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NOWE 
PRZEPISY
W SPRAWIE

BHP
PRZY 

OBSŁUDZE

ŻURAWI

Z Janem Podzerkiem przewodniczącym „Budowlanych” w Hoch-
tief Polska S.A. Oddział w Poznaniu, wiceprzewodniczącym Rady 
ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie przy Okręgowym In-
spektorze Pracy w Poznaniu - rozmawia Tomasz Nagórka

Czas pracy 
w prawie 
polskim   cz. 2

O nowych trendach  
w bezpieczeństwie 
pracy  
w budownictwie…
ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-
WYBORCZE W ORGANIZACJACH 
ZAKŁADOWYCH ZZ „BUDOWLANI”
- W KW MORAWICA S.A. str. 9
- W RZESZOWSKIEJ SM str. 11
- LWSM W KNUROWIE str. 11
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O dialogu społecznym 
u Prezydenta RP

Jak informuje Ogólnopolskie 
Porozumienie Związków Za-

wodowych, w związku z pogarszający-
mi się nastrojami społecznymi, przy-
gotowaniami do akcji protestacyjnych 
i strajkowych organizacji zrzeszonych 
w OPZZ, w tym pracowników oświaty, 
trwającym strajkiem pracowników 
wymiaru sprawiedliwości, w którym uczestniczą związki OPZZ, oraz 
decyzją Prezydium OPZZ, delegacja Konfederacji nie wzięła udziału 
w uroczystym posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego, które odbyło 
się w Pałacu Prezydenckim. Prezydium OPZZ zdecydowało, że w 
uroczystym posiedzeniu Rady weźmie udział jedynie przewodniczący 
OPZZ Jan Guz.

Zgodnie z zaplanowanym przebiegiem obrad, przewodniczący 
OPZZ Jan Guz w imieniu OPZZ podsumował reformę emerytalną. 
„System emerytalny jest ściśle połączony z systemem zatrudnienia, 
kondycją zdrowotną społeczeństwa, zabezpieczeniami socjalnymi. 
Należy go więc rozpatrywać z wieloma uprawnieniami do zabezpieczenia 
społecznego. Prawo do emerytury ze względu na wiek metrykalny nie 
rozwiązuje problemu, bo nie każdy starzeje się w tym samym czasie. 
Ponieważ nie każdy pracuje w takich samych warunkach środowiskowych 
czy jest narażony na te same niebezpieczeństwa” – mówił Jan Guz w 
swoim wystąpieniu.

Przypomniał ponadto postulaty OPZZ, które są bardzo istotne dla 
całego społeczeństwa, ale do dziś nie zostały zrealizowane. Zaapelował 
o wprowadzenie emerytur powiązanych ze stażem pracy. Przypomniał, 
że obywatelski projekt ustawy w tej sprawie został dwukrotnie poparty 
przez Prawo i Sprawiedliwość. Jednocześnie przypomniał, że prezydent 
Andrzej Duda, w czasie swojej kampanii wyborczej, zadeklarował podję-
cie tego problemu. Przewodniczący Jan Guz w czasie swojego wystąpienia 
na Radzie złożył przygotowany przez OPZZ projekt tej ustawy. Po jej 
wprowadzeniu pracownicy będą mieli prawo przejścia na emeryturę ze 
względu na staż pracy – 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn.

W swoim wystąpieniu przewodniczący poruszył również potrzebę 
zatrzymania wygasającego charakteru emerytur pomostowych. „Osoby 
pracujące w warunkach szkodliwych muszą mieć prawo do wcześniejszej 
emerytury” – zaznaczył.Zwrócił uwagę na konieczność zatrzymania 
spadku świadczeń emerytalnych jednoosobowych gospodarstw eme-
ryckich poprzez wprowadzenie tzw. emerytur wdowich, czyli wliczenia 
do kwoty bazowej 25% emerytury zmarłego współmałżonka.

Jan Guz, mówiąc o systemie emerytalnym, zwrócił uwagę, że 
emerytura zależy od wysokości zarobków. Zapytał prezydenta Andrzeja 
Dudę, czy zdaje sobie sprawę, jaką emeryturę będą mieli nauczyciele 
zarabiający dziś, po 10 latach pracy, dwa tysiące złotych. Podkreślił, że 
Polacy na emeryturze nigdy nie dorównają Europejczykom, jeśli rząd 
nie zacznie wprowadzać rozwiązań systemowych.

W swoim wystąpieniu przypomniał również, że OPZZ od miesięcy 
sygnalizuje załamanie dialogu społecznego, obniżanie rangi Rady i 
pogarszające się nastroje społeczne.

Czy dojdzie do strajku 
nauczycieli?

Jak informuje Związek Nauczy-
cielstwa Polskiego, 4 marca 2019 

r. Prezydium Związku podjęło uchwałę 
w sprawie terminu przeprowadzenia 
referendów strajkowych i wyznaczenia 
daty strajku.

Do 25 marca br. były przeprowa-
dzone referenda strajkowe w szkołach 
i placówkach, z którymi w ramach 
prowadzonego z nimi sporu zbiorowego 
zakończono etap mediacji, nie osiągając 
porozumienia co do spełnienia żądania podwyższenia wynagrodzeń 
zasadniczych nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pe-

Przegląd związkowych 
wydarzeń w Polsce

cd. na str. 4

Na początku marca odbyło się 
posiedzenie Rady Okręgu Święto-
krzyskiego Związku Zawodowego 

„Budowlani”. Na zaproszenie przewodniczącej 
Okręgu Anny Bujnowskiej w spotkaniu uczest-
niczył sekretarz krajowy ds. organizacyjnych 
Tomasz Nagórka.

Przed rozpoczęciem posiedzenia podzię-
kowania i bukiet kwiatów wręczono przewodni-
czącej Organizacji Zakładowej w Nordkalk Sp. 

z o.o. Zakład w Miedziance, Jolancie Koczywąs, 
która dzięki swojej determinacji i zaangażowaniu 
potroiła liczbę członków organizacji.

Członkowie Rady przyjęli m.in. sprawoz-
danie z działalności w 2018 r. oraz plan pracy 
na 2019 r. Znalazły się w nim najważniejsze 
działania podejmowane przez Zarząd oraz 
przewodniczącą Okręgu Annę Bujnowską. A 
takżeinformacje  o odbytych posiedzeniach or-
ganów okręgowych, konferencjach i seminariach, 

spotkaniach w zakładach pracy, spotkaniach z 
inspekcją pracy, organami samorządowymi oraz 
z regionalnymi organizacjami pracodawców i 
pracobiorców. W tym miejscu należy przypo-
mnieć, że w ubiegłym roku Okręg Świętokrzyski 
był organizatorem i gospodarzem Centralnych 
Obchodów Dnia Górnika Związku Zawodowego 
„Budowlani”.

Na 2019 rok Rada Okręgu Świętokrzyskiego 
zaplanowała kolejne działania  szkoleniowe i 
integracyjne, a także działania na rzecz poprawy 
warunków pracy zatrudnionych w województwie 
świętokrzyskim, w tym organizację konferencji 
dotyczącej nowej jakości relacji pracowniczych, 
przeciwdziałania negatywnym zjawiskom w 
środowisku pracy oraz kultury współpracy.

Tomasz Nagórka podziękował Annie Buj-
nowskiej za wieloletnią współpracę z Biurem 
Zarządu Krajowego. Szczególną uwagę zwrócił 
na trwającą kampanię sprawozdawczo-wyborczą 
w organizacjach podstawowych. Podał terminarz 
kampanii wyborczej w poszczególnych struk-
turach Związku Zawodowego „Budowlani”, 
przywołał najważniejsze zapisy z ordynacji 
wyborczej oraz odniósł się w kilku słowach 
do obowiązującej w tej kadencji dokumentacji 
rejestracyjnej. 

W dalszej części mówił o nowelizacji ustawy 
o związkach zawodowych, w szczególności o no-
wych regulacjach dotyczących reprezentatywno-
ści organizacji związkowych w zakładach pracy, 
możliwości zrzeszania osób zatrudnionych na 
umowach cywilnoprawnych i samozatrudnio-
nych, a także o wliczaniu tych osób do ogółu 
zatrudnionych w danym zakładzie pracy. 

Przedstawiciel Biura Zarządu Krajowego 
wspomniał również o pracowniczych planach 
kapitałowych, które z lipcem bieżącego roku 
wchodzą do zakładów pracy liczących co naj-
mniej 250 pracowników. Na koniec zachęcił do 
wspólnego tworzenia magazynu „Budowlani” 
oraz korzystania z mediów Związku Zawodo-
wego „Budowlani”.                   Tomasz Nagórka

Rada Okręgu
Świętokrzyskiego 
planuje działania na bieżący rok
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W hotelu Sofitel Victoria w 
Warszawie odbyło się spo-
tkanie Komitetu Sterującego 

Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Bu-
downictwie, poświęcone podsumowaniu 
działań i projektów realizowanych przez 
Porozumienie w roku 2018, planom działań 
na rok 2019, a także inicjatywom  rozwoju 
Porozumienia, które działa na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa pracy na polskich budowach.

W spotkaniu uczestniczyło ponad  50 
osób, w tym prezesi i szefowie działów BHP 
największych firm, które działają w polskim 
sektorze budownictwa jako generalni wyko-
nawcy – członków Porozumienia. A także 
przedstawiciele kierownictw organizacji 

i stowarzyszeń, z którymi Porozumienie 
współpracuje w zakresie szeroko rozumia-
nego bezpieczeństwa pracy tj.:  Państwowej 
Inspekcji Pracy, Polskiego Związku Praco-
dawców Budownictwa, Polskiego Związku 
Inżynierów i Techników Budownictwa, 
Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań, 

Urzędu Dozoru Technicznego, Związku 
Zawodowego „BUDOWLANI”, Polskiego 
Zrzeszenia Wykonawców Fundamentów 
Specjalnych, Stowarzyszenia Producentów 
Betonu Towarowego.

Spotkanie prowadził aktualny prezydent 
PdB -  Leszek Gołąbiecki.

W wystąpieniu otwierającym spotkanie 
szef Państwowej Inspekcji Pracy – główny 
inspektor pracy Wiesław Łyszczek wskazał 
m.in. na fakt, że Porozumienie dla Bezpie-
czeństwa w Budownictwie, które powstało w 
2010 r. pod auspicjami Głównego Inspektora 
Pracy, od początków swojej działalności 
przynosi konkretne efekty, dzięki wpro-
wadzaniu systemowych działań z zakresu  
bezpieczeństwa i higieny pracy.

Te działania to m. in. wdrażanie jed-
nolitych procedur w zakresie sporządzania 
na budowach planów BIOZ, instrukcji 
bezpiecznego wykonywania robót, prze-
prowadzania wprowadzających szkoleń 
informacyjnych BHP.

Stosowane procedury pozytywnie 
wpływają na działające na budowach firmy 
podwykonawcze, powodując dostosowanie 
się podwykonawców do wymogów z zakresu 
bezpieczeństwa pracy na budowach realizo-
wanych przez członków Porozumienia. 

Wiesław Łyszczek podkreślił konse-
kwencję członków Porozumienia w zakresie 
działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa 
pracy. Podziękował także za promowanie 
dobrych praktyk na budowach oraz zaanga-
żowanie w realizację  działań prewencyjnych 
prowadzonych przez Państwową Inspekcję 
Pracy. Podkreślił także dalsze wsparcie PIP 
dla działań Porozumienia na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa pracy.

W trakcie spotkania został podpisany 

list intencyjny o współpracy pomiędzy 
Porozumieniem dla Bezpieczeństwa w 
Budownictwie i Centralnym Instytutem 
Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem 
Badawczym jako instytucją wspierającą.

Podpisy złożyli aktualny Prezydent 

Porozumienia -  Leszek Gołąbiecki  i dyrektor 
CIOP-PIB prof. dr  hab.  Danuta Koradecka.

Zabierając głos, prof. Danuta Koradecka  
pokreśliła m.in. istnienie wielu obszarów w 
których synergia wspólnych działań obu 
organizacji przełoży się na poprawę bez-

pieczeństwa i kultury pracy pracowników w 
sektorze budownictwa, co wiąże się także z 
długą listą prac szczególnie niebezpiecznych.

W czasie spotkania do grona członków 
Porozumienia, po rocznym okresie kan-
dydackim, zostały przyjęte  nowe firmy tj:  
MCKB oraz NDI. Porozumienie podpisali 
prezesi tych firm oraz prezydent Porozu-
mienia.

W części roboczej spotkania, którą 
prowadził koordynator Porozumienia – Mi-
chał Wasilewski  omówione zostały m .in.  
okoliczności 2 wypadków śmiertelnych na 
terenie budów realizowanych przez firmy 
będące członkami Porozumienia.  W spo-
tkaniu ZZ  „BUDOWLANI” reprezentował 
sekretarz krajowy ds. ochrony pracy – Miro-
sław Ossowski.   

(mo)                                                                                                                                                  

SPOTKANIE KOMITETU STERUJĄCEGO POROZUMIENIA 
DLA BEZPIECZEŃSTWA W BUDOWNICTWIE

W Głównym Inspekto-
racie Pracy, 4 marca 
2019 roku, z udziałem 

Wiesława Łyszczka, głównego in-
spektora pracy i Bogdana Drzastwy, 
zastępcy głównego inspektora pracy 
odbyło się kolejne posiedzenie 
Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w 
Budownictwie.

