posiada 
na terenie całej Wielkopolski 18 
kopalń oraz Zakład Produkcji 
Betonów w Gnieźnie.

O działalności Organizacji Zakładowej w Oddziale 
Wielkopolskim Instytutu Techniki Budowlanej 

opowiedział przewodniczący Stanisław Tokarski. W Oddziale 
zatrudnionych jest kilkudziesięciu pracowników. Według 
stanu na dzień 30 września 2018 r. do Związku Zawodowego 
„Budowlani” należy 18 z nich. 

Rozmawialiśmy o działalności Instytutu, jego przyszłości 
oraz o przyszłości organizacji Związku Zawodowego „Budow-
lani” w Instytucie.

ITB jest instytutem badawczym, który prowadzi badania 
naukowe i prace rozwojowe w szczególności w dziedzinie bu-
downictwa. Oprócz prac badawczych i rozwojowych wykonuje 
m.in. ekspertyzy, orzeczenia i opinie naukowo-techniczne, 
badania laboratoryjne materiałów i wyrobów budowlanych, 
aprobaty techniczne, europejskie aprobaty techniczne i 
rekomendacje techniczne, certyfikaty.

Wieloletnim przewodniczą-
cym Organizacji ZZ „Bu-

dowlani” jest Jan Podzerek. Wspólnie 
z członkami Zarządu opowiedział o 
historii działalności przedsiębiorstwa i 
naszego związku zawodowego w firmie, 
o relacjach z dyrekcją firmy, inwesty-
cjach, które zostały już zrealizowane i o 
tych, które są w trakcie realizacji przez 
poznański odział Hochtiefu. 

Obecnie Hochtief Polska Odział 
w Poznaniu zatrudnia 100 pracowni-
ków. Blisko 70 z nich jest członkami 
Związku Zawodowego „Budowlani”.

Jan Podzerek jako przedstawiciel 
Związku Zawodowego „Budowlani” 

jest członkiem Rady ds. Bezpieczeń-
stwa Pracy w Budownictwie przy 
Okręgowym Inspektorze Pracy, człon-
kiem Komisji Ochrony Pracy OPZZ, 
a także członkiem Europejskiej Rady 
Pracowniczej firmy Hochtief. Jako 
działacz związkowy wielokrotnie 
służył pomocą centrali Związku w 
sprawach z zakresu bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 

W trakcie spotkania rozmawiali-
śmy również o działalności społecznej 
inspekcji pracy, w której swój udział 
ma Związek Zawodowy „Budowlani”. 
Mówiąc o realizowanych inwestycjach 
Jan Podzerek zauważył, że większość 

członków organizacji pracuje obecnie 
na budowie kompleksu biurowo-usłu-
gowego Business Garden we Wrocła-
wiu, gdzie Hochtief objął generalne 
wykonawstwo. Kompleks składa się 
z sześciu budynków biurowo-usługo-
wych: jednego 15-kondygnacyjnego 
oraz pięciu 7-kondygnacyjnych. Wcze-
śniej nasi członkowie budowali m.in. 
Centrum Handlu, Sztuki i Biznesu 
Stary Browar w Poznaniu, lakiernię 
Volkswagena w Poznaniu, terminal 
pasażerskiego Portu Lotniczego Po-
znań-Ławica oraz terminal Portu 
Lotniczego we Wrocławiu.

Tomasz Nagórka

Z wizytą...

...W ORGANIZACJACH  
OKRĘGU WIELKOPOLSKIEGO

Tomasz Nagórka – sekretarz krajowy ds. organizacyjnych 
oraz Wiesław Necelman - wiceprzewodniczący Zarządu 
Okręgu Wielkopolskiego odwiedzili organizacje podsta-
wowe z Poznania, działające w zakładach: Fana Sp. z o.o., 
Kruszgeo Wielkopolskie Kopalnie Sp. z o.o., Instytut Tech-
niki Budowlanej Odział Wielkopolski oraz Hochtief Polska 
Oddział w Poznaniu.

Podczas spotkań z wielkopolskimi liderami Związku 

Zawodowego „Budowlani”  rozmawialiśmy o specyfice 
pracy, sytuacji w zakładach pracy i relacjach z pracodawcą. 
Dzieliliśmy się spostrzeżeniami i doświadczeniami na temat 
działalności Biura Zarządu Krajowego, Zarządu Okręgu i 
poszczególnych organizacji podstawowych. W związku 
z przyszłoroczną kampanią sprawozdawczo-wyborczą 
cześć dyskusji została poświęcona procedurom wyborczym 
i terminowości ich przeprowadzenia. 

...w Fana Sp. z o.o. ...w Instytucie Techniki Budowlanej 
Oddział Wielkopolski

...w Hochtief Polska Oddział  
w Poznaniu

...w Kruszgeo Wielkopolskie 
Kopalnie Sp. z o.o.
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W dniu 29 stycznia br. w 
spotkaniu, które odbyło 

się w siedzibie Krakowskich Zakła-
dów Eksploatacji Kruszywa S.A. 
wzięli udział przedstawiciele Rady 
Nadzorczej Firmy oraz Zarządu 
Organizacji Zakładowej Związku 
Zawodowego „BUDOWLANI”: 
Grzegorz Bryk – przewodniczący 
Rady Nadzorczej, zastępca przewod-
niczącej  ZZ ”Budowlani”, Małgo-
rzata Strzelecka - przewodnicząca 
Zarządu ZZ „Budowlani”, Elżbieta 
Kuchnia – sekretarz i Paweł Dudzik 
– członek Organizacji Zakładowej. 
Ze strony Zarządu Krajowego ZZ 
„Budowlani” w spotkaniu uczest-
niczył sekretarz srajowy Mirosław 
Ossowski. 

Organizacja Zakładowa ZZ 
„Budowlani” w K.Z.E.K S.A  liczy 
25  członków i reprezentuje ją 3-oso-
bowy Zarząd. Członkowie organi-
zacji działają w Komisji Rewizyjnej 
i Radzie Okręgu ZZ ”Budowlani”, 
a także w Wojewódzkiej Radzie 
OPZZ. 

W Zakładach funkcjonuje za-
kładowy układ zbiorowy pracy. 
Organizacja związkowa prowadzi 
negocjacje z Zarządem Spółki w 
sprawach pracowniczych, w tym 

m.in.: regulaminu wynagrodzeń i 
regulaminu pracy. Otrzymuje także 
do opiniowania dane zakładowego 
funduszu świadczeń socjalnych.

Na wstępie spotkania Grzegorz 
Bryk oraz Małgorzata Strzelecka 
omówili bieżące działania Firmy 
i Organizacji Zakładowej ZZ „Bu-
dowlani”.

Krakowskie Zakłady Eksplo-
atacji Kruszywa powstały w 1951 r. 

jako przedsiębiorstwo wielozada-
niowe działające na terenie Polski 
Południowej. Firma zajmuje się  
wydobyciem, przeróbką i sprzedażą 
kruszywa naturalnego do produkcji 
betonów towarowych i prefabrykacji 
dla potrzeb budownictwa i robót 
drogowych. Z wyprodukowanego 
w Krakowskich Zakładach Eks-
ploatacji Kruszywa surowca od 
1951 roku wybudowano cały szereg 

osiedli mieszkaniowych, zakładów 
i obiektów przemysłowych oraz 
hydrotechnicznych w rejonie kra-
kowskim, a także śląskim.

W 1998 roku, w ramach prze-
kształceń własnościowych Firma zo-
stała przekształcona w pracowniczą 
spółkę akcyjną – Krakowskie Zakła-
dy Eksploatacji Kruszywa S.A, które 
przejęły majątek dotychczasowego 
przedsiębiorstwa państwowego. 

Spółka dynamicznie się rozwija i 
jest jednym z największych w Polsce 
producentów kruszywa  naturalnego. 
Na szczególne podkreślenie zasługu-
je fakt podjęcia przez Spółkę szeroko 
zakrojonych działań mających na 
celu  przekształcenie posiadanych 
poeksploatacyjnych terenów ko-
palni i wyrobisk w nowoczesne 
tereny wypoczynkowo - rekreacyjne. 
Wykorzystując tereny poeksploata-

cyjne oraz infrastrukturę, w efekcie 
podjętych innowacyjnych działań, 
postanowiono udowodnić, że tereny 
kopalni mogą kojarzyć się również 
z działaniem na rzecz  sportu i 
rekreacji. Efektem było otwarcie w 
czerwcu 2018 r.  Obiektu Rekreacyj-
nego „Przystań Brzegi”. 

Załogę Spółki stanowi 260 
doświadczonych i wysoko wykwalifi-
kowanych pracowników, zatrudnio-
nych w 11 kopalniach, 2 jednostkach 
zaplecza technicznego, oraz Biurze 
Zarządu Firmy. Społecznym in-
spektorem pracy jest tam członek 
ZZ „Budowlani” Henryk Kaczmar-
czyk. Oprócz „Budowlanych” w 
Zakładzie działa także organizacja 
„Solidarność”.

Sekretarz krajowy Mirosław 
Ossowski omówił działania ZZ 
„Budowlani” w zakresie BHP. Prze-
kazał ponadto materiały dotyczące 
Ustawy o związkach zawodowych, 
oraz o planach wprowadzania w 
firmach pracowniczych programów 
kapitałowych (PPK). Przedstawiciel 
Zarządu Krajowego zadeklarował 
pomocy w bieżącej działalności 
Organizacji Zakładowej.

Mirosław Ossowski.

...w ZAKŁADACH EKSPLOATACJI 
KRUSZYWA W KRAKOWIE

Przewodnicząca Okręgu Zachod-
niopomorskiego ZZ „Budowlani” 
Teresa Tomczyszyn i sekretarz 

Związku Jakub Kus spotkali się z Zarządem 
Organizacji Zakładowej „Budowlanych” w 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w 
Szczecinie. Wśród 87 osób zatrudnionych w 
Spółdzielni w ZZ „Budowlani” zrzeszonych 
jest 18. W Spółdzielni funkcjonuje nowy 
układ zbiorowy pracy. Zarząd organizacji 
potwierdza, że relacje z Zarządem Spółdzielni 
są dobre i konstruktywne. Organizacja nie 
uczestniczy jednak w zarządzaniu zakłado-
wym funduszem świadczeń socjalnych. 

W trakcie spotkania omówiono założe-
nia kampanii sprawozdawczo – wyborczej w 
ZZ „Budowlani”.

Teresa Tomczyszyn i Jakub Kus spotkali 
się również z prezesem Zarządu Spółdzielni, 
Markiem Werbel. Na wniosek Organizacji Za-
kładowej przewodniczący ZZ „Budowlani” 
przyznał Prezesowi Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Śródmieście” Medal 100-lecia Ruchu 
zawodowego budowlanych w Polsce, który 
w imieniu Zbigniewa Janowskiego wręczył 
Jakub Kus.

Prezes Marek Werbel nawiązał do 60 
letniej historii Spółdzielni, która powstała 
11 kwietnia 1958 roku, gdy na Walnym 
Zebraniu Założycielskim podjęto uchwałę o 
utworzeniu Robotniczej Międzyzakładowej 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kotwica”. Po 
wielu kolejnych przekształceniach 28 lutego 

1977 roku wpisano do rejestru sądowego 
Spółdzielnię Mieszkaniową „Śródmieście”. 
Niespełna trzy miesiące później, dnia 16 
maja 1977 roku wpisano do tego samego re-
jestru połączenie Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Śródmieście”, Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Centrum” oraz Lokatorskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Kotwica”. W dniu połącze-
nia Spółdzielnia liczyła 7 913 członków. Jej 
zasoby to 123 budynki o łącznej powierzchni 

użytkowej równej 335 040 m2. 
Lata ostatniego dziesięciolecia to okres, 

w którym działania Spółdzielni były ukierun-
kowane na poprawę stanu technicznego posia-
danego majątku. Budynki, jakie znajdowały 

Wizyty i spotkania ...

...w Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście”  w Szczecinie

Spotkanie z Zarządem Zwiazku w Śródmiejskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Szczecinie

Prezes Marek Werbel odznaczony medalem  
100-lecia Ruchu Zawodowego „Budowlanych”
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...w Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście”  w Szczecinie

W Goleniowie przewodnicząca Okrę-
gu Zachodniopomorskiego ZZ 
„Budowlani” Teresa Tomczyszyn i 

sekretarz Związku Jakub Kus spotkali się z zarzą-
dami organizacji zakładowych „Budowlanych” 
działających w oddziałach firmy IKEA Industry 
w województwie zachodniopomorskim. Polskie 
firmy IKEA Industry są jednym z najważniejszych 
dostawców do sieci IKEA. Działają w nich związki - 
zarówno „Budowlani”, jak i NSZZ „Solidarność”, 
tworząc struktury koordynacyjne w oddziałach 
koncernu w całym kraju.

Po okresie dobrej współpracy z większością 
zarządów poszczególnych oddziałów Ikrea Indu-
stry, niestety ostatnio zaczęły narastać problemy i 
konflikty związane z warunkami pracy i poziomem 
wynagrodzeń, które w koncernie rosną dość wolno. 
Spadło więc zaufanie związkowców do pracodaw-
ców zarządzających oddziałami Ikrea Industry w 
Polsce. Ma na to także wpływ sposób sprzedaży 
przez koncern Oddziału w Skoczowie.