 Na początku spotkania Wie-
sław Łyszczek poinformował o 
powołaniu nowych członków Rady 
ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budow-
nictwie.

Powołania otrzymali: Antoni 
Górski, zastępca prezesa Związku 
Rzemiosła Polskiego, oraz Wik-
tor Piwkowski, sekretarz generalny 
Polskiego Związku Inżynierów i 
Techników Budownictwa. 

 W trakcie obrad Rady zaprezen-
towano referaty dotyczące bieżących 
problemów branży budowlanej. W 
pierwszym wystąpieniu omawiano 
między innymi kwestie związane 
z prowadzeniem obligatoryjnej 
dokumentacji na placach budów 
przez małe i mikro firmy. 

 W wystąpieniu na temat zwią-

zany z prowadzeniem obligatoryjnej 
dokumentacji oraz zapewnieniem 
bezpieczeństwa pracy w mikro- i 
małych firmach Andrzej Nowak, 
wiceprezes Zarządu Głównego 
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 
Pracowników Służby BHP sygna-
lizował problemy w tych firmach, 
dotyczące oceny ryzyka zawodowego 
oraz uprawnień pracowniczych 
do montażu rusztowań. Poruszył 

też problematykę pracowników 
zagranicznych zatrudnianych w mi-
kro- i małych firmach, m.in. sprawy 
dotyczące komunikacji i barier 
językowych, a także przestrzegania 
przepisów BHP na placu budowy.

 Dyskusja po jego wystąpieniu 
dotyczyła między innymi kwestii 
związanych z uprawnieniami nie-
zbędnymi do montażu rusztowań 
i wątpliwości dotyczących inter-

pretacji przepisów w tym zakresie. 
oraz pracowników zagranicznych 
zatrudnianych w tych firmach.

 Urszula Gawrysiak, przedsta-
wicielka Porozumienia dla Bezpie-
czeństwa w Budownictwie zajęła się 
problematyką eksploatacji żurawi 
wieżowych oraz bezpieczeństwem 
pracy operatorów żurawi wieżowych. 
W swojej prezentacji podkreśliła 
wagę kwalifikacji osób pracujących 

przy obsłudze żurawi, a także na sta-
nowiskach hakowych i sygnalistów. 
Przekazała również informację na 
temat prac związanych z wdroże-
niem Sektorowej Ramy Kwalifikacji 
w Budownictwie, prowadzonych 
ze Związkiem Zawodowym „BU-
DOWLANI” w ramach zamówienia 
IBE i działania Sektorowej Rady ds 
Kompetencji w Budownictwie.

Krzysztof Piątek, zastępca głów-
nego inspektora nadzoru budowla-
nego omówił najczęstsze nieprawi-
dłowości dotyczące bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia stwierdzane pod-
czas kontroli nadzoru budowlanego.

Te nieprawidłowości wykrywane 
są podczas kontroli na placach 
budów i dotyczą głównie stosowania 
na budowach planów „BIOZ” tj. 
planów bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia.

 Z danych przedstawionych po 
kontrolach budów wynika, że na pla-
cach budów zdarzają się przypadki 
braku takich planów. Na niektórych 
budowach istniejące plany nie były 
aktualizowane w trakcie postępu 
robót budowlano - montażowych.

 Jakub Chojnicki, dyrektor 
Departamentu Nadzoru i Kontroli 
w GIP przedstawił bardzo ciekawą 
prezentację, z licznymi zdjęcia-
mi, poświęconą bezpieczeństwu 
i higienie pracy w budownictwie 
krajowym na przestrzeni ostatnich 
100 lat, a także historyczne aspekty 
powołania i działalności Państwowej 
Inspekcji Pracy. 

 Jarosław Leśniewski, dyrektor 
Departamentu Legalności w G I P 
omówił problematykę legalności 
zatrudnienia na budowach, w tym 
tematykę zatrudniania pracowni-
ków zagranicznych na polskich 
budowach.

 W posiedzeniu Rady wzięli 
także udział Ewa Dośla, dyrektor 
Gabinetu Głównego Inspektora Pra-
cy, oraz pełniąca funkcję sekretarza 
Rady Mirosława Kamińska - główny 
specjalista w Departamencie Nadzo-
ru i Kontroli GIP.

 W posiedzeniu Rady uczestni-
czył także członek Rady, sekretarz 
krajowy ZZ”BUDOWLANI” - Mi-
rosław Ossowski.

Opracował: M. Ossowski

Rada ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie  
o kluczowych problemach bezpieczeństwa na budowach

CIOP w Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie
Wiesław Łyszczek
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dagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami o 1000 zł, z 
wyrównaniem od 1 stycznia 2019 r.

Strajk jest możliwy, o ile w referendum weźmie udział co najmniej 
połowa uprawnionych i większość z nich opowie się za strajkiem. 
Mogą w nim uczestniczyć wszyscy pracownicy (członkowie związku i 
niezrzeszeni).

Związek Nauczycielstwa Polskiego zaprezentował treść pytania 
referendalnego. Brzmi ono następująco: „Czy wobec niespełnienia 
żądania (…) dotyczącego podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych 
nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i 
pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w … o 1000 
zł, z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 r., jesteś za przeprowadzeniem w 
szkole … strajku począwszy od dnia 8 kwietnia 2019 r.?”

To oznacza, że strajk rozpocznie się w poniedziałek, 8 kwietnia 
2019 r.

„To będzie strajk do odwołania – powiedział prezes ZNP Sławomir 
Broniarz na konferencji prasowej. – Decyzję o terminie zakończenia 
strajku podejmie Prezydium ZG ZNP”.

Największa mobilizacja jest w województwach: łódzkim (88 proc. 
placówek), lubelskim i śląskim (po 87 proc.).

Związek Nauczycielstwa Polskiego prowadzi kampanię informa-
cyjną skierowaną do rodziców, do szkół trafiły plakaty informujące o 
przyczynach protestu z prośbą o zrozumienie.

OPZZ apeluje  
o przywrócenie rangi 
dialogowi społecznemu!

Jak informuje OPZZ, przewodni-
czący OPZZ Jan Guz wystosował 

pisma do prezydenta RP Andrzeja 
Dudy oraz premiera RP Mateusza 
Morawieckiego, z apelem i propozycją 
pilnego spotkania się, którego celem 
byłoby ustalenie wspólnej strategii na 
rzecz realizacji postulatów formuło-
wanych przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych 
oraz przywrócenia właściwej rangi zinstytucjonalizowanemu dialogowi 
społecznemu.

OPZZ z oburzeniem przyjął informację o prowadzeniu przez przed-
stawicieli rządu i kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości rozmów z NSZZ 
„Solidarność” oraz – w konsekwencji – do powołania dwustronnych 
„zespołów rządowo-związkowych”. Tego typu inicjatywy potwierdzają, 
wskazywane od dłuższego czasu przez Ogólnopolskie Porozumienie 
Związków Zawodowych, obniżanie w Polsce rangi i znaczenia insty-
tucji dialogu społecznego. Dla OPZZ Rada Dialogu Społecznego jest 
kluczowym miejscem dla ustalania spójnej i zrównoważonej polityki 
społeczno-gospodarczej, i znów – podobnie jak to miało miejsce w 
przypadku Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych - staje 
się instytucją iluzoryczną.

Centrala związkowa przypomina, że długofalowa i spójna polityka 
społeczno-gospodarcza wymaga uwzględniania różnych punktów 
widzenia. Tylko w ten sposób zapewnia się pokój społeczny i trwały 
rozwój gospodarczy. Ustalenia i porozumienia zawierane przez rząd tylko 
z jedną, wybraną przez siebie organizacją przekreślają sens prowadzania 
dialogu przez pozostałych partnerów społecznych, a z tej organizacji 
czynią współodpowiedzialną za ewentualne konflikty i niezadowolenie 
społeczne z tym związane. Takie działanie powoduje też wybiórcze i 
doraźne, a nie systemowe, rozwiązywanie problemów społecznych. To 
negatywnie wpływa na rozwój państwa i powoduje konfliktowanie się 
grup społecznych.

OPZZ zwraca uwagę, że wciąż pozostają aktualne postulaty OPZZ 
przekazane Prezesowi Rady Ministrów w trakcie ogólnopolskiej mani-
festacji w Warszawie w dn. 22 września 2018 roku. Nie ma znaczącego 
wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej i w sferze finansów 
publicznych oraz płacy minimalnej. Mniejsza od zapowiadanej jest 
waloryzacja emerytur i rent. Marginalizowana jest kwestia wprowadzenia 
dodatkowej możliwości skorzystania z prawa do emerytury stażowej oraz 
zatrzymania stopniowej likwidacji emerytur pomostowych. Związkowcy 
z OPZZ czekają na pełne odmrożenie wysokości odpisu na zakładowy 
fundusz świadczeń socjalnych dla wszystkich grup zawodowych oraz 
o zrekompensowanie pracownikom strat poniesionych w okresie obo-
wiązywania zamrożenia tej wysokości. Dodatkowo, rząd nie podejmuje 
żadnych działań zmierzających do wydłużenia urlopu wypoczynkowego 
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W Hotelu ECHO w Cedzynie odbyło 
się spotkanie Ogólnopolskiego Sto-
warzyszenia Pracowników Służby 

BHP o/Kielce, połączone z jubileuszem 15 -lecia 
istnienia kieleckiego oddziału. W uroczystości 
udział wzięli: okręgowy inspektor pracy  Adam 
Derza, przewodnicząca Świętokrzyskiego Okręgu 
ZZ „Budowlani” Anna Bujnowska, sekretarz 

krajowy ZZ „Budowlani” Mirosław Ossowski, 
dyrektor Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Bu-
downictwa Wiesława Sobańska, prezes Zarządu 
SUPON Sp. z o.o. Stanisław Rupniewski, prezes 
Zarządu Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców 
Branży Budowlanej Zdzisław Mojecki, dyrektor 
Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców Piotr 
Prędota, dyrektor marketingu firmy Filter Service 
Adam Jabłoński. Nie zabrakło również kolegów z 
zaprzyjaźnionych oddziałów OSPSBHP: Andrzeja 
Karykowskiego,  prezesa Zarządu OSPSBHP o/
Starachowice i jednocześnie członka Zarządu 
Głównego OSPSBHP, Pawła Strzelca – sekretarza 
OSPSBHP o/Radom, Józefa Witczaka – prezesa 
Zarządu OSPSBHP o/Radom i jednocześnie 
wiceprezesa ZG OSPSBHP, Stanisława Wolani-
na – wiceprezesa Zarządu OSPSBHP o/Radom. 
Uroczystość prowadziła prezes Zarządu OSPSBHP 
o/Kielce Kamilla Pękalska. 

Jubileusz 15-lecia Kieleckiego Oddziału OSPS-
BHP był jubileuszem szczególnym, ponieważ w 
tym samym czasie obchodzimy 65-lecie powstania 
służby BHP, 25-lecie powstania Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia Służby BHP. Z okazji tak szczegól-
nego jubileuszu Adam Derza, okręgowy inspektor 
pracy w Kielcach wręczył pamiątkowe dyplomy 
i medale członkom założycielom Kieleckiego 

Oddziału OSPSBHP Henrykowi Brykowi, hono-
rowemu członkowi OSPSBHP i wieloletniemu pre-
zesowi Oddziału Kielce, Ewie Motyce - wieloletniej 
specjalistce ds. BHP Kieleckie Kopalni Surowców 
Mineralnych w Kielcach i pomysłodawczyni 
spotkań środowiska służby BHP oraz Czesławowi 
Kozakowi – wieloletniemu specjaliście BHP z 
Cementowni Nowiny. 

Podziękowania dla Kieleckiego Oddziału 
OSPSBHP za wieloletnią współpracę złożyli wszy-
scy zaproszeni goście. Adam Derzawręczył pamiąt-
kowy grawerton, a Mirosław Ossowski  odczytał list 
gratulacyjny w imieniu przewodniczącego Związku 
Zbigniewa Janowskiego, który podziękował za 
wieloletnią dobrą współpracę i wspólne inicjatywy 
oraz wyraził nadzieję na dalsze, równie efektywne 
współdziałanie z Oddziałem Kielce. 

Prezes Zarządu OSPSBHP o/Kielce podzięko-
wała  gościom za inspirujące spotkania i motywację 

do dalszej pracy, wręczając pamiątkowe medale, 
które otrzymali również zasłużeni członkowie 
oddziału Kielce. Szczególne podziękowania zło-
żono Okręgowej Inspekcji Pracy w Kielcach za 
merytoryczne wsparcie działań stowarzyszenia 
oraz  wszelką  pomoc  przy rozwiązywaniu trud-
nych problemów. Na ręce Adama Derzy złożono 
najserdeczniejsze podziękowania dla wszystkich 

pracowników Państwowej Inspekcji Pracy w Kiel-
cach wraz z życzeniami sukcesów w budowaniu 
wspaniałych relacji ze Stowarzyszeniem, pracow-
nikami i pracodawcami.

Aby przybliżyć działalność Kieleckiego Od-
działu OSPSBHP wyświetlono krótką prezentację 
o historii Oddziału, a następnie Andrzej Kraska 
przedstawił „wizję behapowca  XXI wieku”. Pre-
zentacja skłoniła  do refleksji, do przemyśleń i do 
zastanowienia się dokąd my, behapowcy zmierza-
my i co chcielibyśmy osiągnąć. Podkreślono, że 
nadrzędnym celem Stowarzyszenia i Oddziału 
Kielce było i jest popularyzowanie problematyki 
bezpieczeństwa i higieny pracy, przestrzeganie 
etyki zawodowej, doskonalenie swoich umiejęt-
ności zawodowych, ale przede wszystkim pomoc 
drugiemu człowiekowi i integracja środowiska 
zawodowego. 