W spotkaniu wzięły udział zarządy dwóch 
organizacji zakładowych „Budowlanych”- w 
Oddziale IVAR w Stepnicy, z przewodniczącym 
Markiem Dzieżgowskim i w Oddziale Goleniów, z 

przewodniczącym Stanisławem Patzkim. W trakcie 
spotkania informowano jednak o sytuacji w Od-
dziale Chociwiel i utrzymywano bieżący kontakt 
z przewodniczącym Komisji Koordynacyjnej w 
Oddziale West. Po sporządzeniu katalogu proble-
mów do rozwiązania ustalono, że w najbliższym 
czasie dojdzie do spotkania z przedstawicielami 
Międzynarodowej Organizacji Pracowników 

Budownictwa i Drzewiarstwa (BWI) z Genewy, 
która koordynuje globalną związkową sieć w IKEA. 
Planowane jest także spotkanie z przedstawicielami 
szwedzkiego zarządu firmy. O sytuacji w Ikea Indu-
stry i związkowych postulatach poinformujemy po 
spotkaniu z BWI, które odbędzie się w ostatnich 
dniach lutego br.

(sag)

...w Ikea Industry - roboczo  
z zarządami „Budowlanych”  
w Zachodniopomorskiem  

Przewodnicząca  Okręgu 
Zachodniopomorskiego 

Teresa Tomczyszyn i sekretarz kra-
jowy Związku Jakub Kus odwiedzili 
organizację „Budowlanych” w szcze-
cińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Dąb”. W spotkaniu wziął udział 
Zarząd organizacji z przewodniczącą 
Urszulą Łozicką-Obłoza, a także 
prezes Zarządu Spółdzielni Józef 
Karbowniczyn.

SM „Dąb” jest jedną ze starszych 
i zarazem największą spółdzielnią 
mieszkaniową w Szczecinie i woje-
wództwie zachodniopomorskim. 
Spółdzielnia powstała w drugiej 
połowie 1966 roku, przejmując dwa 
budynki w Dąbiu. W latach 70-
tych rozpoczęły się pierwsze duże 
inwestycje. Realizowano kolejno 
duże osiedla na całym Prawobrzeżu 
- Słoneczne, Majowe, Bukowe. Od 
roku 1992 Spółdzielnia jest obecna 

także w lewobrzeżnej części Szcze-
cina, kiedy to  przejęła mieszkania 
zakładowe Stoczni Szczecińskiej. 
Obecnie wznosi nowe osiedla miesz-
kaniowe w Bezrzeczu i Warzymicach. 
Powstaje 6 nowych budynków przy ul. 
Nastrojowej.

Współcześnie Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Dąb” to siedem 
osiedli (sześć na Prawobrzeżu i jedno 
na Lewobrzeżu), 118 nieruchomości, 
ponad 16 tysięcy mieszkań, w których 
żyje ponad 50 tys. osób. Co ósmy 
szczecinianin jest mieszkańcem SM 
„Dąb”. 

SM „Dąb” znana jest z dobrej 
współpracy Związku z Zarządem 
Spółdzielni. Wśród 105 pracowników 
jest 38 członków ZZ „Budowlani”, 
który jest jedynym związkiem w 
Spółdzielni. W SM „Dąb” funk-
cjonuje zakładowy układ zbiorowy 
pracy. Zarząd organizacji negocjuje 

poprawę warunków pracy i regulacje 
dotyczące wynagrodzeń. Związek 
współzarządza zakładowym fundu-
szem świadczeń socjalnych. Wraz z 
Zarządem Spółdzielni współorgani-
zuje różne inicjatywy przeznaczone 
dla pracowników. Warunki pracy 
Związku w SM „Dąb” są dobre. Za-
rząd Związku stara się przyciągać do 
organizacji młodszych pracowników, 
którzy obecnie stanowią około 20% 
członków.

Teresa Tomczyszyn i Jakub Kus 
krótko zaprezentowali bieżącą dzia-
łalność Okręgu i Zarządu Krajowego 
(organizacja utrzymuje stały, robo-
czy kontakt z Zarządem Okręgu), 
szczególnie koncentrując się na 
problemach związanych z trwającą 
kampanią sprawozdawczo – wybor-
czą w ZZ „Budowlani”.

(red)

...w SM „Dąb” w Szczecinie

Przewodnicząca Okręgu Za-
chodniopomorskiego ZZ 

„Budowlani” Teresa Tomczyszyn i 
sekretarz Związku Jakub Kus spotkali 
się z Zarządem Organizacji Zakła-
dowej „Budowlanych” w Fabryce 
Maszyn do Drewna GOMAD Sp. 
z o.o.  w Gorzowie Wielkopolskim. 

W bardzo ciekawym spotkaniu 
poświęconym zarówno działalności 
Związku jak i historii i obecnej sytu-
acji GOMAD, wziął udział prezes Za-
rządu firmy Andrzej Graczykowski.

Firma powstała w 1952 roku na 
bazie warsztatów „Pagedu” i Wytwór-
ni Narzędzi Leśnych Państwowej Cen-
trali Produktów Niedrzewnych „Las” 
jako Gorzowski Zakład Przemysłu 
Maszynowego Leśnictwa (GZPML). 
Produkuje proste narzędzia i naprawia 
sprzęt dla leśnictwa i przez 65 lat 
ewaluowała od produkcji i naprawy 
prostego sprzętu do budowy rozbu-
dowanych maszyn oraz specjalistycz-
nych automatów do obróbki drewna 

dla branży stolarskiej, meblarskiej i 
budowlanej. Prezes GOMAD podkre-
śla, że firma nie sprzedaje maszyn, ale 
niezawodne rozwiązania do obróbki 
drewna – całą technologię oraz inno-
wacje zwiększające wydajność i ograni-
czające koszty produkcji. To po części 
jest jej „problemem”. Urządzenia i 
linie produkowane przez GOMAD 
są w wysokim stopniu niezawodne, 
rzadko się psują i rzadko podlegają 
wymianie. Są produkowane na za-
mówienie, z zastosowaniem nowa-
torskich rozwiązań. Firma prowadzi 
serwis swoich maszyn. W gorzowskim 
GOMAD-zie, zatrudniającym około 
80 osób, pracują wysoko wyspecja-
lizowani fachowcy z unikalnymi 
umiejętnościami. Trudno ich zastąpić 
i bardzo trudno wyszkolić nowych 
pracowników.

Prywatyzacja GOMAD przepro-
wadzona w 2003 roku nie do końca 
dostarczyła nowego impulsu rozwo-
jowego, mimo że zapotrzebowanie 

na maszyny i linie produkcyjne jest 
duże w licznych zakładach przemysłu 
drzewnego. GOMAD znajduje się w 
centrum Gorzowa, zajmuje stare, po 
części zabytkowe budynki przemysło-
we i trudno będzie myśleć o rozwoju 
przedsiębiorstwa bez przeniesienia w 
nowe miejsce. 

Prezes Zarządu uważa, że byłaby 
to opłacalna inwestycja, wymagająca 
inwestycji kapitałowej i płynnego 
procesu przeniesienia produkcji.

Organizacja „Budowlanych” 
w GOMAD jest niewielka. Liczy 12 
członków. Jak jednak podkreśla jej 
przewodniczący Paweł Cierniewski, 
organizacja funkcjonuje w warun-
kach dobrej współpracy z pracodawcą 
i na bieżąco rozwiązuje problemy 
pracownicze. 

Teresa Tomczyszyn i Jakub Kus 
poinformowali uczestników spotka-
nia o działalności Związku w Okręgu 
i Zarządzie Krajowym.                    

(SAG)

...w gorzowskim GOMAD Sp. z o.o.

się w zasobach powstały w różnych okresach, 
różnych technologiach i standardach. Do-
prowadzenie ich do stanu uważanego dziś za 
obowiązujący wymagało wielkich środków 
finansowych. Opracowano program termo-
modernizacji zasobów mieszkaniowych. 
Obejmował on takie zadania, jak: docieplanie 
budynków, wymianę stolarki okiennej, 
modernizację węzłów cieplnych. Program 
termomodernizacji został zakończony w 
2006 roku. Rozpoczęto również wymianę 
pionów wodno-kanalizacyjnych, realizacja 
tego zadania trwa do dziś. Sukcesywnie 
realizowano program wymiany i remontów 
dźwigów.

Dziś Spółdzielnia liczy ok. 9,5 tys. 
mieszkań. Z racji lokalizacji swych zaso-
bów nie stawia nowych budynków, ale dla 
wielu innych spółdzielni stanowi przykład 
nowatorskiego i odważnego podejścia do 
podnoszenia standardu istniejących zaso-
bów i poprawy warunków życia lokatorów. 
Dzięki przemyślanym działaniom program 
wymiany dźwigów prowadzony był w 
bardzo krótkim czasie. Kolejną wielką i 
ambitną inwestycją Spółdzielni Mieszka-
niowej „Śródmieście” jest montaż instalacji 
fotowoltaicznych na 102 budynkach, co 
powinno docelowo znacznie obniżyć koszty 
zużywanej energii i rachunki lokatorów. 
Instalacje te obsługiwać mają części wspólne 
nieruchomości - w tym windy.

(sag)

Spotkanie z Zarządem zakładowym „Budowlanych”  
i prezesem GOMAD Andrzejem Graczykowskim

Spotkanie z Zarządem zakładowym i prezesem  
SM „Dąb” Józefem Karbowniczynem

Prezes Marek Werbel odznaczony medalem  
100-lecia Ruchu Zawodowego „Budowlanych”
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Targi BUDMA, czyli Międzynarodowe Targi 
Budownictwa i Architektury (12-15 lutego br.),  
to jedno z ważniejszych miejsc spotkań osób 

związanych z branżą budowlaną w Europie. Widać to było 
w Poznaniu choćby po rekordowej frekwencji na targach 
BUDMA i WinDoor-Tech. Tegoroczną ekspozycję, o 
powierzchni 30 tys. metrów kwadratowych, zajmowało 
1000 wystawców i gości z 33 krajów. 

Wręczono 43 statuetki złotych medali dla najbardziej 
innowacyjnych produktów Targów BUDMA i Windoor-
-tech, 19 nagród Acantus Aureus dla najefektowniejszych 
stoisk targowych i jedną, pierwszy raz przyznaną nagrodę 
ABA Architecture Budma Award. Otrzymała ją siedziba 
Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskie-
go Uniwersytetu Śląskiego – projekt autorstwa trzech 
pracowni architektonicznych: Grupy 5 Architekci, Biura 
Projektowego Małeccy i BAAS Arquitectura.

„Budownictwo ma ogromne znaczenie dla polskiej 
gospodarki –  to 200 mld produkcji budowlano-montażowej 
rocznie, 10 proc. PKB i około miliona pracowników.” – 
powiedział podczas konferencji prasowej sekretarz stanu w 
Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Artur Soboń - „Chcemy 
realizować programy, które wspierają budownictwo w obszarze 
infrastruktury publicznej, budownictwa mieszkaniowego 
i dostępności budynków w oparciu o współpracę z całym 
sektorem. Dlatego podczas Targów BUDMA rozmawiamy 
o partnerstwie na rzecz nowych wyzwań”.

Jak zwykle, w trakcie BUDMY odbyło się wiele im-
prez towarzyszących. Wykonawcy mieli okazję zobaczyć i 
przetestować innowacyjny sprzęt budowlany, narzędzia i 
materiały, a także wziąć udział w konkursach i zawodach. 
Fachową wiedzę, a także najbardziej odpowiednie 
sposoby montażu m.in. stolarki budowlanej prezentowali 
specjaliści podczas licznych prezentacji i pokazów.

FORUM 
Build4Future

Partnerstwu i nowym wyzwaniom dla budownictwa 

poświęcone były debaty III Forum Gospodarcze Budown-
ictwa Build4Future 11 i 12 lutego br., które poprzedziło  
Targi i było najważniejszym wydarzeniem towarzyszącym 
BUDMIE. 

Forum Build4Future rozpoczęło się od debaty 
poświęconej planom i strategii rozwoju polskiego bu-
downictwa.  Wzięli w niej udział: Artur Soboń, sekretarz 
stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Zbigniew 
Kledyński, prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, 
Grzegorz Muszyński, członek Zarządu PFR Nieruchomo-
ści oraz  Konrad Płochocki, dyrektor generalny Polskiego 
Związku Firm Deweloperskich. Debata była poświęcona 
założeniom Narodowego Programu Mieszkaniowego i 
kierunkom reformy procesu inwestycyjno-budowlanego. 
Minister Soboń zapowiedział przedstawienie w najbliż-
szym czasie nowej ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym i systemowej nowelizacji ustawy 
Prawo budowlane.  

W drugim dniu Forum odbyła się debata o wpływie 
budownictwa na politykę gospodarczą Polski. Głównymi 
obszarami debaty były: Analiza sytuacji gospodarczej w 
sektorze budownictwa w Polsce; Budownictwo – spojrze-
nie na rynek; Braki i problemy w branży: brak środków 
na badania, rozwój techniczny oraz innowacyjności, 
brak pracowników oraz fachowej i wykształconej kadry, 
zatrudnianie obcokrajowców; Wzmocnienie kompetencji 
inwestorów publicznych jako zamawiających;  Kadry w 
sektorze budownictwa; Czy polskie firmy są przygotowane 
na ewentualne spowolnienie gospodarcze?; Jak skutecznie 
zapobiegać zatorom płatniczym? 

W debacie wzięli udział: Mateusz Walewski, główny 
ekonomista, dyrektor Biura Badań i Analiz Banku Gospo-
darstwa Krajowego, Zbigniew Kledyński, prezes Polskiej 
Izby Inżynierów Budownictwa, Zbigniew Janowski, 
przewodniczący Związku Zawodowego „Budowlani”, 
Małgorzata Walczak-Gomuła, prezes Zarządu ASM – 
Centrum Badań i Analiz Rynku, Piotr Bielski, dyrektor 
Departamentu Analiz Ekonomicznych Santander Bank 
Polska i Kamil Mikołajczyk, dyrektor ds. Sektora Produk-
cji Przemysłowej Santander Bank Polska. 