Alicja Karysz 

15 lat działalności Oddziału 
Kielce Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia 
Pracowników Służby BHP
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n  Tomasz Nagórka: Branża bu-
dowlana charakteryzuje się dużą 
wypadkowością. Dlatego też kwestia 
bezpieczeństwa pracy znajduje się w 
sferze zainteresowania wielu insty-
tucji publicznych oraz organizacji 
związkowych i pracodawców. Przez 
ostatnie lata działał Pan i wciąż 
działa w wielu gremiach, których 
celem jest poprawa bezpieczeństwa 
na polskich budowach. Jak zmie-
niało się przez te lata podejście do 
przestrzegania zasad BHP?

Jan Podzerek: Przez ostatnie lata 
coraz popularniejsze staje się budowa-
nie kultury bezpieczeństwa poprzez 
podnoszenie świadomości pracow-
ników w zakresie BHP. Ogólnodo-
stępne materiały dla pracodawców i 
pracowników oraz programy zapo-
biegania wypadkom, organizowane 
w ostatnich latach przez instytucje 
państwowe sprawujące nadzór nad 
bezpieczeństwem i higieną pracy, 
stale zachęcają pracodawców do 
korzystania z nich. 

Pracodawcy coraz chętniej ko-
rzystają z ofert bezpłatnych szkoleń 
tematycznych współfinansowanych 
przez Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych, dzięki czemu możliwe jest 
stałe podnoszenie wiedzy z zakresu 
bezpieczeństwa przez pracowników, 
nie narażając pracodawców na koszty 
uczestnictwa, które – jak się często 
okazuje – są głównym czynnikiem 
decydującym o udziale. Ponadto 
okręgowe inspektoraty pracy w całej 
Polsce zapewniają spotkania i szko-
lenia na warunkach nieodpłatnego 
uczestnictwa, oraz dyżury telefonicz-
ne dla wszystkich zainteresowanych. 

Ciekawym programem jest 
,,Zdobądź dyplom PIP”, przeznaczo-
ny dla pracodawców prowadzących 
zakłady budowlane. Program ten po-
lega na zidentyfikowaniu w zakładzie 
problemów i nieprawidłowości przy 
pomocy inspektora pracy. 

Wpływ na poprawę bezpieczeń-
stwa w branży budowlanej wniosło 
również Porozumienie dla Bezpie-
czeństwa w Budownictwie, które 
zrzesza największe firmy budowlane 
w Polsce. Standardy, opracowane 
z inicjatywy firm, wdrażane są 
na budowach nie tylko w dużych 
firmach, lecz także coraz częściej są 
one inspiracją dla średnich oraz ma-
łych przedsiębiorstw budowlanych. 
Ponieważ plac budowy jest również 
miejscem pracy firm podwyko-

nawczych, zaczęto zwracać uwagę 
na zapewnienie bezpieczeństwa 
podwykonawców. Dla wszystkich 
pracowników firm podwykonaw-
czych przeprowadzane są szkolenia 
informacyjne, mające na celu zazna-
jomienie pracowników z zagrożenia-
mi występującym na placu budowy 
oraz sposobami ochrony przed 
nimi. Biorąc pod uwagę rosnącą 
liczbę cudzoziemców, zaczęto dbać 
o to, by sporządzona dokumentacja 
była w ich języku ojczystym. Mowa 
tu o instrukcjach bezpiecznego 
wykonywania robót budowlanych, 
piktogramach, znajdujących się 
na terenie budowy, broszurach, 
kartach stanowiskowych BHP oraz 
standardach Porozumienia dla 
Bezpieczeństwa w Budownictwie. 

Nie należy również zapominać 
o wdrożonym w firmach Zintegro-
wanym Systemie Zarządzania, dzięki 
któremu zapewniamy ciągłe zarzą-
dzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. 
Co więcej, na polskich budowach 
wdrożenie dobrych praktyk stało się 
standardem. 

n  Jakie zmiany są najbardziej 
widoczne?

Chyba w systemie komunikacji. 
Nie da się ukryć, że komunikacja jest 
kluczowym elementem bezpieczeń-
stwa – szczególnie, kiedy rotacja w 
miejscu pracy jest tak duża, jak na 
placu budowy. W związku z tym, 
w celu poprawy bezpieczeństwa w 
tym zakresie, zrezygnowano m.in. z 
komunikatów ręcznych, wydawanych 
przez sygnalistów żurawi, na rzecz 
radiotelefonów. Wprowadzono m.in. 
różną kolorystykę kasków oraz kami-
zelek, odróżniającą pracowników fi-
zycznych od hakowych i sygnalistów, 
zielone i czerwone kartki na rusztowa-
nia, wskazujące czy dane rusztowanie 
jest dopuszczone do użytkowania czy 
też zabronione jest korzystanie z nie-
go, oraz tzw. paszporty na urządzenia 
transportu bliskiego z danymi firmy 
podwykonawczej korzystającej z 
danego urządzenia i osobami upraw-
nionymi do jego obsługi. Od kilku lat 
powszechne stało się też powoływanie 
koordynatora ds. BHP, sprawującego 
nadzór nad przestrzeganiem przepi-
sów bezpieczeństwa przez wszystkich 
pracowników na budowie. Organi-
zowane są cotygodniowe narady z 
nadzorem firm podwykonawczych, 
w celu omówienia planu działań 

zmierzających do wyeliminowania 
niezgodności pojawiających się na 
terenie budowy. 

Malejąca w ostatnich latach licz-
ba wypadków w branży budowlanej 
pokazuje nam, że wszelkie te działa-
nia przynoszą nieocenione korzyści 
dla bezpieczeństwa pracowników 
branży budowlanej. 

n  Jakie priorytety stawiane są 
obecnie w zakresie bezpieczeństwa 
pracowników budowlanych?

Stawia się przede wszystkim 
na systematyczne szkolenia pracow-
ników z zakresu zasad BHP. Choć 
obowiązkiem każdego pracownika 
jest znajomość przepisów BHP, 
zdarzają się sytuacje ich lekceważe-
nia, a w konsekwencji dochodzi do 
wypadków spowodowanych bezmyśl-
nością i brakiem wyobraźni. Dane, 
opracowane przez Główny Urząd 
Statystyczny, pokazują, że wypadkom 
ulegają najczęściej pracownicy z krót-
kim stażem pracy. Związane jest to z 
brakiem wiedzy o zagrożeniach, nie-
dostateczną znajomością procesów 
technologicznych, instrukcji obsługi 
maszyn i urządzeń oraz bezpiecznego 
sposobu wykonania pracy. Dlatego 
tak ważne jest, aby nieustannie uczyć 
pracowników zasad bezpiecznej 

pracy na ich stanowiskach. Nie 
należy też zapominać o szkoleniach 
dla osób sprawujących nadzór nad 
wykonywaniem pracy - to od nich w 
dużej mierze zależy stan świadomości 
pracowników dotyczącym zagrożeń 
występujących w środowisku pracy.  

n Jak zmiany w technologii budow-
lanej wpływają na bezpieczeństwo?

Rozwój budownictwa w kierun-
ku nowoczesnych technologii budow-
lanych stał się ceniony nie tylko ze 
względów finansowych, lecz także w 
kwestii ograniczenia czasu pracy oraz 
potrzebnych nakładów sił roboczych. 
Dzięki czemu możemy zobaczyć 
szybki efekt małym nakładem pracy. 
Biorąc pod uwagę kwestie bezpie-
czeństwa, nowoczesne technologie 
pozwalają na wyeliminowanie wielu 
zagrożeń występujących w standardo-
wym budownictwie, jakie dotychczas 
było nam znane. Przykładem może 
być budownictwo prefabrykowane, 
które w dzisiejszych czasach zyskuje 
coraz większą rzeszę zwolenników. 
Samo łączenie prefabrykowanych 
elementów nie niesie za sobą tylu 
zagrożeń, co stawianie konstrukcji 
budowlanej od podstaw. Ale są też 
takie technologie, które mogą wnieść 
nowe, nieznane zagrożenia dla zdro-

wia i bezpieczeństwa. Nieznane do tej 
pory bio oraz nanomateriały mogą 
stać się potencjalnym zagrożeniem, 
którego skutki mogą być widoczne 
dopiero po wielu latach, zatem 
używanie ich w procesie budowlanym 
będzie wymagało stałego kontrolowa-
nia. Sytuacja ta z pewnością będzie 
wymagała podjęcia odpowiednich 
działań na gruncie BHP. 

n Polskie prawo w zakresie BHP 
na budowie wciąż się zmienia. W 
ostatnim czasie wdrażane jest roz-
porządzenie ws. bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy obsłudze żurawi 
wieżowych i szybkomontujących. 
Czy nowe uregulowania prawne są 
konieczne, by w budownictwie było 
mniej wypadków?

Nowe rozporządzenie, dotyczą-
ce bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy obsłudze żurawi wieżowych  i 
szybkomontujących, ma na celu 
poprawę warunków pracy operatorów 
żurawi oraz określenie czynności i 
zasad obowiązujących operatora, 
które w znaczny sposób wpływają 
na bezpieczną pracę. To od nich 
w dużej mierze zależy bezpieczny 
przebieg transportu pionowego na 
placach budowy. 

Operatorzy żurawi wieżowych 
oraz pracodawcy firm właścicieli 
żurawi długo oczekiwali na taką 
regulację prawną. O tym, jak jest to 
ważne, świadczy duże zainteresowa-
nie pracodawców wdrożeniem tego 
rozporządzenia na placach budów. 
W marcu ubr., w siedzibie Urzędu 
Dozoru Technicznego w Warszawie, 
odbyła się konferencja pn. „Bez-
pieczne warunki pracy operatora 
żurawia – dobrem wspólnym”, w 
której uczestniczyło 100 przedsta-
wicieli branży budowlanej. Kolejna 
konferencja, organizowana ponownie 
pod patronatem Prezesa Urzędu 
Dozoru Technicznego odbędzie się 
w marcu br.

n Jest Pan behapowcem i przewod-
niczącym Organizacji Zakładowej 
Budowlanych w Hochtief Oddział 
Poznań. Na co zwraca Pan szczegól-
ną uwagę w zakresie przestrzegania 
zasad bhp w zakładzie pracy?

Jako firmie budowlanej, zależy 
nam, aby wszyscy nasi pracownicy 
byli świadomi, że są odpowiedzialni 
za bezpieczeństwo swoje oraz innych. 
Znajomość zasad BHP przez wszyst-

kich uczestników projektów jest dla 
nas priorytetem, dlatego staramy się 
aby sposób przekazywania wiedzy 
na temat bezpieczeństwa był na tyle 
interesujący, by pracownicy z przy-
jemnością stosowali ją w praktyce. 

Choć pod względem przestrze-
gania zasad BHP wszystko jest dla nas 
ważne, zależy nam w szczególności na 
tym, aby pracownicy współdziałali ze 
sobą w zapewnieniu bezpieczeństwa 
zarówno na naszych budowach, jak i 
w zakładzie pracy. 

Zatrudnianie pracowników 
różnych firm podwykonawczych na 
placu budowy wiąże się z wieloma 
zagrożeniami i może stwarzać nie-
bezpieczeństwo dla ich zdrowia i 
życia, stąd tak ważne jest, aby podczas 
prowadzenia robót każdy pracownik 
dbał o przestrzeganie zasad BHP. 
W tym celu na wszystkich naszych 
budowach prowadzone są kwadranse 
BHP, na których omawiane są takie 
zagadnienia, jak bezpieczeństwo pra-
cy na drabinach, prawidłowy sposób 
zakładania szelek bezpieczeństwa, 
bezpieczne użytkowanie elektro-
narzędzi. Co roku organizowany 
jest z inicjatywy Porozumienia dla 
Bezpieczeństwa Pracy także Tydzień 
Bezpieczeństwa, gdzie pracownicy 
mogą sprawdzić swoją wiedzę m.in. 
na temat prawidłowego montażu 
rusztowań, zabezpieczeń przed upad-
kiem z wysokości, ratownictwem 
przedmedycznym, czy ewakuacji na 
wypadek pożaru czy katastrofy. 

n Zbliża się Dzień Bezpieczeństwa 
i Ochrony Zdrowia w Pracy. Czego 
życzy Pan sobie i pracownikom 
branży budowlanej?

Co roku  w kwietniu obchodzi-
my Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia w Pracy, organizowany pod 
patronatem Marszałka Sejmu, Głów-
nego Inspektora Pracy, Rady Ochrony 
Pracy oraz związków  zawodowych 
„Budowlani” i Solidarności. 

Z okazji tego Dnia wszystkim ko-
legom oraz koleżankom życzę przede 
wszystkim satysfakcji z wykonywanej 
bezpiecznie pracy - choć trudnej, to 
jakże ważnej – wytrwałości, życzli-
wości otoczenia i pogody ducha w 
codziennej pracy. 

Oby kolejne lata przyniosły nam 
wiele sukcesów zarówno w sferze 
osobistej, jak i zawodowej.

n Dziękuję za rozmowę.