Przewodniczący Związku Zawodowego „Budowla-
ni” Zbigniew Janowski przedstawił w debacie problem 
braku pracowników oraz komplikaci związanych z 
zatrudnieniem obcokrajowców. Podkreślił potrzebę 
przygotowania programu szkolenia formalnego i pozasz-
kolnego przyszłych kadr w budownictwie. Zwrócił uwagę 

na skutki wzrostu cen wyrobów i materiałów oraz płac 
pracowników na sytuację w sektorze. Poparł także niektó-
re proponowane rozwiązania w projektowanej ustawie o 
zamówieniach publicznych, wskazując na problem naj-
niższej ceny i dużej liczby poziomów podwykonawstwa 
oraz wskazał na pojawiające się zatory płatnicze.

BUDMA 2019. CIEKAWE TARGI, 
CIEKAWE IMPREZY TOWARZYSZĄCE 

Uczestnicy panelu nt. wpływu budownictwa na gospodarkę
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Odnosząc się do problemu braku pracowników, w 
tym przede wszystkim wykwalifikowanych specjalistów 
Zbigniew Janowski powiedział m.in.:

(…) O brakach pracowników wykwalifikowanych w 
budownictwie mówimy od wczesnych lat dwutysięcznych 
(kiedy zaczęli masowo wyjeżdżać do innych krajów, a 
system szkolny przestał dostarczać wystarczającej ilości 
nowych). Wykwalifikowanych pracowników chronicznie 
brakuje bez względu na fazę cyklu koniunkturalnego (w 
szczycie więcej, w ‘dołku’ mniej). Przyczyny są proste:

• kształcenie w budownictwie nie jest atrakcyjne dla 
młodego człowieka (nie tylko robotnika, ale też 
inżyniera). Poziom wynagrodzeń jest za niski (ok. 
4 EURO za godzinę średnio zarabia robotnik wy-
kwalifikowany w Polsce, a z takimi samymi kwalifi-
kacjami w Niemczech, Belgii, Holandii ok 4-5 razy 
więcej. Nawet licząc różnice kosztów utrzymania 
to ogromna różnica w poziomie wynagrodzeń. Do 
tego dochodzi znacznie wyższy poziom świadczeń 
społecznych. W jeszcze większym zakresie dotyczy 
to inżynierów i projektantów);

• praca w polskim budownictwie jest niestabilna. 
Trudno na bazie zatrudnienia ‘sezonowego’ pla-
nować stabilizację życiową;

• szkoły kształcą coraz mniej specjalistów, bo mają 
coraz mniej chętnych. Brakuje wykwalifikowanych 
nauczycieli zawodu, bo za mało im się płaci. 
Struktura finansowania szkół (organy prowadzą-
ce – powiaty) nie pozwala na kształcenie w wielu 

zawodach najbardziej potrzebnych dla branży – 
która ma potrzeby ponadregionalne (np. monter 
konstrukcji budowlanych)

• system kształcenia pozaformalnego nie uzupełnia 
braków, bo nie ma rozwiązań systemowych adre-
sowanych dla budownictwa. Nie ma też systemu 
kontroli jakości szkolenia w tym systemie.

• można zmienić sporo na lepsze przez zapewnienie 
‘przenikalności’ systemów szkolnego i pozafor-
malnego oraz przejrzystego systemu potwierdzania 
kwalifikacji nabytych w procesie pracy (nieformalne-
go), co jest także istotne dla migrantów. To się dzieje 
– także poprzez współpracę w ramach Sektorowej 
Rady ds. Kompetencji w Budownictwie, poprzez 
ZSK i wprowadzanie nowych kwalifikacji do Polskiej 
Ramy Kwalifikacji i upowszechnienie Sektorowej 
Ramy Kwalifikacji w Budownictwie. To zapewni 
pewne ramy jakościowe i zbliży pracodawców do 
systemu kształcenia. Ale trzeba to robić z głową. 
Nie wystarczy zapisać w podstawach programowych, 
że kształcenie praktyczne będzie się odbywało u 
pracodawców. Trzeba się najpierw zastanowić z 
jakiego powodu prywatne firmy miałyby kształcić 
praktykantów, czy mogą organizować praktyki dla 
młodocianych, kto podejmie ryzyko opieki nad 
praktykantami bez dodatkowych gwarancji ubez-
pieczeniowych…?

Generalnie jednak bez wyższych wynagrodzeń i 
stabilizacji zatrudnienia (co jest możliwe mimo cyklów 
koniunkturalnych – np. w Niemczech) nie da się rozwią-

zać problemu braku specjalistów w budownictwie. To 
jest pierwotny problem. System kształcenia jest ważny, 
lecz wtórny… Problemu tego nie rozwiążą migranci. (…)

NA BUDMIE 
O BHP W 
BUDOWNICTWIE

Wśród wydarzeń towarzyszących BUDMIE duże 
zainteresowanie wzbudzają te, które poświęcone są pro-
blematyce bezpieczeństwa. Tak było również w wypadku 
BUDMY 2019.

Uczestniczący w konferencji „Ograniczenie zagro-
żeń przy wykonywaniu prac na wysokości” zastępca prze-
wodniczącego Rady Ochrony Pracy i przewodniczący ZZ 
„Budowlani” Zbigniew Janowski poinformował o działa-
niach Rady Ochrony Pracy na rzecz poprawy warunków 
pracy pracowników, a także omówił opracowane przez 
partnerów branżowych Sektorowe Ramy Kwalifikacji.   
Stanisława Ziółkowska, okręgowy inspektor pracy w 
Poznaniu zwróciła uwagę na potrzebę priorytetowego 
traktowania zagadnień związanych z bezpieczeństwem 
pracy na budowie zarówno przez osoby kierujące 
pracownikami, służbę BHP, jak i samych pracowników. 
Natomiast główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek 
zauważył, iż bezpieczeństwo pracy na budowach zależy 
zarówno od sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, jak 
i wiedzy pracodawców i kierowników budów.   

Podsumowaniem konferencji był panel dyskusyjny 
dotyczący zmiany przepisów rozporządzenia z dnia 
22.10.2018 r., dotyczącego bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy obsłudze żurawi wieżowych. W konferencji 
uczestniczyli m.in. pracodawcy, przedsiębiorcy z branży 
budowlanej, pracownicy służby BHP, przedstawiciele 
organizacji pracodawców, związków zawodowych, 
współdziałających z Państwową Inspekcją Pracy organów 
kontroli i nadzoru nad warunkami pracy, a także profe-
sorowie i studenci Wydziału Budownictwa i Środowiska 
Politechniki Poznańskiej.

Część merytoryczną konferencji poprzedziła uroczy-
stość wręczenia nagród i wyróżnień w organizowanym 
przez Państwową Inspekcję Pracy  konkursie „Buduj Bbez-
piecznie”. Nagrody wręczyli Wiesław Łyszczek, główny 
inspektor pracy oraz Stanisława Ziółkowska, okręgowy 
inspektor pracy w Poznaniu.                                       (zj/red) 

BUDMA 2019. CIEKAWE TARGI, 
CIEKAWE IMPREZY TOWARZYSZĄCE 

Od lewej: Tomasz Gajdziński zastępca OIP do spraw prawno-organizacyjnych, Stanisława 
Ziółkowska okręgowy inspektor pracy w Poznaniu, Zbigniew Janowski przewodniczący ZZ 
„Budowlani”, Jan Podzerek ZZ „Budowlani” - wiceprzewodniczący Wielkopolskiej Rady ds. 
Bezpieczeństwa w Budownictwie,  Paweł Ciemny zastępca OIP do spraw nadzoru

Warsztaty i mistrzostwa parkieciarzy
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Trwa kampania sprawozdawczo – 
wyborcza na szczeblu organizacji 
zakładowych w Związku Zawo-

dowym „Budowlani”. 25 stycznia 2019 r. w 
Nordkalk Sp. z o.o. Zakład w Miedziance, 
w biurze należącym do Związku, odbyło się 
zebranie sprawozdawczo – wyborcze, na które 
członkowie organizacji przybyli bardzo licznie. 
W spotkaniu wzięła również udział przewod-
nicząca Zarządu Okręgu Świętokrzyskiego 
ZZ „Budowlani” Anna Bujnowska wraz z 
asystentką Biura Zarządu Urszulą Kowalczyk. 

Na początku zebrania Jolanta Koczywąs 
– przewodnicząca Zakładowej Organizacji ZZ 
„Budowlani” w Nordkalk Sp. z o.o. Zakład w 
Miedziance przywitała wszystkich zebranych, 
a następnie przedstawiła wszystkim sprawoz-
danie z działalności Zarządu Zakładowego. 

Kolejnym etapem zebrania był wybór 
przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz 
członków Komisji Skrutacyjnej. Następnie 
przeprowadzono wybory na: przewodniczącego 
Zakładowej Organizacji ZZ „Budowlani”, 

członków Zarządu oraz delegatów na Okręgowy 
Zjazd Delegatów. W wyniku przeprowadzo-
nych wyborów  przewodniczącą na kadencję 
2019 – 2024 została wybrana ponownie Jolanta 
Koczywąs. Koleżanki i koledzy związkowcy 
docenili dotychczasową pracę i osobiste 
zaangażowanie Jolanty Koczywąs na rzecz 
Związku i jego członków. Jolanta Koczywąs 
kieruje organizacją  Związku, w której 90 
proc. członków to mężczyźni. Dzięki temu, że 
wszyscy ze sobą dobrze współpracują, nowych 
związkowców przybywa. 

Spotkanie sprawozdawczo - wyborcze 
zostało dobrze przygotowane, a same wybory 
przeprowadzone bardzo sprawnie, zgodnie 
z ordynacją wyborczą ZZ „Budowlani”. 
Nowi członkowie Związku mogli poznać 
przewodniczącą Okręgu Świętokrzyskiego 
ZZ „Budowlani” Annę Bujnowską oraz 
porozmawiać z nią o działalności Okręgu 
i zadaniach stojących przed organizacjami 
podstawowymi.

Urszula Kowalczyk

W Klubie Osiedlowym „Domatorek” odbyło się noworoczne 
spotkanie członków oraz sympatyków organizacji ZZ 
”Budowlani” działającej przy Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Domator” w Kielcach. Spotkanie miało na celu przede wszystkim inte-
grację pracowników Spółdzielni, Zarządu, byłych pracowników Spółdzielni 
oraz gości zaproszonych. Celem było również podsumowanie działalności 
związkowej w SM „Domator” za rok 2018 r. 

Wśród zaproszonych gości była przewodnicząca Okręgu Świętokrzy-
skiego ZZ „Budowlani” Anna Bujnowska oraz asystent Zarządu Okręgu 
Urszula Kowalczyk. Nie zawiódł również Zarząd Spółdzielni, który re-
prezentowali zastępcy prezesa Krzysztof Rym i Teresa Domagała.  Gośćmi 
Zakładowej Organizacji były koleżanki związane ze Spółdzielnią przez 
wiele lat swojej pracy zawodowej, a obecnie przebywające na emeryturze, 
jak również liczni sympatycy Związku. 

Przewodnicząca Zakładowej Organizacji Związkowej Bożena Czupryń-
ska serdecznie powitała wszystkich przybyłych. W kilku słowach podsu-
mowała działalność związkową w 2018 r. i życzyła wszystkim zebranym 
miłej zabawy. Następnie głos zabrał z-ca prezesa Zarządu Krzysztof Rym, 
który podkreślił ogromne zaangażowanie Przewodniczącej oraz członków 
zakładowej organizacji związkowej w sprawy bieżące dotyczące Związku, 
a także wszystkich  pracowników Spółdzielni. 

Głos zabrała również Anna Bujnowska, przewodnicząca Okręgu Świę-
tokrzyskiego ZZ „Budowlani”, dziękując za zaproszenie i podkreślając jak 
ważne są takie spotkania dla prawidłowych relacji panujących wśród załogi. 
Podkreśliła ogromne zaangażowanie Bożeny Czupryńskiej, co skutkuje 
wzorcowo układającą się współpracą z Zarządem Spółdzielni.

Wszyscy zgromadzeni byli bardzo zadowoleni ze spotkania, które 
przebiegało w miłej atmosferze.

Okr. Św/red

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO - 
WYBORCZE W NORDKALK SP.  
Z O.O. ZAKŁAD W MIEDZIANCE

Spotkanie 
noworoczne 
organizacji 
„Budowlanych” 
w SM ’DOMATOR’

Okręg Łódzki zaplanował na 2019 r. 
dwa szkolenia dla swoich działaczy 
związkowych. Pierwsze z nich, 

poprzedzone posiedzeniem Zarządu, odbyło 
się 15 lutego br., a poprowadził je przedstawiciel 
Okręgowej Inspekcji Pracy w Łodzi.