O nowych trendach  
w bezpieczeństwie 
pracy w budownictwie…
Z Janem Podzerkiem przewodniczącym „Budowlanych” w Hochtief Polska S.A. Oddział w Poznaniu, 
wiceprzewodniczącym Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie przy Okręgowym Inspektorze 
Pracy w Poznaniu - rozmawia Tomasz Nagórka
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Praca operatora żurawia jest pracą 
wykonywaną w szczególnie trud-
nych warunkach. Jak wskazano w 

krajowym standardzie kompetencji dla tego 
zawodu, operator żurawia narażony jest na 
znaczne obciążenia fizyczne i psychiczne, 
związane w szczególności z wymuszoną 
(pochyloną) pozycją ciała, wykonywaniem 
czynności powtarzalnych, występującym w 
trakcie wykonywania pracy dyskomfortem 
fizjologicznym, a także możliwością ponie-
sienia odpowiedzialności karnej i materialnej. 
Praca operatora żurawia uznawana jest także 
za pracę wymagającą szczególnej sprawności 
psychofizycznej. 

Taki stan rzeczy implikuje obowiązek 
zapewnienia warunków pracy, które nie 
powodowałyby wyższej szkodliwości niż to 
wynika z samej specyfiki tej pracy. Jednak 
stan prawny, obowiązujący do 15.02.2019 r., 
nie zawierał przepisów szczególnych, normu-
jących zasady bhp przy obsłudze żurawi. Od 
uchylenia w 2013 r. obowiązującego od 1954 
r. rozporządzenia, odnoszącego się do tej 
problematyki, nie było w polskim porządku 
prawnym aktu regulującego zasady bhp przy 
obsłudze tych maszyn. Brak uregulowania 
zagadnień kluczowych dla bezpiecznej 
eksploatacji żurawia skutkował przy tym 
stale pogarszającymi się warunkami pracy, 
występowaniem niebezpiecznych zdarzeń 
i wypadków, a także brakiem jednolitych 
praktyk oraz znacznym ograniczeniem 
możliwości kontroli warunków pracy przez 
odpowiednie instytucje. Ogólne przepisy 
bhp nie uwzględniały przy tym specyfiki 
pracy operatora żurawia. 

Potrzebę zmiany tej sytuacji od kilku lat 
podnosiły organizacje pracownicze, praco-
dawcy w sektorze budowlanym, organizacje 
pracowników służby bhp oraz Państwowa 
Inspekcja Pracy. Próbą rozwiązania tych 
problemów jest, między innymi, uchwalenie 
rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i 
Technologii z dnia 22 października 2018 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontu-
jących (Dz.U. 2018 poz. 2147), zwanego dalej 
Rozporządzeniem.

Głównym celem wprowadzenia tego 
aktu prawnego było zapewnienie pracowni-
kom obsługującym żurawie bezpiecznych 
warunków pracy, z uwzględnieniem specy-
fiki wykonywanego przez nich zawodu oraz 
zapewnienie podstawy prawnej do kontroli 
warunków pracy tych osób. Cel ten możliwy 
był przy tym do spełnienia jedynie przy 
wprowadzeniu nowej regulacji prawnej, ujed-
nolicającej zasady bezpieczeństwa i higieny 
przy wykonywaniu tej pracy. Obowiązujący 
wcześniej stan prawny nie pozwalał bowiem 
na osiągnięcie tego celu innymi, pozapraw-
nymi metodami.

Regulacje dotyczące przepisów bhp, 
mimo że są elementem szeroko rozumianego 

prawa pracy, mają szczególny charakter, 
ponieważ swoim zakresem obejmują nie tylko 
pracowników i pracodawców (występujących 
w stosunku pracy), ale także inne osoby. 

Obowiązek zapewnienia bezpiecznych 
i higienicznych warunków pracy oczywiście w 
pierwszej kolejności spoczywa na pracodawcy. 
Zgodnie bowiem z art. 94 pkt 4 k.p. to praco-
dawca jest obowiązany zapewniać bezpieczne 
i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić 
systematyczne szkolenie pracowników 
w zakresie bhp. Poza tym ma on obowiązek 
organizować pracę w sposób zapewniający 
zmniejszenie uciążliwości pracy, zwłaszcza 
pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry 
tempie (art. 94 pkt 2a k.p.). Do obowiązków 
pracodawcy odnosi się również art. 207§2 
ust. 1 k.p., zgodnie z którym pracodawca 
jest obowiązany chronić zdrowie i życie 
pracowników przez zapewnienie im bez-
piecznych i higienicznych warunków pracy 
przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć 
nauki i techniki. Pracodawca jest obowiązany 
zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki 
pracy, o których mowa w art. 207§2 k.p., nie 
tylko pracownikom, ale również osobom fi-
zycznym wykonującym w zakładzie pracy lub 
w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę 
pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w 
tym osobom samozatrudnionym. Minimal-
ne wymagania dla powyższych obowiązków 
wyznaczają natomiast obowiązujące przepisy 
bhp – zarówno te ogólne (zawarte w ustawie), 
jak i przepisy szczególne – umieszczane w 
poszczególnych rozporządzeniach. 

Pracodawca nie jest jednak jedynym 
podmiotem, który odpowiada za zapewnie-
nie odpowiednich warunków bhp. Zgodnie 
z art. 212 pkt 1 i 3 k.p. taki obowiązek ciąży 
również na osobie kierującej pracownikami. 
Sam fakt pełnienia wobec pracowników 
funkcji kierowniczych czyni te osoby, jako 
osoby kierujące pracownikami, podmiotami 
obowiązków wymienionych w art. 212 k.p. 
Stąd też pracownik, któremu powierzono 
kierowanie pracą innych osób, z samej istoty 
sprawowanej funkcji jest zobowiązany do 
stałego czuwania nad tym, aby praca podle-
głych mu pracowników przebiegała zgodnie 
z przepisami i zasadami bhp.

Niezwykle istotną regulacją, odnoszącą 
się do omawianej problematyki, jest także 
art. 304 §3 k.p., który normuje kwestię za-
pewnienia odpowiednich warunków pracy 
osobom zatrudnionym na innej podstawie 
niż stosunek pracy. Zgodnie z tym przepisem 
obowiązki pracodawcy, określone w art. 207§2 
k.p. (tj. odnoszące się do zapewnienia bez-
piecznych i higienicznych warunków pracy), 
stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców 
niebędących pracodawcami, organizujących 
pracę wykonywaną przez osoby fizyczne na 
innej podstawie niż stosunek pracy albo pro-
wadzących na własny rachunek działalność 
gospodarczą. Wobec powyższego, wszystkie 

obowiązujące przepisy bhp, zarówno te 
ogólne, jak i te szczegółowo zawarte w 
poszczególnych rozporządzeniach, dotyczą 
nie tylko osób zatrudnionych na podstawie 
umowy o pracę, ale również tych wykonu-
jących pracę na podstawie umowy zlecenia, 
umowy o dzieło, a także bez umowy czy sa-
mozatrudnionych. Obowiązki przewidziane 
w tych przepisach dla pracodawcy, obejmują 
z mocy prawa również przedsiębiorców 
niebędących pracodawcami, a organizujących 

pracę wykonywaną przez osoby fizyczne. 
Przykładowo: Firma X zatrudnia 10 zlecenio-
biorców, ale ani jednego pracownika (czyli nie 
ma zawartej ani jednej umowy o pracę). Firma 
X nie jest zatem pracodawcą w rozumieniu 
przepisów Kodeksu pracy. Nie zwalnia to 
jej jednak z konieczności stosowania wobec 
zleceniobiorców przepisów bhp. Innymi 
słowy, każdy przedsiębiorca korzystający z 
usług/pracy osoby fizycznej musi zapewnić 
jej bezpieczne i higieniczne warunki pracy. 

Z całą stanowczością należy 
zatem stwierdzić, że 

w związku z 
t y m , 

iż omawiane rozporządzenie jest aktem 
prawnym regulującym zasady bhp, to całym 
swoim zakresem obejmuje wszystkich ope-
ratorów żurawi, bez względu na podstawę 
prawną wykonywania przez nich pracy. 

Wobec powyższego, także regulacja 
zawarta w §19 Rozporządzenia (odnosząca się 
do ograniczenia czasu wykonywania czynno-
ści operatora) dotyczy wszystkich operatorów, 
a za jej przestrzeganie odpowiada zarówno 
pracodawca, jak i osoba kierująca pracą ope-
ratora oraz inne podmioty wyżej wskazane. 
Warto jednak podkreślić, że §19 Rozporzą-
dzenia nie reguluje czasu pracy, a jedynie 
czas wykonywania czynności. Oba te pojęcia 
należy rozróżniać. Czas pracy jest bowiem 

regulowany jedynie w ustawie, jego 
skracanie i wydłużanie w roz-

porządzeniu byłoby 
zatem niedo-

p u s z -
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czalne. W obecnym stanie prawnym czas 
pracy regulowany jest w Kodeksie pracy i 
dotyczy jedynie osób wykonujących pracę na 
podstawie stosunku pracy. Rozporządzenie w 
sprawie bhp przy obsłudze żurawi nie odnosi 
się jednak do „czasu pracy”, użyto w nim 
bowiem terminu „czas wykonywania czyn-
ności”. Takie rozwiązanie było podyktowane 
charakterem i celem przyjętej regulacji (jest to 
norma podustawowa o charakterze ochron-
nym). „Czas wykonywania czynności” 
odnosi się zatem jedynie do wykonywania 
czynności związanych z obsługą żurawia - nie 
wlicza się więc do niego okresu pozostawania 
do dyspozycji pracodawcy, w którym opera-
tor nie wykonuje czynności związanych z 
obsługą żurawia (np. gdy operator znajduje 
się  poza konstrukcją żurawia, ale nie do-
konuje jego przeglądu i nie operuje nim za 
pomocą urządzenia sterującego). Regulacje 
kodeksu pracy, które dotyczą wymiaru czasu 
pracy, jego wydłużenia czy skrócenia, również 
nie odnoszą się do „czasu wykonywania czyn-

ności” określonego w Rozporządzeniu. W 
§19 Rozporządzenia wskazano, że 

czynności operatora żura-
wia wykonywane 

od czasu 

wejścia na żuraw do czasu zejścia z żurawia 
nie mogą być wykonywane dłużej niż przez 8 
godzin na dobę. Oznacza to, że już samo wej-
ście na żuraw i zejście z niego zostało uznane 
przez prawodawcę za wykonywanie czynności 
operatora. Wszystkie inne czynności podej-
mowane przez operatora po jego wejściu 
na żuraw również będą się do tego czasu 
wliczały. Wykładnia funkcjonalna omawianej 
regulacji pozwala przy tym na uznanie, że 
norma przyjęta w §19 Rozporządzenia nie 
wyklucza możliwości zaliczenia do „czasu 
wykonywania czynności operatora” czynno-
ści wykonywanych poza konstrukcją żurawia 
np. przy sterowaniu żurawiem przy użyciu 
pilota. Mimo, że językowa interpretacja tego 
przepisu mogłaby prowadzić do wniosku 
przeciwnego, to jednak następcze metody 
wykładni prawa prowadzą do wniosku, że 
ochroną objęte zostały wszystkie czynności 
związane z wykonywaniem pracy operatora 
żurawia. Odmienna interpretacja sprzeci-
wiałaby się bowiem celowi wprowadzonej 
regulacji (którym jest ochrona wszystkich 
osób wykonujących pracę operatora żurawia), 
a także ogólnym zasadom prawa pracy przy-
jętym w normach krajowych i europejskich. 

Poza tym podnieść należy, że ograni-
czenie czasu wykonywania czynności, w 

związku z tym, że jest to norma o charak-
terze ochronnym, nie może zostać 

zniesione przez jakąkol-
w i ek  c z y n n o ś ć 

prawną np. 

umowę, oświadczenie o zrzeczeniu się swoich 
praw itp. Czas wykonywania czynności nie 
może być przy tym wydłużony. Każdorazowe 
jego wydłużenie stanowi zatem naruszeniem 
przepisów bhp i może rodzić odpowiedzial-
ność zarówno pracownika, jak i pracodawcy. 

Wątpliwości może budzić również 
sposób ewidencjonowania „czasu wykony-
wania czynności”. Wobec tego, że nie jest 
on „czasem pracy” (w rozumieniu Kodeksu 
pracy), nie będzie on zatem ewidencjonowany 
w ewidencji czasu pracy. Dla celów realizacji 
zapisów Rozporządzenia prawodawca wpro-
wadził osobny dokument – książkę dyżurów. 
Zgodnie z zapisami Rozporządzenia ma 
ją zapewnić pracodawca. Natomiast, gdy 
operator wykonuje swoje czynności na innej 
podstawie niż stosunek pracy, to zgodnie z 
regulacją art. 304§3 Kodeksu pracy, doku-
ment ten powinien zapewnić przedsiębiorca 
organizujący pracę operatorowi. Najczęściej 
będzie to podmiot, który zlecił operatorowi 
wykonywanie tej pracy. Rozporządzenie nie 
zawiera wzoru książki dyżurów (jedynie jego 
projekt zawierał taki wzór, jednak ostatecznie 
z niego zrezygnowano). W §14 ust. 2 Roz-
porządzenia wskazano jedynie, że książka 
dyżurów zawiera następujące informacje:

1) imię i nazwisko operatora żurawia,
2) datę oraz godzinę rozpoczęcia i 

zakończenia obsługi żurawia przez operatora 
żurawia,

3) o stanie technicznym żurawia i jego 
urządzeń,

4) dotyczące czynności, przy których 
operator powstrzymał się od wykonywania 

pracy żurawiem,
5) o przemieszczaniu 

osób przy użyciu 
żurawia,

6) o przemieszczaniu ładunku przy 
użyciu więcej niż jednego żurawia.

Książkę dyżurów uzupełnia operator 
żurawia w czasie zmiany, a informacje w 
niej zawarte potwierdza własnoręcznym 
podpisem. Książka dyżurów jest dokumen-
tacją pracowniczą, dlatego należy pamiętać 
o obowiązku jej wypełniania rzetelnie i 
zgodnie z prawdą. 

Przestrzeganie wszystkich przepisów 
Rozporządzenia, jak zresztą każdych prze-
pisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy, zostało zabezpieczone normami 
sankcjonującymi, przewidzianymi m.in. w 
Kodeksie pracy oraz w Kodeksie karnym. 
Odpowiedzialność za ich nieprzestrzeganie 
ponosić może zarówno pracownik, jak i 
pracodawca. Na pracownika może zostać 
nałożona kara upomnienia, nagany lub kara 
pieniężna. Pracownik służby bhp ma przy 
tym prawo (a właściwie obowiązek) dyscy-
plinowania pracowników, w przypadku, gdy 
sposób wykonywania pracy nie jest zgodny z 
przepisami oraz zasadami bhp. Pracownik 
służby bhp może samodzielnie wnioskować 
o formalne nałożenie kary porządkowej na 
pracownika, jednak nie może jej samodziel-
nie nałożyć.

Umowy cywilnoprawne mogą również 
przewidywać bardziej restrykcyjne dla opera-
torów konsekwencje, włącznie z poniesieniem 
odpowiedzialności materialnej za szkodę po-
wstałą w wyniku nieprzestrzegania przepisów 
bhp. W przypadku umów cywilnoprawnych 
i samozatrudnienia odpowiedzialność ta, o 
ile umowa nie reguluje tego inaczej, jest co 
do zasadny nieograniczona. Wobec tego, 
osoby zatrudnione na podstawie umów 
cywilnoprawnych i samozatrudnione po-
winny szczególnie uważać na przestrzeganie 
zapisów omawianego rozporządzenia. Każdy 
wypadek, który miałby miejsce w sytuacji, 
w której nie zostałyby zachowane normy 
bhp (a więc również normy dotyczące czasu 
wykonywania czynności) może bowiem 
skutkować poniesieniem przez te osoby odpo-
wiedzialności materialnej do pełnej wysokości 
(wartości) powstałej szkody – zarówno na 
mieniu jak i na osobie. W przypadku osób 
zatrudnionych na podstawie stosunku pracy 
taka odpowiedzialność jest co do zasady 
ograniczona, o ile wywołanie szkody nie było 
celowym działaniem pracownika. 

Do odpowiedzialności z tytułu nieza-
pewnienia bezpiecznych warunków pracy 
na stanowisku operatora żurawia, w tym za 
uchybienia w zakresie nadzoru – może zostać 
pociągnięty zarówno pracodawca, jak i osoba 
kierująca pracą operatora. 

Zgodnie bowiem z art. 285§1 k.p. kto, bę-
dąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa 
i higieny pracy albo kierując pracownikami 
lub innymi osobami fizycznymi, nie prze-
strzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i 
higieny pracy, podlega karze grzywny od 1000 

zł do 30 000 zł. W myśl §2 tego przepisu tej 
samej karze podlega m.in. osoba, która wbrew 
obowiązkowi wyposaża stanowiska pracy w 
maszyny i inne urządzenia techniczne, które 
nie spełniają wymagań dotyczących oceny 
zgodności, a także która wbrew obowiązkowi 
dostarcza pracownikowi środki ochrony 
indywidualnej, które nie spełniają wymagań 
dotyczących oceny zgodności. Kary za wyżej 
wskazane wykroczenia nakłada Państwowa 
Inspekcja Pracy. 

Nieprzestrzeganie zapisów Rozpo-
rządzenia może również zostać uznane 
za przestępstwo określone w art. 220§1 
Kodeksu karnego, zgodnie z którym kto, 
będąc odpowiedzialny za bezpieczeństwo 
i higienę pracy, nie dopełnia wynikającego 
stąd obowiązku i przez to naraża pracownika 
na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty 
życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, 
podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat. 
Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega 
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do roku. 

Warto pamiętać, że odpowiedzialność 
karną za naruszenie przepisów bhp można 
ponieść niezależnie od kontroli czy decyzji 
Państwowej Inspekcji Pracy. Jest to bowiem 
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicz-
nego, w związku z czym każda osoba może 
złożyć zawiadomienie o jego popełnieniu. 
Postępowanie karne w tej sprawie może zostać 
również wszczęte z urzędu. Najczęściej dzieje 
się to sytuacji wystąpienia wypadku przy 
pracy lub innego niebezpiecznego zdarzenia. 

W świetle powołanych wyżej okoliczno-
ści uznać należy, że przestrzeganie przepisów 
Rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa 
pracy przy obsłudze żurawi leży w interesie 
wszystkich podmiotów występujących w 
ramach obsługi tych maszyn – zarówno 
samych operatorów, jak i pracodawców oraz 
innych osób kierujących i organizujących 
pracę operatorów.

Sabrina Mana-Walasek
Komisja Operatorów Żurawi Wieżowych 

ZZ „Wspólnota Pracy”
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W dniu 19.02.2019 r., w spo-
tkaniu, które odbyło się w 
siedzibie BUDOPOL Sp. z 

o.o. w Krakowie, uczestniczyli przedstawiciele 
Zarządu Firmy i Organizacji Zakładowej 
Związku Zawodowego „BUDOWLANI” w 
Spółce: mgr. inż. Jerzy Michalik - prezes Za-
rządu, Małgorzata Władek - przewodnicząca 
Zarządu ZZ „Budowlani”, Ryszard Kucia 
- sekretarz Zarządu ZZ „Budowlani”, Marian 
Macuga - zakładowy społeczny inspektor 
pracy. Zarząd Krajowy ZZ „BUDOWLANI” 
reprezentował sekretarz krajowy Mirosław 
Ossowski. 

Jerzy Michalik - prezes Zarządu oraz 
przewodnicząca Małgorzata Władek omówili 
bieżące działania jakie Firma i Organizacja 
Zakładowa prowadzą w ramach swojej dzia-
łalności.

Historia Firmy datuje się od 15.03.1945 r., 
gdy powstało Państwowe Zjednoczenie Przed-
siębiorstw Budowlanych w Krakowie, jako 
budowlane przedsiębiorstwo wielozadanio-
we, działające na terenie Polski Południowej. 

W latach 1945 -1993 działalność Firmy 
obejmowała wykonawstwo budowlane wszyst-
kich branż (tj. roboty budowlane, instalacje 
elektryczne i sanitarne sieci zewnętrzne, 
prefabrykacja budowlana, produkcja betonu, 
zbrojenia, ślusarki budowlanej oraz usługi 
transportowo - sprzętowe). Specjalnością 
Firmy była kompleksowa realizacja obiektów 
użyteczności publicznej, m.in. szpitali, hote-
li, obiektów szkolnictwa wyższego.

W trakcie przemian gospodarczych 
w kraju oraz w rezultacie postępu techno-
logicznego nastąpiły w przedsiębiorstwie 
przekształcenia organizacyjne, co skutkowa-
ło powołaniem w dniu 22.04.1993 r. Spółki 
BUDOPOL Sp. z o.o.

Zakres działania nowej spółki ograni-
czono do robót budowlanych, obejmujących 
realizacje konstrukcji obiektów, roboty 
wykończeniowe i ogólnobudowlane oraz 
produkcję pomocniczą i usługi sprzętowe. 

W ramach budownictwa krajowego 
wznoszono obiekty o wszechstronnym prze-
znaczeniu, w tym obiekty służby zdrowia, 
szkolnictwa, biurowo-usługowe, sportowe i 
rekreacyjne oraz budownictwo mieszkaniowe. 
Działalność zagraniczna zaowocowała liczny-
mi obiektami przemysłowymi w Niemczech 
oraz obiektem hotelowym w Kijowie.
Od 2000 r. Spółka prowadzi dzia-
łalność deweloperską, realizując 

budowę obiektów na własnych 
terenach oraz na terenach zaku-

pionych przez Spółkę (np. Osiedle 
ul. Ostatnia).

Spółka należy do wyróżniającego się grona 
firm i organizacji stosujących najwyższe stan-
dardy zarządzania, dynamicznie się rozwija. 
Posiada liczny zespół wykwalifikowanych 
specjalistów z dużym doświadczeniem w 

pełnieniu funkcji generalnego wykonawcy oraz 
wszelkiego rodzaju robót ogólnobudowlanych.

Potencjał ludzki oraz własny park maszy-
nowo-techniczno-transportowy, kwalifikują 
Spółkę jako wykonawcę wszelkich robót z 
zakresu budownictwa o różnym stopniu i skali 
trudności - począwszy od wykonania wykopów 
do pełnego wykończenia obiektu.

Spółka współpracuje ze sprawdzonymi 
dostawcami i kooperantami oraz firmami 
branżowymi i specjalistycznymi w zakresie 
realizacji obiektów w całej Polsce. Otwiera się 
także na nowatorskie technologie, np. aktywnie 
uczestniczy w tworzeniu siatki architektonicz-
nej miasta Krakowa. Jej osiągnięcia wielokrotnie 
doceniano licznymi nagrodami i wyróżnie-
niami. (m. in. tytuł „Gazela Biznesu”, a także 

tytuły i wyróżnienia w konkursach „Budowa i 
Modernizacja Roku”).

Z okazji 750-lecia Krakowa wygrała w 
konkursie „ Na Najdłużej Funkcjonującą 
Krakowska Firmę” i została uhonorowana 
„Srebrnym Denarem Bolesława Wstydliwego”.

Powstające aktualnie obiekty mieszkalne 
i użyteczności publicznej spełniają najwyższe 
normy jakości.

 Załogę Spółki stanowi 84 doświadczonych 
i wysoko wykwalifikowanych pracowników, 
zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych 
na budowach oraz w Biurze Zarządu Firmy.

Na spotkaniu w BUDOPOL-u Mirosław 
Ossowski przedstawił bieżące działania, jakie 
ZZ „BUDOWLANI” podejmują w zakresie 
poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w za-
kładach pracy, a także na forum Rady Ochrony 

Pracy przy Sejmie RP, w Radzie Głównego 
Inspektora Pracy do Spraw Bezpieczeństwa 
Pracy w Budownictwie, Komisji Ochrony Pracy 
OPZZ, radach ds. bezpieczeństwa pracy przy 
okręgowych inspektorach pracy. Przekazał także 
materiały dotyczące nowej ustawy o związkach 
zawodowych oraz materiały o planach wprowa-
dzania w firmach „Pracowniczych Programów 
Kapitałowych”.

Organizacja zakładowa ZZ „BUDOWLA-
NI” w BUDOPOL Sp. z o.o. liczy 35 członków i 
reprezentuje ją 5-osobowy Zarząd. Członkowie 
Zakładowej Organizacji Zakładowej działają w 
Głównej Komisji Rewizyjnej i Radzie Okręgu 
ZZ ”Budowlani”.

Do cyklicznych spotkań Zarządu pra-
codawca użycza salę konferencyjną. W firmie 
funkcjonuje zakładowy układ zbiorowy pracy, 
pracownicy korzystają ze świadczeń ZFŚS. 
Organizacja Zakładowa prowadzi rozmowy 
i negocjacje z Zarządem Spółki w sprawach 
dotyczących bieżących spraw pracowniczych, 
w tym m.in. regulaminu wynagrodzeń i 
regulaminu pracy. 

Po zakończonych rozmowach w 
Zarządzie Spółki i Organizacji 

Zakładowej Związku, na zapro-
szenie prezesa Zarządu Jerzego 

Michalika wszyscy uczestnicy 
rozmów pojechali na jedną z 

aktualnie realizowanych budów 
- budowę nowej Szkoły Podsta-
wowej Bibicach, gmina Zielonki. 

W trakcie zwiedzania budowy szkoły, 
w której trwają roboty wykończeniowe, o 
aktualnych sprawach związanych z realizacją 
budowy informacji udzielał kierownik 
budowy inż. Mateusz Wysopal. Podkreślił 
on m.in., że realizowany obiekt jest jednym 
z najnowocześniejszych tego typu . Szkoła 
posiadać będzie m.in. nowoczesne sale 
wykładowe, nowoczesny basen pływacki, 
sale gimnastyczne i stołówkę z przestronną 
jadalnią. Po zakończeniu zwiedzania odbyło 
się krótkie spotkanie z pracownikami wyko-
nującymi roboty budowlane. 

Opracował: Mirosław Ossowski

Spotkanie w Organizacji Zakładowej 
w BUDOPOL Sp. z o.o. w Krakowie
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Tomasz Nagórka – sekre-
tarz krajowy Związku 
Zawodowego „Budowla-

ni” ds. organizacyjnych odwiedził 
organizacje podstawowe z Okręgu 
Lubelskiego, działające w zakładach: 
Solbet Lubartów S.A. oraz Spółdzielni 
Mieszkaniowej im. Stefana Batorego 
w Łęcznej.