Tematyka szkolenia dotyczyła zmian w 
Ustawie o związkach zawodowych, obowią-
zujących od stycznia br. Omówione zostały 
następujące zagadnienia:

- zmiana definicji osób, które mogą przy-
stąpić do związków zawodowych;

- zmiana warunków uzyskania przez związ-
ki zawodowe statusu organizacji zakładowej;

- wprowadzenie kontroli dotyczącej weryfi-
kacji liczby członków związku;

- nowe zasady ustalania reprezentatywności 

członków związku (zmiana progów);
- doprecyzowanie zakresu informacyjnego 

dla związku zawodowego;
- nowe regulacje w zakresie zawierania 

porozumień zbiorowych; 
- zmiany w zakresie konsultacji lub zgody 

związku w przedmiocie rozwiązania umowy 
o pracę;

- zmiany w zakresie osób uprawnionych 
do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy;

- zmiany dotyczące art.32 kp w zakresie 
rozszerzenia ochrony członków związku;

-  istotne zmiany w zakresie roszczeń 
przysługujących działaczom związkowym wyko-
nującym pracę zarobkową, a nie posiadających 
statusu pracowniczego;

- rozszerzenie statusu odpowiedzialności 

karnej;
Obecni na szkoleniu przedstawiciele 

organizacji zakładowych z uwagą wysłuchali 
przygotowanej prezentacji, zadając w dyskusji 
pytania dotyczące spraw wymagających do-
datkowego wyjaśnienia. Sam wykład, oprócz 
informacji wynikających wprost z przepisów 
znowelizowanej ustawy, zawierał szereg przy-
kładów odnoszących się do sytuacji mogącej 
wystąpić również w wielu zakładach.  

Należy podkreślić, iż szkolenia dotychczas 
prowadzone przez Okręgową Inspekcję Pracy w 
Łodzi przygotowane są z należytą merytorycz-
ną starannością, która spotyka się z bardzo 
pozytywnym odbiorem naszych związkowców.   

Wiesława Szalast

SZKOLENIA W OKRĘGU 
ŁÓDZKIM ZZ „BUDOWLANI”
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Pogłoski o planowanych 
przez centralę ograni-
czeniach, a nawet o za-

mknięciu produkcji w rejowieckiej 
cementowni pojawiły się już dwa 
lata temu, ale w miasteczku wciąż 
niedowierzają, że mogą zamknąć 
fabrykę z powodu emisji dymu z 
jednego komina...

O tym, że klamka zapadła, 
dowiadują sie z lokalnej prasy. 

W „Super Tygodniu” wypo-
wiedziała się na ten temat Agniesz-
ka Babińska z Cement Roadstone 
Holdings, w skład którego wchodzi 
Grupa Cement Ożarów: „Rejowiec 
był jedyną cementownią w Polsce 
produkujacą klinkier „metodą 
mokrą”. Ze względu na przesta-
rzałą technologię oraz wysokie 
koszty produkcji związane z jej 
stosowaniem, dalsza produkcja 
klinkieru w cementowni jest nie-
opłacalna (...) Władze spółki doło-
żą wszelkich starań, aby wesprzeć 
w tym trudnym czasie wszystkich 
pracowników, których dotyczy ta 
decyzja, oferując szeroki pakiet po-
mocy oraz profesjonalne programy 
wsparcia” – zapewniła.   

„Nowy Tydzień” zamieścił z 
kolei wypowiedź Stanisława Body-
sa, od 1990 r.burmistrza Rejowca 
Fabrycznego:”Kilka dni  temu 
dostaliśmy informację, że linia 

do produkcji klinkieru zostanie 
zamknięta. To bardzo przykra 
wiadomość dla mieszkańców i 
samorządu. Po cichu liczyłem, że 
firma przetrwa 100 lat. Niestety, 
zabrakło pieciu”.

Pierwszego lutego zawiado-
mienie o planowanych zwolnie-
niach w Cementowni Rejowiec 
otrzymał Powiatowy Urząd Pracy 
w Chełmie. Pracodawca musi teraz 
określić jak liczna grupa straci 
pracę i jekiej pomocy dla zwalnia-
nych pracowników oczekuje od 
PUP. Nieoficjalnie mówi się, że na 
początek wypowiedzenia otrzyma 
połowa z  blisko 100-osobowej 
załogi. Nie wiadomo natomiast, 
co będzie z firmą Cem-Bet, która 
świadczy usługi dla cementowni, 
zatrudniając kilkudziesieciu pra-
cowników.    

-  Kiedy się tu zatrudniłem 
w  2002 roku, produkowaliśmy 
klinkier na pięć pieców, dwa lata 
temu działały już tylko dwa, a teraz 
mówią, że zamkną ostatni, bo choć 
nasz klnkier jest jakościowo dobry, 
to jego produkcja nie jest dostoso-

wana do obecnych czasów... A co 
będzie z nami? Też nas pozamyka-
ją, bo nie jesteśmy dostosowani do 
życia bez pracy?  -  mówi Krzysztof 
(l .52).  A jego teść Jerzy,  który 
przepracował w cementowni 46 lat, 
zachodzi w głowę, jak to możliwe, 
żeby zamykać fabrykę, przed którą 
jeszcze ćwierć wieku temu czekały 
w kilometrowych kolejkach cemen-
towozy z całej Polski..

Zanim rejowiecka cementow-
nia trafiła do Grupy Ożarów SA., 
przeszła kolejne etapy programu 
prywatyzacji. 

Po latach rekordowej produk-
cji w ramach Kombinatu Cemen-
towego „Chełm”, w czerwcu 1991 
r.- na wniosek rady pracowniczej i 
związków zawodowych - Minister 
Przemysłu i Handlu dokonał po-
działu Kombinatu Cementowego 
„Chełm” na dwa samodzielne 
przedsiębiorstwa: Cementownię 
„Chełm” w Chełmie i Cemen -
townię „Rejowiec” w Rejowcu 
Fabrycznym. 

Pół roku później - w ramach 

programu powszechnej prywaty-
zacji (PPP) - Cementownia „Re-
jowiec” została przekształcona 
w jednoosobową spółkę Skarbu 
Państwa. 

We wrześniu 1995 r. Minister 
Przekształceń Własnościowych 
wniósł 60 proc. akcji producenta 
cementu do Narodowych Fundu-
szy Inwestycyjnych. 33-proc. pakiet 
akcji Cementowni „Rejowiec” – w 
drodze alokacji – przypadł XI NFI 

S.A.
W grudniu 1997 r. 58 proc. ak-

cji Cementowni „Rejowiec” kupiła 
od NFI Cementownia „Ożarów” 
S.A., której wiekszościowym ak-
cjonariuszem był Holding Cement 
Polski S.A.

W roku 1998 Cementownia 
„Ożarów” S.A. skupiła wiekszość 
akcji pracowniczych, która - po 
podpisaniu umowy zakupu akcji 
od Skarbu Państwa – w czerwcu 

1999 r. stała się właścicielem 100 
proc. akcji Cementowni „Rejo-
wiec” S.A.

W lutym 2010 roku nastapiło 
połączenie spółek Cementownia 
„Rejowiec” S.A. oraz Grupy Oża-
rów S.A.

W lutym 2019 r. Grupa Oża-
rów S.A. funkcjonuje pod nazwą 
Cement „Ożarów” S.A. Zakład 
Cementownia „Rejowiec” prze-
staje istnieć... .                       (max)

Według krytyków program 
powszechnej prywatyzacji (PPP) 
został oparty na wielkim propagan-
dowym oszustwie. Zbudowano go na micie, 
że dzieki niemu każdy Polak będzie kapitalistą.  
W praktyce liczba świadectw udziałowych, które mógł na-
być przeciętny Kowalski, nie dawała absolutnie żadnych podstaw, 
aby stał się on autentycznym właścicielem kapitału.(...) W praktyce –  
i to wbrew zapewnieniom rządu – program nie doprowadził do rozproszenia 
akcjonariatu ani do stworzenia jekiejś formy kapitalizmu ludowego w duchu Margaret 
Thatcher czy innych ideologów zachodniej neoliberalnej orientacji. Raczej przyniósł szybką, 
brutalną koncentrację własności w rękach dużych graczy.

Rafał Woś, “Dziecięca choroba liberalizmu”, s.61, Wydawnictwo Studio EMKA.   

R ejowiec Fabryczny to najmłodsze miasto 
w powiecie chełmskim. Prawa miejskie 
otrzymało 22 lipca 1962 roku. Jest też 

jednym z najmniejszych w kraju – wg danych GUS z 31 
grudnia 2017 liczył 4 396 mieszkańców. Nagły rozwój 
miejscowości to zasługa kolei, a konkretnie stacji 
Nadwiślańskiej Kolei Żelaznej. Bliskość ważnej arterii 
komunikacyjnej Cesarstwa Rosyjskiego natychmiast 
wykorzystali inwestorzy. 

Już w 1911 roku zainteresowano się okolicznymi 
pokładami marglu. Łatwość wydobycia - bo surowiec 
zalegał bardzo płytko, co oznaczało, że można go 
wydobywać tanią metodą odkrywkową - oraz popyt 
na materiały budowlane, spowodowały, że pojawili się 
inwestorzy - Towarzystwo Akcyjne Lubelskiej Fabryki 
Portland - Cement „Firlej”, które rozpoczęło  budowę 
cementowni. 

Ambitne plany przerwała I wojna światowa i 
brutalna polityka zaborcy rosyjskiego, który sto-
sował politykę spalonej ziemi. Pod szumną nazwą 
ewakuacji, w głąb Rosji wędrowały urządzenia i wy-
posażenie fabryk i urzędów, wywożono specjalistów 
i robotników, a obrazu spustoszenia dopełniały 
kozackie sotnie, które wycofując się przed napierają-

cymi wojskami austro-węgierskimi, paliły wszystko, 
co przedstawiało jakąkolwiek wartość. Taki właśnie 
los spotkał Rejowiec, który po „bieżeństwie” (tak 
nazywano wywózkę ludzi do Rosji) i spaleniu przestał 
praktycznie istnieć. Obrazu zniszczenia dopełniła 
epidemia cholery. W efekcie wyludniła się cała oko-
lica. Wycofujący się Rosjanie nie oszczędzili stacji 
kolejowej i powstającej cementowni. 

Dopiero po odzyskaniu przez Polskę niepodle-
głości spółka „Firley” wznowiła budowę zakładu w 
Rejowcu. Inwestycja została ukończona w roku 1924, 
kiedy to uruchomiono piece produkcyjne. Firma 
zatrudniała wówczas ponad 300 osób, w większości 
zamieszkałych na osiedlu zwanym Morawinek (od 
nazwiska Krzysztofa Morawskiego, dawnego właści-
ciela terenu, który odesprzedał 150 mórg ziemi spółce 
„Firlej”), w specjalnie wybudowanych budynkach. 
Pierwsze dziesięciolecie pracy to intensywny rozwój 
rejowieckiej cementowni, która zwiększa produkcję 
i zatrudnienie. Koniunkturę zepsuł kryzys w latach 
1931-1934, kiedy to ograniczono produkcję, a i część 
robotników straciła pracę. Dopiero zamówienia 
rządowe związane z budową Centralnego Okręgu 
Przemysłowego postawiły cementownię na nogi. 

Po  ra z  d r u g i  w 
historii rozwój zakładu 
przerwała jednak wojna – ra-
bunkowa polityka dwóch kolej-
nych okupantów :Niemiec i ZSRR 
kompletnie zdewastowała zakład. 

Okres Polski ludowej to czasy nieustan-
nej rozbudowy i modernizacji rejowieckiej 
cementowni. Zakład upaństwowiono dekretem  z 
18 listopada 1948 roku, a już w 1951 roku rozpoczęto 
budowę od podstaw całkowicie nowego zakładu, który 
nazwano  „Rejowiec II”.  Kolejne pięciolatki przy-
nosiły dalsze inwestycje. Wraz z nimi rozrastały się 
także pracownicze osiedla. Przełomowy był rok 1962 
– w najważniejsze święto PRL – 22-go lipca nadano 
osiedlom nazwę Rejowiec Fabryczny i prawa miejskie. 

W 1971 roku cementownię „Pokój” z Rejowca 
połączono z chełmskim zakładem w jeden kombinat, 
który funkcjonował do 1991 roku. W 1974 roku osią-
gnięto rekordową produkcję 1.021 tys. ton cementu. 
Dla złóż margla utworzono dwa obszary górnicze: 
„Rejowiec I”, o powierzchni 326 ha, oraz drugi, o 
powierzchni 369,8 ha, leżące w mieście i gminie 
Rejowiec Fabryczny. 

W 
r a m a c h 
p rywatyzac j i 
C e m e n t o w n i a 
„ R e j ow i e c ”  p r z e -
k s z t a ł c on a  zo s t a ł a  w 
1992 roku w jednoosobową 
spółkę Skarbu Państwa. 1 lutego 
2010 roku  spółki Cementownia 
Rejowiec S.A. oraz Grupa Ożarów S.A. 
połączyły się.

(wz)

Miasteczko 
na marglu 
powstałe

Klamka zapadła
Po prawie 100 latach funkcjonowania cementownia w Rejowcu Fabrycznym wstrzymuje produkcję klinkieru. Połowa z oko-
ło 100-osobowej załogi traci pracę w regionie, w którym na koniec grudnia 2018 r. stopa bezrobocia przekroczyła 13 procent.
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Z WYDARZEŃ W ŚWIATOWYM RUCHU PRACOWNICZYM
Irlandia

Ryanair nie 
spodziewa się 
strajków tego 
lata (ze względu 
na znaczną po-
prawę stosunków ze związkami zawodowymi 
w ciągu ostatnich trzech miesięcy), choć  nie 
można ich całkowicie wykluczyć - twierdzi  
szef irlandzkiego przewoźnika.

„Nie widzimy na horyzoncie powodów 
do niepokojów” - powiedział Kenny Jacobs, 
dyrektor ds. marketingu, dziennikarzom 
na konferencji prasowej w Londynie. „Nie 
widzimy ryzyka strajków w lecie, co nie 
znaczy, że ich nie będzie” - dodał.

Zapytany, czy do końca marca spodzie-
wa się porozumienia ze wszystkimi ważnymi 
związkami zawodowymi Ryanaira, Jacobs 
powiedział: „Tak, to sprawiedliwe”. (Reuters)

Afryka

Afrykańscy przywódcy organizacji Edu-
cation International wydali oświadczenie, 
w którym wzywają szefów państw regionu do 
odrzucenia prywatyzacji oraz inwestowania 
w wysokiej jakości edukację dostępną dla 
wszystkich.

Znoszenie nierówności, zwłaszcza 
dla dziewcząt i osób znajdujących się 
w niekorzystnej sytuacji społecznej, będzie 
znacznie bardziej utrudnione z powodu pry-
watyzacji edukacji - ostrzega w oświadczeniu 
Afrykański Komitet Regionalny Edukacji 
(EI), podkreślając jednocześnie negatywne 
konsekwencje polityki, która umożliwia 
podmiotom gospodarczym nastawionym 
na zysk dostęp do sfery publicznej:

„Jesteśmy świadkami odchodzenia od 
edukacji jako dobra publicznego. Zbyt wiele 
rządów wycofuje się ze swoich zobowiązań 
jako gwarantów i dostawców wysokiej jakości 
ogólnodostępnej edukacji publicznej. Obser-
wujemy zmniejszenie budżetów na kształce-
nie i zwiększoną prywatyzację edukacji, która 
wkradła się do naszych krajowych systemów  
i wpłynęła na politykę oraz decydentów”.

W oświadczeniu EI sformułowano trzy 
wyraźne żądania, niezbędne do osiągnięcia 
„Agendy 2063 - The Africa We Want”:

• Odrzucenie prywatyzacji i nastawienia 
na zysk w sektorze edukacji ze względu 
na związane z tym zagrożenie, wobec 
traktowania edukacji jako prawa czło-
wieka i dobra publicznego;

• Priorytet dążenia do wysokiej jakości 
bezpłatnej edukacji publicznej;

• Realizowanie uzgodnionych na szczeblu 
międzynarodowym minimalnych po-

ziomów finansowania edukacji poprzez 
przeznaczenie na nią co najmniej 6 % 
PKB lub 20 % budżetu krajowego.
W oświadczeniu EI ostrzega przed 

zagranicznymi, wielonarodowymi korpora-
cjami, które szukają okazji rynkowych i są 
ukierunkowane na duże afrykańskie miasta 
o największej koncentracji dzieci. Firmy 
te atakują i podważają sens edukacji pu-
blicznej na całym kontynencie – twierdzi 
EI. Przykład tego stanowi przedmiot pra-
cy badawczej: „Co tak naprawdę wiemy 
o Akademiach Bridge International?” 
Riep, C. (2019), wydany podczas spotkania 
Unii Afrykańskiej.

„To nie jest Afryka, którą chcemy”, 
powiedział Christian Addai-Poku, przewod-
niczący Międzynarodowego Afrykańskiego 
Komitetu Regionu Edukacji. „Jakość eduka-
cji dla dobra publicznego jest niezbędnym 
warunkiem rozwoju naszego kontynentu i 
realizacji pełnego potencjału wszystkich jego 
mieszkańców” - przekonywał.

Nepal
Rząd Nepalu 

ma zamiar  uru-
chomić Program 
Z at r u d n i e n i a  w 
celu stworzenia jak 
największej liczby 
miejsc pracy w kra-
ju, aby zapobiec wyjazdom młodych ludzi.

Zgodnie z programem, rząd planuje 
stworzyć 700.000 miejsc pracy w ciągu 
najbliższych pięciu lat.

„W ramach nowego Programu Zatrud-
nienia bezrobotnemu obywatelowi Nepalu 
zapewnione zostanie utrzymanie, a także 
zasiłek dla bezrobotnych. Otrzyma pracę 
zasiłek odpowiadający 100 dniom w roku 
podatkowym, a ponadto szkolenie zawodowe  
(zorientowane na umiejętności wraz z infor-
macjami dot. zatrudnienia)”, powiedział  
dziennikarzom na konferencji prasowej w 
Ministerstwie Pracy, Zatrudnienia Zabezpie-
czenia Społecznego, minister Gokarna Bista.

Rosja
Na począt-

ku lutego Zwią-
zek Zawodowy 
Rosyjskich Pra-
cowników Drew-
na (RTWU) pomógł w utworzeniu organizacji 
związkowej w fabryce IKEA w Tikhvin (miasto 
w obwodzie leningradzkim w Rosji). Szes-
nastu przywódców związków zawodowych, 
działaczy i związkowców z różnych regionów 
Rosji przybyło do Tichvin, by wesprzeć 
organizację na poziomie przedsiębiorstwa 
oraz okazać  pracownikom IKEA związkowe 
wsparcie.

RTWU pomogło pracownikom IKEA 
w Tichvin zorganizować związek zawodowy 
na poziomie firmy w 2017 roku. „Zanim 
Związek Zawodowy Rosyjskich Pracowników 
Drewna się z nami skontaktował, nie wiedzie-
liśmy nic o związkach zawodowych. RTWU 
pomogło nam założyć własny związek i 
rozwiązać problemy, których bez wsparcia 
związkowego nie mogliśmy przezwyciężyć” - 
powiedziała Olga Lebezkina, liderka związku 
zawodowego IKEA - Tichvin.

„Olga Lebezkina poprosiła nas, abyśmy 
pomogli jej dotrzeć do pracowników w jej 
zakładzie. Jest liderem związkowym, ale jest 
także pracownikiem IKEA, który pracuje 
na 12-godzinnych zmianach. Jest jej bardzo 
trudno znaleźć wystarczającą ilość czasu, aby 
porozmawiać z pracownikami na różnych 
zmianach, ponieważ fabryka jest ogromna i 
zatrudnia aż 1200 pracowników” - powiedział 
Denis Zhuravlev, prezes RTWU.

Podczas trwającego sześć dni spotkania 
organizacyjnego liderzy związków zawodo-
wych, działacze i związkowcy rozmawiali z 
pracownikami, aby przekazać im informacje 
na temat związku. Funkcjonowała nawet 
poradnia prawna w autobusie związkowym, 
gdzie związkowcy udzielali pracownikom 
porad prawnych podczas przerw w pracy.

Podczas organizacyjnego maratonu 
związkowcy spotkali się z lokalnym kierow-
nictwem IKEA w zakładzie Tichvin, aby 
przedyskutować porozumienie w sprawie 
praw związków zawodowych i innych gwaran-
cji w ramach krajowego układu zbiorowego. 
Drugie z planowanych spotkań ma się odbyć 
pod koniec lutego.

Ostatniego dnia spotkania Związek 
Zawodowy Rosyjskich Pracowników Drewna 
zorganizował koncert dla pracowników 
IKEA, członków związków zawodowych i 
ich rodzin, w których wzięło udział ponad 
trzysta osób, aby zainspirować się i zmoty-
wować do dalszego budowania organizacji 
związkowej.

Peru
Setki robot-

ników w całym 
Peru wyszło na 
ulice w styczniu, 
strajkując prze-
ciw uelastycznieniu prawa pracy promowa-
nego przez pracodawców i domagając się, 
aby rząd prezydenta Martina Vizcarry podjął 
działania w celu reaktywowania przemysłu 
budowlanego.

Akcje mobilizacyjne odbyły się w Lam-
bayeque, Arequipie, Loreto, Piura, Limie, Tac-
nie, Cuzco, Huancayo i Huanuco i innych 
peruwiańskich prowincjach, organizowane 
przez General Confederation of Workers 
(CGTP), w których uczestniczyły również 

związki zrzeszone w FTCCP.
Pracownicy budowlani związani z 

Federacją Pracowników Budownictwa Cy-
wilnego Peru (FTCCP) domagali się również 
poszanowania układów zbiorowych, zwrotu 
15-letnich emerytur, regulacji podwyko-
nawstwa, a także zwalczania bezrobocia 
w sektorze.

Sprawa Lava Jato, która ujawniła jedną 
z największych operacji prania pieniędzy 
i oszustw w Brazylii w 2014 r., miała nega-
tywne wpływ ekonomiczny na cały region 
Ameryki Południowej. Zaangażowanie w niej 
dużych pracodawców sektora budowlanego, 
w tym kierownictwa N. Odebrechta, sprawiło, 
że tysiące  projektów budowlanych nie tylko w 
Brazylii, ale także w Peru zostało przerwanych 
i niedokończonych, co spowodowało bezro-
bocie i brak inwestycji w sektorze.

W konsekwencji, w 2017 r. FTCCP z 
dużą siłą promowało kampanię reaktywacji 
przemysłu, naśladując podobną akcję, która 
od 2016 r. ma miejsce w całej Brazylii, przy 
wsparciu BWI.

Niemcy
O P Z Z 

informuje:
N a  p o -

czątku lutego 
2019 roku roz-
począł się całodniowy strajk ostrzegawczy 
pracowników obsługi naziemnej lotniska 
w Hamburgu. Na kilka godzin przed jego 
rozpoczęciem rzeczniczka niemieckiego 
związku zawodowego „Ver.di” poinformowa-
ła, że skutkiem protestu mogą być znacznie 
opóźnione, bądź całkowicie odwołane loty. W 
kolejnym komunikacie sprecyzowała, że 13 z 
370 lotów zostało odwołanych. Dotknęło to 
50 000 pasażerów. 

Na co dzień pracownicy obsługi na-
ziemnej zajmują się obsługą bagażu, czyszczą 
samoloty lub jeżdżą autobusami po płycie 
lotniska. Niepokoje społeczne wśród nich 
wywołały przedłużające się negocjacje pła-
cowe z zarządem. Związek Ver.di wzywa do 
miesięcznego podwyższenia płac o 275 euro 
dla wszystkich prawie 1000 pracowników 
obsługi naziemnej hamburskiego lotniska. 

Poza Hamburgiem, Ver.di negocjuje 
również wewnętrzne umowy zbiorowe na 
lotniskach w Düsseldorfie, Monachium, 
Bremie i Hanowerze. 

7 stycznia czterogodzinny strajk 
zorganizowali  pracownicy odpowie-
dzialni za kontrolę bezpieczeństwa na 
lotniskach w Berlinie. Trzy dni później z 
powodu całodniowego strajku pracowni-
ków kontroli bezpieczeństwa na lotniskach 
w Duesseldorfie, Kolonii-Bonn i Stuttgarcie 
w całych Niemczech odwołanych zostało 
ponad 640 lotów. 15 stycznia protestowało 

kolejnych osiem niemieckich lotnisk. 

Belgia
O P Z Z 

informuję:
Belgijska 

Powszechna 
F e d e r a c j a 
Pracy (FGTB) wraz z Konfederacją Chrze-
ścijańskich Związków Zawodowych (CSC) 
i Powszechną Centralą Liberalnych Belgij-
skich Związków Zawodowych (CGSLB) 
zapowiedziały zorganizowanie strajku 
generalnego w dniu 13 lutego 2019 r.

Decyzja ta zapadła po tym, jak nie 
osiągnięto porozumienia z organizacjami 
pracodawców w kwestii wzrostu płac w ciągu 
najbliższych dwóch lat. Obliczenia dokonane 
przez rząd w celu ograniczenia tego wzrostu 
przewidują wzrost zaledwie o 0,8%, natomiast 
związki zawodowe oczekują wzrostu o 1,5%. 
Lista postulatów związków organizujących 
strajk składa się z następujących punktów: 

• Znaczący wzrost naszych wynagrodzeń 
i rewizja obecnej „normy płacowej”. 
Zwiększenie całkowitego minimalnego 
wynagrodzenia do14 euro/godzinę lub 
2.300 euro/miesiąc. Wynagrodzenie dla 
młodzieży pozwalające na rozpoczęcie 
samodzielnego życia. 

• Obniżenie poziomu stresu w pracy, 
podpisywanie większej liczby umów 
o pracę na czas nieokreślony i lepsza 
równowaga między życiem zawodowym 
i prywatnym. 

• Przyzwoita emerytura: minimalna 
emerytura w wysokości 1.500 euro netto, 
emerytura w wysokości 75% przeciętnego 
wynagrodzenia pracownika, mniej 
stresogenne warunki przechodzenia 
na emeryturę poprzez kontynuację 
systemów wcześniejszej emerytury i 
kończenie kariery zawodowej od 55 roku 
życia lub później. 

• Zwiększenie świadczeń socjalnych do 
10% powyżej granicy ubóstwa. 

• Równe wynagrodzenie za taką samą 
pracę. 

• Wzmocnienie usług publicznych i 
poprawa warunków pracy pracowników 
w służbie publicznej. 

• Rozsądne ceny za niezbędne usługi 
komunalne (woda, prąd, gaz). 

• Przesunięcia podatkowe, które przeniosą 
ciężar fiskalny z uboższej części spo-
łeczeństwa na najlepiej zarabiających, 
kapitał i duże firmy. 
Ogólnopolskie Porozumienie Związków 

Zawodowych solidaryzuje się z belgijskimi 
związkami zawodowymi i wyraziło pełne 
poparcie dla planowanego strajku generalnego.

Zebrał Cezary Izdebski
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Z WYDARZEŃ W ŚWIATOWYM RUCHU PRACOWNICZYM
M iędzynarodowy Departament brytyjskiego 

związku zawodowego Unite, należącego 
do EFBWW, przygotował informacje 

dotyczące „brexitu” i stosunku brytyjskich związków 
do procesu wychodzenia z UE.