Rozmowa na tematy związkowe i 
pracownicze z członkami zarządu obu 
organizacji podstawowych pozwoliła 
na lepsze poznanie się i zrozumienie. 

Rozmawialiśmy nie tylko o rozpoczę-
tej z początkiem stycznia kampanii 
sprawozdawczo-wyborczej w organi-
zacjach podstawowych, ale także o 
bieżących problemach, z którymi mu-
szą się zmierzyć szeregowi członkowie 
Związku Zawodowego „Budowlani”. 
Dyskutowaliśmy o specyfice pracy, 
sytuacji w zakładach pracy i relacjach 
z pracodawcą. Dzieliliśmy się spostrze-
żeniami i doświadczeniami na temat 
pracy na rzecz Biura Zarządu Krajowe-
go, Zarządu Okręgu i poszczególnych 

organizacji podstawowych.
W związku ze stale spadającym 

uzwiązkowieniem Tomasz Nagórka 
zwracał uwagę na to, w jaki sposób 
możemy przekonywać nieprzeko-
nanych do wstępowania w nasze 
szeregi. Podczas spotkania promował 
korzystanie z publikacji związkowych, 
w tym magazynu „Budowlani”, strony 
internetowej oraz profilu Związku na 
Facebooku. Zwrócił również uwagę 
na konieczność zachowania właści-
wej komunikacji z pracownikami  

wewnątrz zakładu pracy, jak i wewnątrz 
organizacji podstawowych. 

Uczestniczący w spotkaniu przed-
stawiciele organizacji podstawowych 
Związku mówili o najważniejszych 
działaniach podejmowanych przez 
związki zawodowe w ostatnim czasie, 
systemie pracy i strukturze zatrudnie-
nia oraz o specyfice pracy w Solbet Lu-
bartów czy Spółdzielni Mieszkaniowej 
im. Batorego w Łęcznej.

Organizacja Zakładowa Związku 
Zawodowego „Budowlani” w Solbet 
Lubartów S.A. liczy kilkunastu człon-
ków. Przewodniczącym Organizacji 
jest Grzegorz Dajek. Obok „Budow-
lanych” w zakładzie działa jeszcze 

„Solidarność”. 
Solbet Lubartów jest przedsię-

biorstwem produkującym wysokiej 
jakości beton komórkowy, styropian 
oraz stropy Teriva I. Jest firmą o 
50-letniej tradycji, kontynuującą dzia-
łalność przedsiębiorstwa państwowe-
go, a następnie spółki akcyjnej PPB 
„PREFABET-LUBARTÓW” S.A. 
Wyroby przedsiębiorstwa stosowane 
są w budownictwie mieszkaniowym i 
przemysłowym.

Do Organizacji Zakładowej „Bu-
dowlanych” w Spółdzielni Mieszka-
niowej im. Stefana Batorego w Łęcznej 
należy 20 pracowników spółdzielni, co 
stanowi większość w ponad 30-oso-

bowej grupie osób zatrudnionych. 
Funkcję przewodniczącej Organizacji 
pełni Renata Okoń, która w ubiegłym 
roku w wyborach samorządowych uzy-
skała tytuł radnej w Radzie Miejskiej 
miasta Łęczna. 

Spółdzielnia im. Stefana Batorego 
w Łęcznej powstała w 1968 roku. Jest 
pierwszą spółdzielnią jaka powstała 
w Łęcznej i obecnie największą w 
mieście. Ma w swoich zasobach 52 
budynki mieszkalne wielorodzinne, 
które liczą 2454 lokali mieszkalnych. 
Oprócz tego w skład spółdzielni 
wchodzą również lokale użytkowe 
oraz garaże.

Tomasz Nagórka

Z wizytą...

...W ORGANIZACJACH OKRĘGU 
LUBELSKIEGO

W dniu 22 lutego 2019 
r. członkowie Rady 
Okręgu Pomorskiego 

spotkali się na posiedzeniu Rady 
Okręgu w hotelu „Amber” w Gdań-
sku. Pierwszym punktem porządku 
obrad było przyjęcie zaopiniowanych 
pozytywnie przez Okręgową Komisję 
Rewizyjną sprawozdań finansowych 
organizacji podstawowych za rok 
2018. 

W dalszej  części  zebrania 
omówiony został plan i przebieg 
zebrań sprawozdawczo-wyborczych 

w organizacjach podstawowych. 
Kampania sprawozdawczo-wyborcza 
w tych organizacjach prowadzi do 
wyboru nowych zarządów na nową, 
pięcioletnią kadencję i jest etapem 
przygotowań do jesiennych zjazdów 
okręgowych i Kongresu Związku, 
który odbędzie się w przyszłym roku. 

Członkowie Rady podjęli uchwa-
łę, iż protokoły z zebrań wyborczych 
w organizacjach podstawowych 
zostaną przekazane do Zarządu 
Okręgu Pomorskiego do końca 
kwietnia 2019 r.

Następnie zapoznali  się z 
wstępnymi planami organizacji 
tegorocznego Święta Budowlanych, 
które odbędzie się w dniach 13 – 15 
września 2019 r. prawdopodobnie 
w Kompleksie Wypoczynkowym 
„Szarlota” k. Kościerzyny.

Po dyskusji dotyczącej bieżących 
spraw związkowych przewodniczący 
Mirosław Karpiński podziękował 
uczestnikom posiedzenia za aktywny 
udział w zebraniu Rady Okręgu 
Pomorskiego.

zo/red

W Kopalni Wapienia 
„ M o raw i c a ”  S. A . 
22.02.2019 r. odbyło 

się zebranie sprawozdawczo-wyborcze 
Związku Zawodowego „Budowlani”. 

W zebraniu wzięli udział człon-
kowie Związku, prezes Zarządu 
Kopalni Wapienia „Morawica” S.A. 
inż. Józef Dąbek oraz przewodniczą-
ca Zarządu Okręgu Świętokrzyskiego 
ZZ „Budowlani” Anna Bujnowska. 
W wyniku głosowania przewodni-
czącym organizacji Związku został 
wybrany, dotychczas pełniący tę 
funkcję Władysław Sołtys. Dziękując 
obecnemu na spotkaniu prezesowi 
Zarządu Spółki za bardzo dobrą 
współpracę ze związkami zawodo-
wymi, Władysław Sołtys podkreślił, 
że przez długie lata firma jest bardzo 
dobrze zarządzana, dzięki czemu ma 
ustabilizowaną pozycję na rynku i 
dobrą kondycję finansową, co daje 
pewne bezpieczeństwo bytu dla 
pracowników jak i ich rodzin.

Prezes Zarządu inż. Józef Dąbek 
zwrócił uwagę, że pomimo dużego 
wzrostu gospodarczego w skali kraju, 
należy na bieżąco analizować sytuację 
na rynku i z rozwagą podejmować 
decyzje i planować przyszłość firmy. 
Aby być bardziej konkurencyjnym, 

należy inwestować w nowe rozwiąza-
nia technologiczne i innowacyjność. 

Mając na uwadze nową dy-
rektywę UE, związaną z pakietem 
klimatycznym, Kopalnia Wapienia 
„Morawica” S.A. podjęła decyzję o 
wybudowaniu instalacji fotowolta-
icznej, umożliwiającej produkowanie 
prądu za pomocą energii słonecznej o 
mocy do 0,998 MW. Celem inwestycji 
jest zwiększenie udziału produkcji 
mocy z odnawialnych źródeł energii, 
przy jednoczesnej redukcji zużycia 
energii pochodzącej z nieodnawial-
nych źródeł, a także ograniczenie 
emisji gazów cieplarnianych oraz 

pyłów.
Obecna pozycja firmy to wynik 

wieloletnich działań i właściwych 
decyzji. Prezes Zarządu podkreślił 
również, iż od początku restruktu-
ryzacji firmy od 2001 roku nie było 
żadnych zwolnień pracowników, co 
należy uznać za wielki sukces.

KW „Morawica” jest firmą bli-
sko współpracująca z Okręgiem 
Świętokrzyskim ZZ „Budowlani” i 
wspierającą wiele działań Związku, 
co zawsze podkreśla przewodnicząca 
Okręgu Anna Bujnowska.

(oś/red)

...w Organizacji Budowlanych 
w KW „MORAWICA” S.A. 

Spotkanie Rady 
Okręgu Pomorskiego
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oraz systematycznego zmniejszania tygodniowego wymiaru czasu pracy. 
Jednocześnie nawarstwiają się problemy w oświacie i ochronie zdrowia, a 
wiele grup zawodowych prowadzi obecnie akcje protestacyjne w zakresie 
warunków pracy i wynagradzania.

Alternatywą dla konstruktywnego dialogu społecznego, w ramach 
powołanych do tego instytucji, jest radykalizacja działań oraz zaostrzenie 
akcji protestacyjno-strajkowych w skali ogólnopolskiej. OPZZ zależy na 
ustaleniu wspólnej strategii na rzecz realizacji formułowanych przez nie 
postulatów oraz przywróceniu właściwej rangi zinstytucjonalizowanemu 
dialogowi społecznemu w kontekście konstytucyjnego zapisu odnoszące-
go się do społecznej gospodarki rynkowej!

Ostatki u Premiera 

Na początku marca w 
centrum Warszawy od-

była się manifestacja pod hasłem 
„Ostatki u premiera”, z udziałem 
pracowników sądów i pracowni-
ków prokuratury. Wzięło w niej 
udział kilka tysięcy manifestują-
cych, w tym protestujący ubrani 
w płaczące maski. Manifestacja 
rozpoczęła się pod Ministerstwem 
Finansów, a zakończyła pod Kan-
celarią Prezesa Rady Ministrów. W 
KPRM przedstawiciele związków 
zawodowych spotkali się z sekretarzem stanu Pawłem Szrotem oraz se-
kretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michałem Wójcikiem. 
Związkowcy przekazali petycję z postulatami. 

Pracownicy sądów i prokuratur domagają się przede wszystkim 
wypłaty jeszcze w tym roku dodatkowych 450 złotych (do 200 zł, które 
w ustawie budżetowej już zapisano) i wprowadzenia do przyszłorocznej 
ustawy budżetowej środków koniecznych do zmian w systemie wyna-
gradzania.

Tomasz Nagórka

Pojawiła się ważna publikacja, wydana w grudniu 
2018 roku przez Stowarzyszenie Inżynierów i 
Techników Pożarnictwa (SITP), organizację 

grupującą ekspertów bezpieczeństwa pożarowego. Są to 
„Wytyczne projektowania ocieplenia elewacji budynków 
z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe” dotyczące w szcze-
gólności elewacji z powszechnie wykonywanymi  w Polsce 
ociepleniami ETICS. Są przeznaczone dla projektantów, 
wykonawców,  rzeczoznawców budowlanych, zarządców 
budynków, a także dla Straży Pożarnej. 

MIWO poleca tę publikację, ponieważ wskazuje 
znane i sprawdzone rozwiązania ograniczające możliwość 
i szybkość rozprzestrzeniania się pożaru po elewacji 
budynku z kondygnacji, na której wybuchł pożar na inne 
kondygnacje i dach. 

Należy pokreślić, że w Polsce od lat praktycznie nie 
zmieniły się przepisy ochrony przeciwpożarowej w tym 
obszarze, podczas gdy w wielu innych krajach europej-
skich, ze względów bezpie czeństwa, zostały wprowadzone 
pewne ograniczenia w stosowaniu palnych izolacji na ele-
wacjach budynków polegające m. in. na obowiązkowym 
stosowaniu barier ogniowych w postaci np. niepalnych 
pasów z wełny mineralnej między kondygnacjami lub nad 
otworami okiennymi.

Współczesne trendy zwiększają ryzyko pożarowe. 
Ilość tworzyw sztucznych w naszym otoczeniu wrasta. 
To wspólny czynnik wielu zmian w naszym otoczeniu, 
architekturze i budownictwie. Zgodnie z wymogami 
prawa, zwiększa się również grubość izolacji cieplnej w 

ścianach i dachach. 
Stowarzyszenie MIWO stoi na stanowisku, że popra-

wa energooszczędności i komfortu mieszkań nie może 
odbywać się kosztem zwiększania ryzyka pożarowego 
i pogorszenia bezpieczeństwa mieszkańców i użytkow-
ników budynków. Dlatego z satysfakcją odnotowujemy 
pojawienie się Wytycznych SITP, które pomogą ograni-
czać ryzyko związane ze stosowaniem palnych rozwiązań. 
Jednocześnie przypominamy, że choć wiele systemów 
ociepleń ETICS  z palną izolacją cieplną może spełnić 
niewygórowane wymagania polskiej normy i uzyskać kla-
sę NRO, to jedynie ściany z wełną mineralną i niepalnym 
tynkiem nie mogą przyśpieszyć przeniesienia się pożaru 
na wyższe kondygnacje. To wyróżnia je na korzyść spośród 
wszystkich innych ociepleń. Zaś wykonanie pasów z wełny 
mineralnej w ociepleniach z palną izolacją może pomóc 
ograniczyć związane z nimi ryzyko.

Jolanta Ciesielska 
kierownik komunikacji

MIWO - Stowarzyszenie Producentów Wełny 
Mineralnej: Szklanej i Skalnej powstało w 1995 roku. 