Brytyjskie związki zawodowe i Partia Pracy jasno 
dały do   zrozumienia, że   popierają pełną unią celną z 
UE, a także utrzymanie prawodawstwa gwarantującego 
prawa pracownicze UE w prawie brytyjskim, a także 
„dynamiczne dostosowanie” do przyszłych zmian w 
prawie pracy Unii. Unite sprzeciwia się także wobec 
twardej granicy w całym kraju, ważnej dla relacji pomiędzy 
Irlandią i Irlandią Północną.

Strategia rządu brytyjskiego wobec brexitu:
• Wydaje się, że strategia rządu polega na „zwalnianiu 

zegara” i zbliżaniu się jak najbliżej do 29 marca 
2019 r., kiedy Wielka Brytania formalnie opuści UE 
z umową lub bez;

• „Przesunięcie zegara” w celu skutecznego zmuszenia 
parlamentarzystów do wyboru między umową pre-
mier a twardym brexitem – czego, co jest oczywiste, 
większość posłów nie chce;

• Pomimo tego, że strategia rządu jest niestabilna, 
w rzeczywistości wszystkie opcje są nadal bardzo 
możliwe - w tym:

• Umowa dotycząca drugiego głosowania nad umową;
• Zmieniona wersja umowy przechodzącej kolejne 

głosowanie;
• Umowa lub zmieniona wersja zostaje odrzucona i 

odbywa się twardy brexit;
• Wymagane jest opóźnienie zastosowania art. 50, aby 

dać czas na dalsze poprawki i zmiany w umowie, aby 
uniknąć twardego brexitu;

• Referendum na temat umowy, twardy brexit lub 
pozostanie;

Aktualna sytuacja na dzień 10 lutego 2019 r .:
• Po odrzuceniu propozycji umowy Theresy May, 

historyczną przewagą 230 głosów 14 stycznia, 
rząd próbuje obecnie renegocjować umowę z Unią 
Europejską;

• W szczególności rząd Wielkiej Brytanii chce rene-
gocjować tak zwaną „ochronę” (backstop), która 
wejdzie w życie na wyspie Irlandii w przypadku braku 
porozumienia handlowego pod koniec „okresu przej-
ściowego” w dniu 31 grudnia 2020 r. - UE odrzuciła 
ponowne negocjowanie tego aspektu umowy;

• Bez zmian w mechanizmie ochronnym, prawica 
Partii Konserwatywnej i DUP (protestancka partia 
Irlandii Północnej) nie poprą porozumienia;

• Mimo że niektórzy posłowie Partii Pracy do PE 
głosowali z rządem nad niektórymi niewiążącymi 
poprawkami - na przykład ważną, która miała na celu 
utrudnić twardy brexit, uruchamiając automatyczne 
przedłużenie artykułu 50, jeśli żadna umowa nie 
zostanie uzgodniona i przyjęta do 29 marca 2019 r. 
- oficjalne stanowisko partii pracy ma sprzeciwić się 
porozumieniu premier;

• Bardzo ważne jest, aby pamiętać, że premier zaczęła 
się spotykać i rozmawiać z przywódcami Partii Pracy, 
jak również z szeregiem kluczowych związków zawo-
dowych i brytyjskiej organizacji związkowej TUC;

• Należy jednak zauważyć, że związki zawodowe i 
Partia Pracy jasno dały do   zrozumienia, że   nie poprą 
żadnej umowy, która nie zobowiązuje się do pełnej 
unii celnej z UE, jak również  zagwarantowania 
przyjęcia prawodawstwa unijnego dotyczącego 
zatrudnienia w prawie Wielkiej Brytanii i również 
„dynamiczne dostosowanie” tego prawa do przy-
szłego unijnego prawa pracy;

• W odpowiedzi na te postulaty, wydaje się, że rząd 
przygotowuje brytyjskie prawodawstwo dotyczące 
praw pracowniczych i prawdopodobnie stara się 
rozwiązać kwestię przyszłej unii celnej w deklaracji 
politycznej towarzyszącej oficjalnej umowie o 
wycofaniu.
Ramy czasowe kolejnych kroków:

• Bez zawieszenia lub unieważnienia art. 50 Zjed-
noczone Królestwo opuści UE 29 marca 2019 r. - z 
umową lub bez - ze względu na wygaśnięcie dwóch 
lat, o których mowa w art. 50, a także na uchwalenie 
brytyjskiej ustawy o wystapieniu z UE przez Zjedno-
czone Królestwo przez parlament w 2018 r .;

• Kolejne ważne głosowanie odbędzie się w brytyjskim 
parlamencie 14 lutego 2019 r. - gdzie rząd Wielkiej 
Brytanii może ponownie zaprezentować umowę 
lub jej zmienioną wersję, która będzie poddana 
pod głosowanie. Może się jednak również zdarzyć, 
że zostanie to przełożone na kolejny tydzień lub 
dłużej, jeśli nadal okaże się, że w parlamencie nie 
ma większości głosów;

• Rząd najprawdopodobniej będzie nadal spotykał 
się ze związkami zawodowymi, biznesem i stroną 
pracowniczą, aby spróbować rozszerzyć poparcie 
dla zmienionej wersji umowy, jednak praktycznie 
niemożliwe jest sprawdzenie, w jaki sposób poten-
cjalnie akceptowalna zmieniona umowa mogłaby 
zostać praktycznie przygotowana bez przedłużenia 
wdrożenia art. 50, ponieważ czas jest obecnie zbyt 
krótki. Nie jest również jasne, czy nawet zmieniona 
wersja umowy znajdzie wystarczające poparcie, aby 
można było uchwalić ją w parlamencie;
Akcje UNITE:
W dotychczasowym procesie brexitu Związek UNI-

TE był niezwykle aktywny i:
• przygotował sektorowe i regionalne dokumenty oraz 

interaktywną stronę internetową, aby informować 
członków i angażować ich w debatę, a także pozwolić 
wyrażać szczególne obawy naszych członków;

• lobbował i angażował się politycznie w oddziały-
waniu na Partię Pracy i rząd w obronie interesów 
swoich członków;

• organizował konferencje dla aktywistów w każdym 
z regionów;

• angażował się na szczeblu europejskim i szerszym 
międzynarodowym, aby zmaksymalizować presję 
na obronę interesów członków;

• UNITE, wraz z innymi związkami zawodowymi, 
TUC i Partią Pracy będą nadal maksymalizować na-
cisk na odrzucenie obecnych propozycji dotyczących 
wyjścia z Unii Europejskiej z tego powodu, że nie 
spełniają one kluczowych wymogów pozwalających 
na ocenę rezultatów każdej proponowanej umowy;

Unite/ tłum.red

BRYTYJSKI ZWIĄZEK 
UNITE O PROCESIE  
I WARUNKACH BREXIT

W hotelu Olsanka w 
Pradze, 1 i 2 lutego 
2019 roku, odbył się 

VIII Kongres Związku Zawodowego 
STAVBA  Republiki Czeskiej. Wzięło 
w nim udział 59 delegatów z 197 
podstawowych i 11 lokalnych orga-
nizacji.  W Kongresie  uczestniczyli 
goście: przedstawiciele czeskiego 
życia politycznego i publicznego, 
przedstawiciele organów i instytucji 
współpracujących ze związkiem 
zawodowym, goście zagraniczni 

reprezentujący organizację między-
narodową EFBWW, a także przed-
stawiciele zagranicznych związków 
IG BAU - Niemcy, GBH z Austrii, 
„Budowlani” z Polski, IOZ ze Sło-
wacji i przewodniczący związków 
zawodowych stowarzyszonych w 
centrali ČMKOS. Na sesji otwarcia 
Kongresu obecni byli: sekretarz gene-
ralny Europejskiej Federacji EFBWW 
Sam Hägglund, przewodnicząca IOZ 
Marta Brodzianska, przewodniczący 
ZZ „Budowlani” Zbigniew Janowski, 
przedstawiciel IG BAU Fritz Heil i 
wiceprzewodniczący GBH Othmar 

Danninger. 
Pod koniec pierwszego dnia 

odbyły się wybory przewodniczącego 
i wiceprzewodniczącego OS Stavba 
ČR oraz posiedzenia inauguracyjne 
nowo wybranych władz. Nowym 
przewodniczącym OS STAVBA 
został Pavel Zítko, Stanislav Augustin 
został wybrany wiceprzewodni-
czącym Związku. Na posiedzeniu 
inauguracyjnym Komisji Rewizyjnej 
jej przewodniczącym został wybrany  
Pavel Němejc.

Zbigniew Janowski w wystąpie-
niu na VIII Kongresie OS STAVBA 
powiedział m.in.:

„(…) Wasz Związek zajmuje 
bardzo ważne miejsce w czeskim 
społeczeństwie. To także bardzo 
ważna organizacja w walce o prawa 
pracownicze w naszej części Europy. 
(…) To nie jest łatwy czas dla związ-
ków zawodowych. Nasze europejskie 
związki zawodowe muszą zmierzyć się 
z wieloma problemami dotyczącymi 
globalizacji, integracji europejskiej i 
przepływów migracyjnych, a także 
wyzwań wynikających z głębokich 

zmian technologicznych, społecz-
nych i politycznych współczesnego 
społeczeństwa. Wasz Związek wnosi 
bardzo ważny wkład w to działanie. 
(…)Nasze kontakty i współpraca 
mają długą tradycję. Uważamy Was 
za przyjaciół, którzy rozumieją realia 
i potrzeby pracowników w naszym 
regionie. Nasz Związek Zawodowy 
„Budowlani” z satysfakcją dostrzega 
możliwość dalszego zacieśniania 
wzajemnych kontaktów między naszą 
organizacją a Waszym Związkiem - 

dwustronnie i w ramach Europejskiej 
Federacji Pracowników Budownictwa 
i Drzewiarstwa. Jesteśmy pewni, że 
nasza współpraca będzie bardzo 
korzystna dla obu naszych ruchów 
związkowych”.

Związek Zawodowy „Budowla-
ni” od wielu lat blisko współpracuje 
z czeskim OS STAVBA, zarówno 
na płaszczyźnie bilateralnej, jak i w 
ramach EFBWW i tzw. Grupy 6, w 
ramach której spotykają się związki 
zawodowe Czech, Polski, Słowacji, 
Węgier, Austrii i Niemiec.

(red)

NOWY PROGRAM 
I NOWE WŁADZE 
CZESKIEGO  
OS STAVBA

Od lewej: Zbigniew Janowski (przewodniczący ZZ „Budowlani”), Pavel Zitko 
(przewodniczący OS STAVBA), Milan Vomela (były przewodniczący OS STAVBA), Marta 
Brodzianska (przewodnicząca IOZ Słowacja), Jozef Bona (IOZ Słowacja), Stanislav Augustin 
(wiceprzewodniczący OS STAVBA)
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I. Wprowadzenie
W Kodeksie pracy (dalej: KP) ustawo-

dawca tematyce czasu pracy (czyli czasu, 
podczas którego pracownik pozostaje do 
dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy 
lub w innym miejscu wyznaczonym do 
wykonywania pracy) poświęca wiele uwagi 
i choć zgodnie z art. 129 KP podstawową nor-
mą w tym zakresie jest czas pracy spełniający 
poniższe warunki, tzn.: 

• w wymiarze nie większym niż 8 godzin 
na dobę

• przeciętnie 40 godzin tygodniowo
• w przeciętnie pięciodniowym tygodniu 

pracy
• w przyjętym okresie rozliczeniowym 

nieprzekraczającym 4 miesięcy*
• z zastrzeżeniem przepisów szczególnych

*W niektórych sytuacjach okres rozliczeniowy 
może zostać zmodyfikowany. I tak w rolnictwie 
i hodowli, a także przy pilnowaniu mienia lub 
ochronie osób może on  zostać przedłużony 
do 6 miesięcy, a jeżeli jest to dodatkowo 
uzasadnione nietypowymi warunkami or-
ganizacyjnymi lub technicznymi mającymi 
wpływ na przebieg procesu pracy - nawet 
do 12 miesięcy przy zachowaniu ogólnych 
zasad dotyczących ochrony bezpieczeństwa 
i zdrowia pracowników. 

to wyróżnia się również inne systemy 
czasu pracy, takie jak:

• równoważny (przedłużony) czas pracy;
• praca w ruchu ciągłym;
• skrócony czas pracy;
• zadaniowy czas pracy;
• przerywany czas pracy;
• system skróconego tygodnia pracy;
• system czasu pracy, w którym praca jest 

świadczona wyłącznie w piątki, soboty, 
niedziele i święta.

II. Informacje wstępne
Przed przejściem do analizy poszczegól-

nych systemów warto zwrócić uwagę na kilka 
istotnych kwestii.

Ustalenie obowiązującego 
pracownika wymiaru czasu 
pracy - art. 130 KP

Obowiązujący pracownika wymiar czasu 
pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, 
ustalany zgodnie z art. 129 § 1 KP, oblicza 
się mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni 
przypadających w okresie rozliczeniowym, 
a następnie dodając do otrzymanej liczby go-
dzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych 
do końca okresu rozliczeniowego, przypada-
jących od poniedziałku do piątku. A każde 
święto występujące w okresie rozliczeniowym 
i przypadające w innym dniu niż niedziela 
obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Maksymalny limit łącznego 
tygodniowego czasu 
pracy - art. 131 KP

Tygodniowy czas pracy łącznie z godzi-
nami nadliczbowymi nie może przekraczać 
przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie 
rozliczeniowym (8 godzin ponad 40 godzinny 
czas pracy x 52 tygodnie = 416 h). Ograniczenie 
to nie dotyczy pracowników zarządzających w 
imieniu pracodawcy zakładem pracy.

Co do zasady zgodnie z art. 151 § 3 
KP roczny limit nadgodzin wynosi 150, 
jednakże - mając na uwadze treść art. 151 

§ 4 KP w układzie zbiorowym pracy lub 
w regulaminie pracy albo w umowie o pracę 
- jeżeli pracodawca nie jest objęty układem 
zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do 
ustalenia regulaminu pracy, jest dopuszczalne 
ustalenie innej liczby godzin nadliczbowych 
w roku kalendarzowym niż 150 (maksymalna 
liczba nadgodzin to zgodnie z ww. artykułem 
131 KP to 416, nieco inną liczbę podaje 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 
uwzględniając dni urlopu. Zgodnie ze 
stanowiskiem MPiPS z dnia 13 listopada 
2008 r., sygnatura DPR-III-079-612/TW/08 
w sprawie ustalania rocznego limitu pracy 
w nadgodzinach, pracodawca może ustalić 
limit nadgodzin w skali roku na poziomie:

• 384 godzin dla pracowników, którzy mają 
prawo do 20 dni urlopu w danym roku 
kalendarzowym,

• 376 godzin dla pracowników, którzy mają 
prawo do 26 dni urlopu.

W pewien sposób wpływ wykorzysty-
wania urlopu wypoczynkowego na ustalenie 
powyższego limitu potwierdził też GIP w 
stanowisku z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie 
limitu godzin nadliczbowych kierowców, 
sygn. GPP-417/501-4560-12/09/PE/RP.

Minimalny nieprzerwany 
odpoczynek dobowy - art. 132 KP

Pracownikowi przysługuje w każdej 
dobie prawo do co najmniej 11 godzin 
nieprzerwanego odpoczynku. Regula-
cja ta nie dotyczy jednak, podobnie jak 
w przypadku maksymalnego tygodniowego 
czasu pracy, pracowników zarządzających w 
imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz 
przypadków konieczności prowadzenia akcji 
ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia 
ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska 
albo usunięcia awarii. Jednakże w tych określo-
nych przypadkach pracownikowi przysługuje, 
w okresie rozliczeniowym, równoważny okres 
odpoczynku.

Minimalny nieprzerwany 
odpoczynek tygodniowy 
- art. 133 KP

Pracownikowi przysługuje w każdym 
tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin 
nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego 
co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpo-
czynku dobowego.

Z kolei w kontekście pracowników zarzą-
dzających w imieniu pracodawcy zakładem 
pracy oraz w przypadku prowadzenia akcji 
ratowniczych, jak również w przypadku zmia-
ny pory wykonywania pracy przez pracownika 
w związku z jego przejściem na inną zmianę, 
zgodnie z ustalonym rozkładem czasu pracy, 
tygodniowy nieprzerwany odpoczynek może 
obejmować mniejszą liczbę godzin, nie może 
być jednak krótszy niż 24 godziny.

Wzmiankowany odpoczynek powi-
nien przypadać w niedzielę. Niedziela 
obejmuje 24 kolejne godziny, poczynając 
od godziny 6:00 w tym dniu, chyba że u 
danego pracodawcy została ustalona inna 
godzina. Zaś w sytuacji dozwolonej pracy 
w niedzielę odpoczynek może przypadać w 
innym dniu niż niedziela.

Przerwa w pracy - art. 134 KP
Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy 

pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, 
pracownik ma prawo do przerwy w pracy 
trwającej co najmniej 15 minut, wliczanej do 
czasu pracy.

III. Równoważny czas pracy
A. Informacje wstępne
Równoważny czas pracy stanowi rodzaj 

wymiaru czasu pracy, który przekracza ogólne 
normy przewidziane w KP. Jest to więc wymiar 
przekraczający 8 godzin na dobę i przeciętnie 
40 godzin na tydzień. Należy przy tym 
pamiętać, że przedłużony dobowy wymiar 
czasu pracy powinien być równoważony 
krótszym dobowym wymiarem czasu pracy 
w niektórych dniach lub też dniami wolnymi 
od pracy (tak by zachować średnią 40 godzin 
pracy tygodniowo, norma tygodniowa jest 
normą przeciętną, co oznacza, że można 
zaplanować w jednym tygodniu nawet 
72 godziny pracy - 6 dni x 12 godzin, a w 

innych tygodniach okresu rozliczeniowego 
odpowiednio mniej).

„Równoważenie” przedłużenia wymiaru 
czasu pracy następuje przez:

• obniżenie wymiaru czasu pracy w innych 
dniach, np. po 2, 4 czy 6 godzin. Należy 
wówczas zapewnić pracownikowi co 
najmniej tyle dni wolnych od pracy, ile 
w okresie rozliczeniowym jest w sumie 
niedziel, świąt oraz dni wolnych wyni-
kających z 5-dniowego tygodnia pracy

lub
• wprowadzenie dni wolnych z tytułu 

przepracowanych godzin, niezależnie 
od obowiązującej liczby dni ustawowo 
wolnych od pracy i dni wolnych, wyni-
kających z 5-dniowego tygodnia pracy. 
Dni wolne równoważące wlicza się do 
urlopu, ale nie można nimi zaczynać i 
kończyć urlopu.

Oba sposoby równoważenia można 
stosować jednocześnie.

B. Wprowadzenie równoważonego 
czasu pracy, harmonogram

Organizacja pracy z zastosowaniem rów-
noważnego systemu czasu pracy powinna być 
wprowadzona układem zbiorowym pracy, re-
gulaminem pracy lub w drodze obwieszczenia 
(zarządzenia) pracodawcy. Ponadto równo-
ważny czas pracy, normowany w art. 1294 KP, 
w brzmieniu obowiązującym w latach 2001 i 
2002 mógł być wprowadzony w zakładach 
pracy nieobjętych regulaminem pracy na pod-
stawie umowy o pracę (wyr. SN z 13.12.2006 
r., II PK 99/06, OSNP 2008, Nr 5–6, poz. 56). 

Wprowadzenie przedmiotowego syste-
mu czasu pracy może nastąpić w każdym 
momencie, w zależności od potrzeb pra-
codawcy. Legislator daje w tym miejscu 
pracodawcom duży zakres uznania je-
śli chodzi o organizowanie czasu pracy 
(zarówno w zakładach pracy, w jednostkach 

organizacyjnych określonego zakładu, jak i 
na poszczególnych stanowiskach pracy lub 
w stosunku do niektórych pracowników). 
Wprowadzenie równoważnego systemu 
organizacji pracy powinno mieć jednak 
merytoryczne uzasadnienie. 

Najczęściej jest ono podyktowane nie-
możnością, z przyczyn nieodnoszących się 
do pracodawcy, rytmicznego zorganizowa-
nia produkcji, zapewnienia świadczenia 
usług, zmianami w zapotrzebowaniu na 
produkty i usługi. Aby można było pisać 
o merytorycznym uzasadnieniu wprowa-
dzenia równoważnego systemu czasu pracy, 
okresowy wzrost popytu na produkty / usługi 
w pewnych okresach powinien przeplatać się 
z jego spadkiem. 

Równoważny czas pracy można wprowa-
dzić np. w handlu, gastronomii, hotelarstwie, 
rolnictwie, zakładach fryzjerskich i kosme-
tycznych, na stacjach benzynowych. 

Przy wprowadzaniu omawianego 
systemu pracodawca musi uwzględniać 
obowiązki: zapewnienia warunków pracy 
zgodnej z wymogami BHP (art. 94 pkt 4 
KP) oraz organizowania pracy w sposób 
zapewniający zmniejszenie uciążliwości 
pracy, zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w 
ustalonym z góry tempie (art. 94 ust. 2a KP). 
Nie należy zatem wprowadzać go, jeżeli wyko-
nywane przez pracowników prace są ciężkie 
lub monotonne, gdyż może to powodować 
zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika.

Jak zostało to już wyżej nadmienione, 
równoważny czas pracy wprowadza się 
tak, jak każdy system czasu pracy, a więc 
w regulaminie pracy, układzie zbiorowym 
pracy czy w obwieszczeniu (art. 150 § 1 KP), 
należy wskazać:

• jaką grupę pracowników obejmuje 
równoważny system czasu pracy,

• informację o liczbie godzin pracy, 
np.  zróżnicowana liczba godzin 
w poszczególnych dniach, przedłużenie 
do 12 godzin,

• w jaki sposób następuje „równoważe-
nie” - czy tylko przez wolne dni, czy też 
przez wolne dni i krótszy czas pracy w 
niektóre dni,

• okres rozliczeniowy.

Rozkład czasu pracy należy podać 
do wiadomości pracowników przed da-
nym okresem rozliczeniowym. Może 
przewidywać różne wymiary dobowe 
w poszczególnych dniach pracy. Praco-
dawca powinien także sporządzić har-
monogram pracy ustalający konkretny 
rozkład czasu pracy danego pracownika 
z wyraźnym określeniem godziny rozpoczę-
cia i zakończenia pracy w każdym dniu.

W harmonogramie należy wskazać:
• dni pracy z podaniem godziny rozpoczę-

cia i zakończenia pracy,
• dni wolne z rozróżnieniem, z jakiego 

tytułu są one wolne: z tytułu 5-dniowego 
tygodnia pracy, w zamian za pracę w 
niedzielę lub święto, czy z powodu rów-

Czas pracy w prawie polskim   cz. 1
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noważenia przedłużonego czasu pracy 
(tzw. harmonogramowo wolne).

Przykład (1): Grafik w równoważnym 
czasie pracy – 1 miesięczny okres rozliczenio-
wy (160 godzin pracy):

Wprowadzenie systemu równoważnego 
zwalnia więc pracodawcę ze sztywnego 
przestrzegania 8-godzinnej normy dobowej, 
jednak nie z przeciętnej 40-godzinnej normy 
tygodniowej. Stosowanie systemu równoważ-
nego wymaga odrębnego planowania pracy dla 
każdego okresu rozliczeniowego, w oparciu na 
obowiązującym wymiarze czasu pracy.

C. Zmiana systemu czasu pracy

Gdy pracodawca uzna to za stosowne, ma 
prawo odstąpić od systemu równoważnego 
czasu pracy w dowolnym czasie, nie tylko 
jedynie na początku miesiąca kalendarzowego 
(który jest uważany przez ustawodawcę za 
standardową jednostkę rozliczeniową) i 
kontynuowanie zatrudnienia w tym systemie 
do końca tego okresu rozliczeniowego.  
Odstąpienie od tego rodzaju systemu orga-
nizacji czasu pracy przed upływem okresu 
rozliczeniowego zobowiązuje pracodawcę 
do zapłaty pracownikom wynagrodzenia za 
przepracowane godziny nadliczbowe powyżej 
8-godzinnej normy czasu pracy.

D. Rodzaje równoważnego czasu pracy

Można wyróżnić 3 rodzaje równo-
ważnego czasu pracy, które różnicuje ilość 
przepracowywanych godzin (również okres 
rozliczeniowy podlega modyfikacjom).

Przedłużony czas pracy, jak zostało to 
już zaznaczone, ma charakter wyjątkowy 
i dotyczy określonych grup pracowników 
i jest uzasadniony rodzajem pracy lub jej 
organizacją. 

1. System równoważnego czasu pracy, w 
którym jest dopuszczalne przedłużenie dobo-
wego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak 
niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym 
nie przekraczającym 1 miesiąca. Ponownie 
zaznaczyć należy, że przedłużony dobowy 
wymiar czasu pracy jest równoważony 
krótszym dobowym wymiarem czasu pracy 
w niektórych dniach lub dniami wolnymi 
od pracy.

W szczególnie uzasadnionych przypad-

kach okres rozliczeniowy może być przedłu-
żony, nie więcej jednak niż do 3 miesięcy. 
Przy pracach uzależnionych od pory roku 
lub warunków atmosferycznych miesięczny 
okres rozliczeniowy może być przedłużony, 
nie więcej jednak niż do 4 miesięcy.

2. Przy pracach polegających na dozorze 
urządzeń lub związanych z częściowym 
pozostawaniem w pogotowiu do pracy 
może być stosowany system równoważnego 
czasu pracy, w którym jest dopuszczalne 
przedłużenie dobowego wymiaru czasu 
pracy, nie więcej jednak niż do 16 godzin, w 
okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 1 
miesiąca. W tym systemie czasu pracy pracow-
nikowi przysługuje, bezpośrednio po każdym 
okresie wykonywania pracy w przedłużonym 
dobowym wymiarze czasu pracy, odpoczynek 
przez czas odpowiadający co najmniej liczbie 
przepracowanych godzin, niezależnie od 
odpoczynku dobowego.

3. Do pracowników zatrudnionych przy 
pilnowaniu mienia lub ochronie osób, a także 
pracowników zakładowych straży pożarnych 
i zakładowych służb ratowniczych może być 
stosowany system równoważnego czasu pracy, 
w którym jest dopuszczalne przedłużenie do-
bowego wymiaru czasu pracy do 24 godzin, w 
okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 1 
miesiąca. W tym systemie czasu pracy pracow-
nikowi również przysługuje, bezpośrednio 
po każdym okresie wykonywania pracy w 
przedłużonym dobowym wymiarze czasu 
pracy, odpoczynek przez czas odpowiadający 
co najmniej liczbie przepracowanych godzin, 
niezależnie od odpoczynku dobowego. 
Oznacza to, że jeżeli pracownik przepracował 
bez przerwy 24 godziny, to przysługuje mu 24 
godziny odpoczynku.