MIWO poleca Wytyczne 
Projektowania SITP 
WP-03:2018

W dniu 1 marca 2019 r., w 
siedzibie Okręgu Pod-
karpackiego Związku 

Zawodowego „Budowlani” w Rzeszo-
wie, odbyło się pierwsze posiedzenie 
Rady Okręgu Podkarpackiego w 2019 
r., z udziałem przewodniczącej Okrę-
gowej Komisji Rewizyjnej Wandy 
Lemantowicz. Spotkanie otworzył 
przewodniczący Okręgu Andrzej 
Płonka.

Wśród przybyłych członków 
Rady i zaproszonych gości w sposób 
szczególny  powitano Józefa Tadla 
nowo wybranego przewodniczącego 
Zarządu w Rzeszowskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej. Wszyscy uczestnicy 
spotkania życzyli mu sukcesów w 
pracy związkowej. 

Głównym tematem spotkania 
było sprawozdanie z działalności 
Okręgu za 2018r. Przedstawił je prze-
wodniczący Okręgu Andrzej Płonka, 
a Rada Okręgu jednogłośnie przyjęła.  

Następnie odbyło się głosowanie 
nad udzieleniem absolutorium dla 
członków Zarządu Okręgu Podkar-

packiego za 2018 r. Wszyscy członko-
wie Zarządu otrzymali absolutorium 
za 2018 r. 

Podczas spotkania omówiono też 
organizację 3-dniowego szkolenia dla 
działaczy związkowych z Okręgu Pod-
karpackiego, zaplanowanego w dniach 
31 maja – 2 czerwica 2019 r. w Hotelu 
SANVIT w Okunince. Przewodni-

czący Okręgu zobowiązał przewodni-
czących organizacji zakładowych do 
przesłania do Biura Zarządu Okręgu  
listy uczestników szkolenia z każdej 
organizacji zakładowej. 

Jako członek Zarządu Krajowego 
Andrzej Płonka przekazał też infor-
macje z posiedzenia Zarządu Krajo-
wego, który odbył się w dniu 8 lutego 

2019 r. w Warszawie. Na spotkaniu 
zostały omówione kolejne terminy 
zebrań sprawozdawczo–wyborczych w 
organizacjach zakładowych z Okręgu 
Podkarpackiego. Został również 
ustalony termin Okręgowego Zjazdu 
Delegatów Okręgu Podkarpackiego, 
który odbędzie się 20 września 2019 r.

Andrzej Płonka 

Posiedzenie Rady 
Okręgu Podkarpackiego 
- wybory i nie tylko
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Rozpoczęła się kampania spra-
wozdawczo–wyborcza w organi-
zacjach zakładowych Związku 

Zawodowego „Budowlani” w Okręgu Pod-
karpackim.

W Domu Kultury „Karton” w Rze-
szowie, 22 lutego br. odbyło się zebranie 
sprawozdawczo – wyborcze w Rzeszowskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej. Uczestniczyli w 
nim licznie członkowie organizacji. Na spo-
tkanie przybyli również zaproszeni goście: 
prezes Zarządu RSM Zygmunt Haliniak,  wi-
ceprezesi  Zarządu, Andrzej Filip i Stanisław 
Ruszała oraz Maria Kuźniar – pełnomocnik 
Zarządu, kierownik administracji Osiedla 
„Baranówka”. W spotkaniu wziął również 
udział przewodniczący Zarządu Okręgu 
Podkarpackiego Andrzej Płonka. 

Zebranie otworzył przewodniczący 
Zakładowej Organizacji ZZ „Budowlani” 
w Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
Edward Bazan. Powitał zebranych, po czym 
poprosił o wręczenie odznaczeń związko-
wych, przyznanych na wniosek organizacji.

Odznaką Honorową Zasłużony dla ZZ 
„Budowlani” zostali wyróżnieni: Andrzej 
Filip, Stanisław Ruszała, Maria Kuźniar, 
Zdzisław Wysocki, Beata Balawejder, Ala 

Żurek, Janusz Materna. Srebrną Odznaką 
„Zasłużony dla Gospodarki Komunalnej” 
został odznaczony kol. Jacek Róg. Medalem 
125-lecia Ruchu Zawodowego Budowlanych 
w Polsce zostali wyróżnieni: Halina Żmuda, 
Iwona Oczoś, Piotr Wiącek. 

Przewodniczący Organizacji Edward Ba-
zan przedstawił sprawozdanie z działalności 
Zarządu Zakładowego za okres od 27.06.2014 
r. do 22.02.2019 r. Po czym poinformował, że 
po 60 latach pracy przechodzi na zasłużoną 
emeryturę i nie będzie kandydował na funk-
cję przewodniczącego w kolejnej kadencji, 
deklarując jednocześnie, że pozostanie będzie 
członkiem ZZ „Budowlani” i będzie wspierał 
działalność organizacji zakładowej. 

Po wręczeniu kwiatów Edwardowi 
Bazanowi przez delegację związkową oraz 
podziękowaniach  za trud włożony w pra-
cę na rzecz Zakładowej Organizacji ZZ 

„Budowlani” w Rzeszowskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej i całego ZZ „Budowlani”, 
przystąpiono do wyboru przewodniczącego 
zebrania, protokolanta oraz członków Komi-
sji Skrutacyjnej. Następnie przeprowadzono 
wybory na przewodniczącego Zakładowej 

Organizacji ZZ „Budowlani”. Przewodni-
czącym na kadencję 2019-2024 został wybrany 
Józef Tadla. Kolega Tadla jest bardzo dobrze 
znany z aktywnej działalności związkowej 
nie tylko na rzecz organizacji zakładowej, 
działa również aktywnie w Okręgu Podkar-
packim ZZ „Budowlani”, gdzie pełni funkcję 
wiceprzewodniczącego Zarządu Okręgu 
Podkarpackiego. 

Kolejnym etapem  był wybór członków 

W dniu 14 lutego 
2019 roku, w sie-
dzibie Okręgu w 

Katowicach odbyły się posiedze-
nia Okręgowej Komisji Rewi-
zyjnej i Rady Okręgu Śląskiego 
ZZ „Budowlani”. Głównym 
tematem było omówienie i przy-
jęcie bilansu Okręgu Śląskiego 
za 2018 rok.

* * *
W Okręgu Śląskim trwa 

kampania sprawozdawczo – 
wyborcza na kadencję 2019-2024 
na szczeblu organizacji podsta-
wowych.

W dniu 4 marca br. odbyło 
się zebranie sprawozdawczo-
-wyborcze w Organizacji Zakła-
dowej Związku Zawodowego 
„Budowlani” przy Lokatorsko 
- Własnościowej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Knurowie.  Na 
zaproszenie Zarządu Zakładowe-
go uczestniczył w nim przewod-
niczący Okręgu Śląskiego Adam 
Bajerowski.

W wyniku przeprowadzo-
nych wyborów przewodniczącym 
organizacji został wybrany po-
nownie Zbigniew Beńko. Wybra-
no również członków Zarządu 
Zakładowego.

Adam Bajerowski

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO - 
WYBORCZE W RZESZOWSKIEJ SM

Wybory w Organizacji Zakładowej 
w LWSM w Knurowie  
i spotkania w Okręgu Śląskim  

Zarządu oraz delegatów na Okręgowy Zjazd 
Delegatów.

Na członków Zarządu zostali wybrani: 
Marek Kędra, Edyta Kogut, Dorota Kwoka, 
Zbigniew Lis, Janusz Materna, Maria Prostak, 

Halina Żmuda.
Delegatami na Okręgowy Zjazd Delega-

tów zostali: Tadeusz Bilski, Dorota Kwoka, 
Janusz Materna, Zbigniew Powaga, Maria 
Prostak, Józef Tadla, Halina Żmuda.

Spotkanie sprawozdawczo–wyborcze 
organizacyjnie było bardzo dobrze przygo-
towane, a wybory przeprowadzone zgodnie z 
ordynacją wyborczą ZZ „Budowlani”.

ap

 
 
Od lewej strony: Ilona Skowronek - przewodnicząca Zebrania Sprawozdawczo-
-Wyborczego, Barbara Włodarek - członek Zarządu Marta Tomica – skarbnik, 
Zbigniew Beńko - przewodniczący Zarządu Zakładowego, Żaneta Hołysz - z-ca 
Przewodniczącego, Adam Bajerowski - przewodniczący Okręgu Śląskiego.
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Z WYDARZEŃ W ŚWIATOWYM RUCHU PRACOWNICZYM
Francja

Francu-
s c y  u r z ę d -
n i c y  c e l n i 
strajkują, do-
magają csię podwyżek wynagrodzeń 
i zwiększenia ilości personelu, wobec 
oczekiwanego dużego wzrostu inten-
sywności pracy w związku z brexitem.

Strajk służb spowodował wielkie 
perturbacje w ruchu drogowym w 
porcie Calais i wejściu do tunelu ka-
nału La Manche, który łączy Francję 
i Wielką Brytanię. Linia ciężarówek 
czekających na dotarcie do Anglii 
przez tunel rozciągnęła się na cztery 
kilometry (2,5 mili) - podała miejsco-
wa prefektura.

Agenci celni domagają się pod-
wyżki płacy za noce, dodatku za prace 
w warunkach niebezpiecznych oraz 
większej liczby personelu i zasobów, 
co ma pomóc w zapewnieniu lepszej 
kontroli po wyjściu Wielkiej Brytanii 
z Unii Europejskiej.

Francuskie związki, reprezen-
tujące około 17.000 pracowników, 
odrzuciły 14 mln euro (15,8 mln 
USD) tytułem zwiększenia budżetu, 
oferowane przez rząd, ponieważ: „nie 
było to wystarczające, w porównaniu 
z żądaniami agentów celnych”, po-
wiedział Jean-Marc Jame ze związku 
CFDT. „Po podzieleniu przez liczbę 
pracowników, pozostaje niewiele” 
- dodał.

Brazylia
Pracow-

nicy zakładu 
Ford Motor 
Company w 
São Bernardo do Campo (Brazylia) 
kontynuują kampanię, której celem 
jest utrzymanie jego funkcjonowania 
i uratowanie miejsc pracy.

Decyzja o kontynuowaniu walki 
nastąpiła po nieudanych rozmowach, 
które miały miejsce 7 marca między 
dyrektorem generalnym Forda, Jame-
sem Hackettem, a liderami Związku 
ABC Metalworkers  (będącego człon-
kiem Narodowej Konfederacji Meta-
lowców - CNM-CUT), stowarzyszonej 
z IndustriALL Global Union.

W dniu 19 lutego Ford ogłosił, 
że zamknie fabrykę w Brazylii, która 
działa od 1967 r., nie omawiając 
zamknięcia z przedstawicielami 
pracowników w regionie. Przedstawi-
ciele Forda powiedzieli, że zamknię-
cie było częścią międzynarodowej 

reorganizacji firmy i podjęto decyzję 
o zaprzestaniu produkcji i sprzedaży 
samochodów ciężarowych w Ameryce 
Południowej.

Zamknięcie zakładu pracy do-
tknie 2.800 pracowników na stałe 
zatrudnionych w zakładzie, a także 
dodatkowych 1.700 pracowników 
tymczasowych. Związek szacuje, 
że może to mieć również wpływ na 
łącznie 10.000 osób, biorąc pod uwagę 
cały łańcuch produkcji.

Wagner Santana lider Związku 
ABC Metalworker wezwał związkow-
ców do kontynuowania walki: „Nie 
możemy się poddawać. Musimy 
walczyć i naciskać na Forda. Każdy 
pracownik tutaj, każda matka i ojciec, 
pomogli zbudować bogactwo firmy 
od podstaw, wy jesteście jej najbardziej 
cennym atutem”.

Santana wezwał również pra-
cowników do pozostania w domu 
i niechodzenia do pracy oraz do  
spotkania, celem podjęcia decyzji 
o kolejnych krokach. Powiedział 
również, że nadal będzie spotykał 
się z władzami, aby zmusić firmę 
Forda do wycofania się z tej decyzji i 
prowadzenia negocjacji.

Aby uzyskać wsparcie, przy-
wódcy związkowi spotkali się już 
z szeregiem polityków, w tym 
z parlamentarzystami, lokalnym 
burmistrzem, radnymi miejskimi 
i wiceprezydentem kraju. Sekretarz 
generalny IndustriALL, Valter San-
ches, uczestniczył w wydarzeniu z 
pracownikami w São Bernardo do 
Campo na początku marca: „Ford 
musi przemyśleć swoją strategię i 
znaleźć nowe inwestycje i produkty, 
aby pozostać konkurencyjnym. To 
trudny czas, ale to, co nas łączy, to 
nasza solidarność. IndustriALL zrobi 
wszystko, aby pomóc pracownikom 
Forda na całym świecie, których 
miejsca pracy są zagrożone”.

Niemcy
 N a 

p o c z ą t k u 
marca w sto-
licy Niemiec 
strajkowali kierowcy autobusów, 
co sprawiło, że miejskie autobusy 
stanęły, powodując przeciążenie 
innych środków transportu, takich 
jak pociągi U-Bahn.

Związek zawodowy Verdi wezwał 
kierowców autobusów berlińskiego 
publicznego przewoźnika, Berliner 

Verkehrsbetriebe (BVG), aby „odłożyli 
narzędzia” i wyszli z pracy w ramach 
strajku ostrzegawczego.

Akcja strajkowa rozpoczęła się 
około godziny 3.30 i miała potrwać 
do 22.00. Strajk miał na celu wy-
warcie presji na BVG w bieżących 
negocjacjach płacowych między 
pracodawcami a związkiem.