Przykład (2):
System równoważnego czasu pracy 

umożliwia wprowadzenie zmian w zakresie 
zasady, zgodnie z którą czas pracy nie może 
przekraczać ośmiu godzin na dobę i 40 godzin 
tygodniowo w przeciętnym pięciodniowym 
tygodniu pracy. 

I tak możliwe jest np. zatrudnianie 
pracowników pracujących w równoważnym 
czasie pracy przez 12 godzin na dobę i 60 
godzin tygodniowo w okresie pięciodniowego 
tygodnia pracy i przez 4 godziny dziennie 
oraz 20 godzin w następnym tygodniu pracy 
(średni czas pracy przez 2 tygodnie wynosi 
więc 40 godzin).

E. Zasady obowiązujące w równoważ-
nym czasie pracy

W omawianym systemie czasu pracy 
należy przestrzegać szeregu zasad (w pewnym 
zakresie zostały one omówione w rozdziale II):

• zachowania doby pracowniczej,
• prawa pracownika do odpoczynku do-

bowego,
• prawa pracownika do odpoczynku tygo-

dniowego,
• wprowadzenia „dnia wolnego od pracy, 

wynikającego z rozkładu czasu pracy w 
przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy”, 
niezależnie od dni równoważących 
przedłużenie dobowej normy czasu pracy,

• zakazu łączenia systemu równoważnego 
czasu pracy z przerywanym czasem pracy 
(art. 139 § 2 k.p.).

Przykład (3):
Pracownik może pracować dzień po 

dniu przez 12 godzin, gdyż korzysta wówczas 
z 11-godzinnego odpoczynku dobowe-
go. Niedopuszczalne jest jednak ustale-
nie rozkładu czasu pracy w ten sposób, że 
pracownik następnego dnia rozpoczyna 
pracę wcześniej, gdyż powoduje to naru-
szenie przepisów o dobie pracowniczej 
i niedopuszczalne planowanie pracy w nad-
godzinach.

Przykład (4):
Pracownik rozpoczął pracę w ponie-

działek o godz. 8.00 i pracował do 20.00. 
Doba pracownicza kończy się o godz. 
8.00 we wtorek. Jeżeli zgodnie z rozkła-
dem we wtorek pracownik rozpocząłby 
pracę o godz. 6.00, wówczas oznaczałoby to 
2 godziny pracy w poprzedniej dobie, czyli 
godziny nadliczbowe. Poza tym zostałoby 
naruszone prawo pracownika do co najmniej 11 
godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowe-
go (od 20.00 do 6.00 - 10 godzin odpoczynku).

W następnym numerze Magazynu „Bu-
dowlani”, w drugiej części artykułu omówione 
zostaną następujące tematy:

• praca w ruchu ciągłym
• skrócony czas pracy
• zadaniowy czas pracy
• przerywany czas pracy
• system skróconego tygodnia pracy
• system czasu pracy, w którym praca jest 

świadczona wyłącznie w piątki, soboty, 
niedziele i święta

Opracował Cezary Izdebski

Czas pracy w prawie polskim   cz. 1

Od 1 stycznia 2019 roku nadal sto-
sujemy stawki VAT na poziomie 

8 i 23 procent, jednak w 2019 roku zmiany 
będą dotyczyły opodatkowania bonów 
(voucherów).   

Obowiązek taki  nałożyła na Polskę 
dyrektywa Rady Uni Europejskiej 2016/1065 
z dnia 27 czerwca 2016 roku, zmieniająca 
dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu 
do bonów na towary lub usługi (Dz.Urz.
UE Z 2016 R. l 177 s. 9). Celem dyrektywy 
jest przede wszystkim uproszczenie i 
ujednolicenie przepisów dotyczących VAT, 
mających zastosowanie do bonów na towary 
lub usługi. W związku z tym do ustawy z 11 
marca 2004 o podatku od towarów i usług 
zostały wprowadzone definicje: bonu, jego 
emisji i transferu, bonu jednego przezna-
czenia (SPV) i bonu różnego przeznaczenia 
( MPV). Przykładem bonu SPV - jednego 
przeznaczenia - może  być bon, który 
uprawnia konsumenta do „otrzymania” 
określonej usługi, w określonym miejscu 
i ustalonej wartości ( np. bon na 100 zł, 
np. uprawniający do usługi fryzjerskiej, 
serwisowej, gastronomicznej). Bony jednego 
przeznaczenia odnoszą się do dostaw, w 
których miejsce świadczenia oraz kwota 

VAT z tytułu dostawy są znane w chwili 
emisji bonu. Bony różnego przeznaczenia 
to bony inne niż (SPV), np. bony emitowane 
przez galerie handlowe pozwalające na 
robienie zakupów w mieszczących się w 
nich sklepach. 

Do końca 2018 roku bony traktowane 
były zasadniczo jako znaki legitymacyjne 
uprawniające ich nabywcę do odbioru 
określonego świadczenia (nabycia towaru 
lub skorzystania z usługi). W momencie 
odpłatnego wydania bonu nie powstał 

obowiązek podatkowy w podatku VAT, 
ponieważ sprzedaż bonów nie mieściła się  
w katalogu czynności opodatkowanych.  

Od 2019 roku nowe przepisy  różnicują 
rozliczanie podatku VAT w zależności 
od tego, czy bon zostanie uznany za bon 
jednego, czy też różnego przeznaczenia. Bo-
nami będą instrumenty, z którymi wiąże się 
obowiązek ich przyjęcia jako wynagrodzenia 
za dostawę towarów lub świadczenia usług. 

Tak jak wyżej wspomniałam,  za bon 
jednego przeznaczenia będzie uznany 
bon, w przypadku którego miejsce dostawy 
towarów lub świadczenie usług, których bon 
dotyczy oraz kwota podatku VAT są znane 
w chwili jego emisji (wydania nabywcy). 
Przeciwnie, za bon różnego przeznaczenia 
będzie uznawany bon, który nie spełnia 
ww. warunków (np. uprawnia do odebrania 
różnych produktów lub usług od wielu 
sprzedawców). Już samo wydanie bonu jed-
norazowego będzie zmuszało do naliczania 
podatku VAT. Zarówno pierwsze wydanie 
(emisja) bonu przez sprzedawcę, jak i każdy 
jego kolejny transfer na innego odbiorcę 
zostanie uznany za dostawę towarów lub 
świadczenie usług.  

Całkiem inaczej jest w przypadku 

przekazania bonu różnego przeznaczenia. 
Dopiero faktyczne przekazanie towarów 
lub świadczenie usług dokonane w zamian 
za bon różnego przeznaczenia, przyjęty jako 
wynagrodzenie lub część wynagrodzenia, 
będzie podlegać opodatkowaniu. Natomiast 
wcześniejszy transfer takiego bonu nie bę-
dzie stanowił podstawy do naliczenia VAT.  

W 2019 roku zmiany dotyczą też ulgi za 
złe długi, ale o tym w następnym numerze 
OMSZ „Budowlani”.

Barbara Pałka 

Księgowa informuje

Bony - nowe przepisy, 
które weszły w życie 
w 2019 roku
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Należy wypełnić 
diagram w taki 
sposób, aby w 

każdym poziomym 
wierszu, w każdej 
pionowej kolumnie 

i w każdym 
dziewięciopolowym 

kwadracie 3x3 
znalazły się cyfry 

od 1 do 9. Cyfry 
w kwadracie 

oraz kolumnie i 
wierszu nie mogą 

się powtarzać.

SUDOKU 
DLA 

ROZ-
RYWKI

5 4

1 4

7 2 6 9 1

4 7 6 2

3 5 2

3 1

9 7

6 7 4 9

HUMOR
Jasiu przychodzi do domu i 
pyta:  
- Mamo, czy dzisiaj jest 
piękny dzień?  
- A czemu pytasz?  
- Bo nauczycielka powiedzia-
ła, że pewnego pięknego dnia 
zwariuje.

JJJ
Policjant zatrzymuje blon-
dynkę za przekroczenie 
prędkości.  
- Dzień dobry. Widzi pani, co 
to jest? (pokazuje na radar)  
- Dzień dobry. Nie. Co to? 
Suszareczka?  
- Nie, proszę pani. To jest ra-
dar. I co my tu mamy? Widzi 
pani te cyferki?  
- 140. Widzę.  
- No właśnie. Prawo jazdy 
proszę i dowód rejestracyjny 
samochodu.  
- Nie mam.  
- Jak to pani nie ma?  
- No, bo widzi pan, tak to 
wszystko się dzisiaj szybko 
działo...i ten samochód nie 
jest mój.  
- Jak to nie pani?  
- No tak, ukradłam go. Bo 
jak zabiliśmy tamtą kobietę, 
to trzeba było jakoś pozbyć 
się zwłok, a ja nie chciałam 
brudzić swojego auta, więc 
ukradłam to i zapakowałam 
zwłoki do bagażnika. I teraz 
tak szybko jadę, żeby jak 
najszybciej pozbyć się ciała.  
- To ma pani na dodatek 
trupa w bagażniku?! Proszę 
wysiąść, ręce na maskę i nie 
ruszać się!  
Policjant dzwoni po wsparcie:  
- Mam tu trupa w bagażniku, 
kradzież samochodu i prze-
kroczenie prędkości.  
Za chwilę pojawia się cała 
ekipa z ostrą bronią.  
Dowodzący podchodzi do 
kobiety:  
- Ma pani jakieś dokumenty?  
- Mam, sięga do skrytki, 
podaje dokumenty, prawo 
jazdy i dowód rejestracyjny 
samochodu. Wszystko w 
największym porządku.  
- Jak to, to nie jest kradziony 
samochód?!  
- Nie, skądże, to mój samo-
chód.  
- To proszę otworzyć 
bagażnik.  
Blondynka otwiera bagaż-
nik, a tam porządek, trójkąt 
ostrzegawczy na miejscu, 
koło zapasowe itp...  
Dowódca zdezorientowany:  
- No jak to, mamy zgłoszenie, 
że samochód kradziony, w 
bagażniku trup...  
-...i co jeszcze naopowiadał, 
może że niby prędkość prze-
kroczyłam?

JJJ
Idą pieniądze do nieba.  
Najpierw idzie 10 zł.  
Gdy, jest przy bramie, słyszy:  
- Ty 10 zł nie pójdziesz do 
nieba! Do piekła z nim!  
Idzie 50 zł i słyszy to samo.  
Idzie 100 zł i też zostaje 
zesłane do piekła..  
W końcu idzie 50 gr.  
- Ty 50 gr zasługujesz na 
niebo.  
Inne pieniądze się buntują.  
- Jak to! My mamy większą 
wartość, a takie 50 gr idzie 
do nieba?  

Nagle słyszą głos:  
- A kiedy was ostatnio w 
kościele widziałem?

JJJ
Przychodzi facet wieczo-
rem na cmentarz. Zauważa 
grabarza pracującego przy 
jednym z grobów. Postana-
wia go nastraszyć. Chowa się 
za najbliższe drzewo i niczym 
duch woła: huuu… huuu… 
Grabarz nie reaguje. Podcho-
dzi więc bliżej i znowu woła 
huuu… huuu. Grabarz nie 
reaguje. Zrezygnowany, idzie 
do wyjścia z cmentarza, już 
ma wychodzić, gdy nagle do-
staje łopatą w głowę. Grabarz 
staje nad nim z dumą i mówi: 
Krzyczeć – wolno, straszyć 
– wolno, ale poza teren nie 
wychodzimy!

JJJ
Mąż dzwoni do biura, w 
którym pracuje jego żona 
blondynka:  
- Słuchaj - mówi z przeraże-
niem. - Wróciłem wcześniej 
do domu i wyobraź sobie - 
tragedia! Twoja mama, a moja 
teściowa weszła na drzewo, 
a konar, na którym stanęła, 
złamał się i ona zginęła!  
Na to blondynka:  
- Niemożliwe. A pod drzewem 
szukaliście?

JJJ
Przychodzi facet do dentysty 
i pyta, ile będzie kosztowało 
wyrwanie zęba mądrości.  
- 200 złotych.  
- Hmm, za drogo!  
- Mogę oszczędzić na znie-
czuleniu i wyrwać go za 150.  
- Taniej nie można? To wciąż 
za dużo.  
- Za 50 złotych mogę go 
wyrwać po prostu obcęgami. 
Co pan na to?  
- A nie da się jeszcze taniej?  
- No cóż, za 10 zł, bez 
znieczulenia, obcęgami, w 
ramach praktyki może to 
zrobić student.  
- Wspaniale, cudownie. 
Proszę zapisać żonę na 
czwartek!

JJJ
Fąfara i Kubal dostali z kopal-
ni darmowe bilety na „Jezioro 
łabędzie”. Dostali, to i poszli, 
ale ledwo przedstawienie się 
zaczęło, Kubal zasnął. Rozbu-
dził się w połowie i zdezo-
rientowany pyta Fąfary: - Co 
się dzieje, dlaczego tu jest tak 
cicho? - Ty nawet nie wiesz 
jacy to kulturalni ludzie - 
szepcze do niego Fąfara - jak 
tylko zasnąłeś, od razu zaczęli 
tańczyć na palcach.

JJJ
Kolega podwozi kolegę 
nowym samochodem:  
- Nie wiesz, jak często trzeba 
zmieniać olej?  
- Nie wiem, ale mój kolega 
zmienia co 5 lat.  
- A co ma?  
- Budę z frytkami w Mielnie.

JJJ
Na rozprawie sędzia pyta 
oskarżonego:  
- Dlaczego uciekł pan z 
więzienia?  
- Bo chciałem się ożenić!  
- Ma pan dziwne poczucie 
wolności.

JJJ