Verdi ogłosił, że żadne autobusy 
obsługiwane przez BVG nie jeździły, 
co oznacza, że strajk był bardzo 
silny. „Celem strajku jest wysłanie 
ostrzeżenia, aby zwiększyć presję 
na pracodawcach w obecnych ne-
gocjacjach” - powiedział negocjator 
związku Verdi, Jeremy Arndt.

BVG jest największą firmą trans-
portu miejskiego w Niemczech, a 
dzięki ponad 2,9 milionom podróż-
nych dziennie, stanowi trzon lokal-
nego systemu transportu publicznego 
w Berlinie.

Związek Verdi postuluje między 
innymi wprowadzenie 36,5-godzinne-
go tygodnia pracy, z pełną rekompen-
satą dla około 14.000 pracowników 
BVG i jej spółki zależnej, Berlin 
Transport. Obecnie prawie połowa 
pracowników musi pracować 39 
godzin - są to pracownicy zatrudnieni 
od 2005 roku. Jak dotąd negocjacje nie 
powiodły się, mimo że BVG złożyło 
ofertę związkom.

Ostatni podobny protest miał 
miejsce podczas fali akcji strajkowych 
wywołanych przez odrębne spory, 
które doprowadziły do zamknięcia 
biur i szkół w całym kraju, a także do 
odwoływania lotów.

Islandia
Pracow-

nicy Związ-
ku Pracowni-
ków Sklepów 
i Biur (VR) głosowali za strajkiem, 
donosi agencja RÚV. Frekwencja 
związkowców wynosiła 60,27 %, przy 
czym 52,25 % głosowało za podjęciem 
działań protestacyjnych. Oznacza to, 
że już drugi ważny związek zawodowy 
Islandii zagłosował za strajkiem zale-
dwie kilka dni po tym, jak Związek 
Efling (zrzeszający pracowników 
branży Turystycznej) zdecydował się 
na stanowcze działania strajkowe.

Efling i VR faktycznie koordy-
nują działania. Strajki zaplanowane 
przez oba związki będą mieć miejsce 
w różne dni pomiędzy 22 marca a 
25 kwietnia 2019 r. I mają stanowić 

początek bezterminowych strajków, 
jeśli kierownictwo nie przedstawi do 
tego czasu akceptowalnej oferty.

Wielu pracowników, należących 
do obu związków, jest zatrudnionych 
w hotelach w okolicach dużego rejonu 
Reykjaviku. Strajki bezpośrednio do-
tkną wiele firm regionu. Związkowcy 
z Efling zadecydują o rodzaju prac, 
które nie będą wykonywane.

Akcja strajkowa Związku Efling 
wpłynie również na usługi auto-
busowe w mieście, ponieważ wielu 
związkowców to kierowcy autobusów 
i pracownicy Almenningsvagnar 
Kynnisferða, który obsługuje część 
autobusów transportu publicznego 
w stolicy kraju.

Wszystkie te działania zależą 
od tego, czy zarząd zaproponuję 
ofertę do tabeli negocjacji, która 
spełnia oczekiwania pracowników. 
Pracownicy walczą nie tylko o płace, 
ale także o ulgi podatkowe, kontrolę 
czynszu i rzeczywiste kary dla firm, 
które naruszają umowy o pracę i inne 
wymogi prawa.

Węgry
O k o ł o 

7 . 5 0 0  p ra -
c o w n i k ó w 
sektora usług 
publicznych przyłączyło się do ogól-
nokrajowego strajku zorganizowanego 
przez związek pracowników służby 
publicznej (MKKSZ), powiedziała 
szefowa związku w Budapeszcie.

Erzsébet Boros, rozpoczynając 
strajk na spotkaniu samorządu lo-
kalnego w 15. dzielnicy Budapesztu, 
powiedziała, że dla społeczeństwa 
ważne jest, aby „robotnicy stanowiący 
siłę napędową kraju”, korzystali ze 
swoich demokratycznych praw.

Jednym z celów związku, jak 
powiedziała, było zwrócenie uwagi 
rządu na fakt, że wynagrodzenia pod-
stawowe urzędników służby cywilnej 
pozostawały w stagnacji przez 11 lat.

Szef konfederacji związków za-
wodowych MaSzSz László Kordás 
wezwał związki zawodowe sektora pu-
blicznego i prywatnego do połączenia 
sił, aby uniemożliwić pracownikom 
padanie ofiarą „taktyki salami” (stop-
niowego, postępującego osłabiania, 
czemu sprzyja brak jedności i podział 
na wiele podmiotów).

Kordás powiedział, że to zma-
gania związków zawodowych do-
prowadziły do   dobrobytu w Europie 

Zachodniej. „Związki zawodowe i 
pracownicy na Węgrzech mają dość 
ciągłego wycofywania się” - dodał. 
Powiedział również, że pojawienie się 
„strajku solidarnościowego” spowo-
duje nową fazę walki o egzekwowanie 
interesów robotników.

Nowa Zelandia
Związek 

z a w o d o w y 
„Wellington 
Local”, sto-
warzyszony w Radzie Związków 
Zawodowych Nowej Zelandii, zaofe-
rował pełne wsparcie strajkującym w 
marcu uczniom.

Oczekuje się, że strajki dotkną 
szkoły w całym kraju. Strajkujący 
wzywają rząd do podjęcia pilniejszych 
działań w celu ograniczenia emisji 
dwutlenku węgla i zmniejszenia 
udziału Nowej Zelandii w zmianach 
klimatycznych wywoływanych przez 
człowieka. „Wspaniale jest widzieć, jak 
młodzi ludzie podejmują zbiorowe 
działania w ważnych kwestiach. Są 
nowymi kontynuatorami długiej i 
dumnej tradycji” - mówi Ben Peterson, 
członek zarządu Wellington Conve-
nor. „Wielu związkowców będzie na 
Civic Square podczas marszu na par-
lament, czy to jako sami uczniowie/
studenci, czy też jako dorośli, wyraża-
jąc poparcie sprawy” - zapewnił.

Ruch związkowy wzywa praco-
dawców i rząd do uznania koniecz-
ności sprawiedliwego przejścia od 
paliw kopalnych, co zagwarantuje, że 
pracownicy poszczególnych branżach 
nie ucierpią.

„Pracownicy zatrudnieni obecnie 
w przemyśle paliw kopalnych nie 
powinni być nagle wrzucani na bruk, 
płacąc cenę za decyzję podejmowane 
przez obrzydliwie bogatych ludzi 
- mówi Peterson. - Związki i rządy 
mogą współpracować, aby wspierać 
tworzenie bezpiecznych, dobrze 
płatnych i przyjaznych środowisku 
miejsc pracy”.

Podczas gdy niektórzy komen-
tatorzy sugerują, że uczniowie nigdy 
nie powinni łamać zasad i opuszczać 
budynku szkoły, żeby protestować, 
związki zawodowe w Wellington z 
tym się nie zgadzają.

„Gdybyśmy cały czas przestrze-
gali zasad, nigdy nie posunęlibyśmy 
się naprzód jako społeczeństwo - 
mówi Peterson - Kobiety nie miałyby 
prawa głosu, nie byłoby żadnych 

przepisów chroniących prawa pra-
cowników, a apartheid nadal byłby 
obecny. Wierzymy, że strajkujący 
studenci są wystarczająco inteligentni, 
by wiedzieć, kiedy dana kwestia jest 
tego warta i gratulujemy im walki o 
ocalenie naszej planety”.

Belgia
Związek 

ACV / CSC-
-Transcom, 
reprezentujący 
kontrolerów ruchu lotniczego w firmie 
Skeyes, zapewniającej bezpieczeństwo i 
wydajność ruchu lotniczego w Belgii - 
zaostrzył swoje działania (mając na 
uwadze przedstawioną przez kierow-
nictwo Skeyes ofertę). Kurt Callaerts 
(ACV /CSC-Transcom) powiedział, że 
działania związku spowodują jednak 
„stosunkowo niewielkie zakłócenia” 
dla pasażerów i lotów towarowych.

Jak podała Eurocontrol (Euro-
pejska Organizacja ds. Bezpieczeń-
stwa Żeglugi Powietrznej), wystąpiły 
umiarkowane opóźnienia w belgijskiej 
przestrzeni powietrznej (dla wysokości 
poniżej 24.500 stóp), ponieważ ruch 
w przestrzeni powietrznej został 
obniżony z powodu akcji strajkowej 
kontrolerów ruchu lotniczego.

Firma Skeyes ogłosiła, że podczas 
negocjacji przedstawi rozwiązania 
strukturalne. Zgodnie z przesłanym 
zawiadomieniem o strajku ma on 
potrwać do 23 marca. 

Związki zawodowe walczą o sze-
reg postulatów dla pracowników (lista 
obejmuje 25 punktów, w tym wnioski 
dot. kształtowania kariery, awansów i 
premii). Zdaniem związku postulaty te 
są ignorowane przez firmę. „W najbliż-
szy czwartek zdecydujemy o ewentual-
nym przedłużeniu strajku” - ostrzega 
Kurt Callaerts, „przygotowujemy 
się do długiej walki”. W najbliższym 
czasie zaplanowano również kolejne 
spotkanie obu stron.

Grupa Wyszehradzka
O P Z Z 

informuje o:
s p o t k a -

niu związków 
zawodowych 
krajów Grupy 
Wyszehradz-
kiej w Pradze, w dniach 6 do 7 lutego 
2019 r.

Tematyka pierwszego w tym roku 
spotkania związków zawodowych gru-
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Z WYDARZEŃ W ŚWIATOWYM RUCHU PRACOWNICZYM

W dniach 16-17 lutego 2019 r., w 
Ankarze w Turcji odbyło się  11 
Walne Zgromadzenie Związku 

Zawodowego YOL-İŞ, zrzeszającego ponad 50 
tys. pracowników budownictwa drogowego. Prze-
wodniczącym Związku został wybrany ponownie 
Ramazan Agar. Wiceprzewodniczącymi zostali: 
İsmet Tan i  Bekir Avcı, sekretarzem generalnym 
Tevfik Özçelik.

Gośćmi Kongresu byli: minister spraw we-
wnętrznych Süleyman Soylu, byli ministrowie pracy 
i zabezpieczenia społecznego Faruk ikelik i Murat 
Başesgioğlu, przewodniczący TÜRK-İŞ (konfederacji 
związkowej) Ergün Atalay, przedstawiciele partii 
politycznych, przewodniczący innych związków 
TÜRK-IS i Necati Ersoy, sekretarz generalny Związku 
Pracodawców Budownictwa. W Zgromadzeniu 
Walnym uczestniczyli także liczni przedstawiciele 
europejskich i światowych związków zawodowych 
i konfederacji. Związek Zawodowy „Budowlani” 
reprezentowali: przewodniczący Zbigniew Janowski 
i sekretarz krajowy Jakub Kus. Przewodniczący Zbi-
gniew Janowski przekazał przedstawicielom YOL-İŞ 
gratulacje i życzenia od polskich budowlanych.

W przemówieniu otwierającym, Ramazan 
Ağar, przewodniczący YOL-İŞ,   opowiedział o walce 
Związku o rekrutację samozatrudnionych. 

Podkreślił, że w mijającej kadencji Związek 
odniósł wielkie zwycięstwo doprowadzając do 
zatrudnienia ok. 10 tys. samozatrudnionych na 

umowy o pracę. Związkowcy YOL-IS  będą nadal 
walczyć o rekrutację tysięcy pracowników podwy-
konawców pracujących na autostradach, związkach 
służb wiejskich, administracjach specjalnych 
prowincji i państwowych  przedsiębiorstwach 
gospodarczych (SEE).

W imieniu gości zagranicznych podczas 
Kongresu wystąpili: sekretarz generalny BWI 
Ambet YUSON i wiceprzewodniczący EFBWW 
Johann Lindholm.

Spotkania towarzyszące Kongresowi były 
dobrą okazją do dyskusji i wymiany poglądów 
przedstawicieli wielu organizacji związkowych 
budownictwa z Europy i Azji. Przedstawiciele „Bu-
dowlanych” spotkali się m.in. z reprezentantami 
ukraińskich, rumuńskich, mołdawskich, azerskich 
i izraelskich związków. Odbyli także rozmowy 
z reprezentantami tureckiego  YOL-İŞ, z którym 
Budowlani utrzymują kontakty od wielu lat.

(sag)

XI WALNE ZGROMADZENIE 
TURECKIEGO ZWIAZKU 

YOL-İŞ

py krajów wyszehradzkich dotyczyła 
zbliżającego się kongresu Europejskiej 
Konfederacji Związków Zawodowych 
oraz wyborów do Parlamentu Europej-
skiego. Te dwa wydarzenia planowane 
są na maj, nie jest więc zaskoczeniem, 
że związki z krajów grupy wyszehradz-
kiej umieściły te tematy w porządku 
obrad. 

Na spotkaniu w Pradze OPZZ 
reprezentowali Jan Guz i Adam Roga-
lewski. Warto podkreślić, że Jan Guz 
był jedynym prezydentem centrali 
związkowej z Polski.  

Wybory europejskie będą kluczo-
we dla Europy targanej populizmem 
i antyeuropejskimi ideologiami. 
Pojawia się uzasadniona obawa, że 
antyeuropejskie i skrajnie prawicowe 
partie uzyskają znaczą liczbę głosów, 
umożliwiających im utworzenie 
silnej frakcji partyjnej w przyszłym 
parlamencie. Frakcja ta, w skrajnych 
przypadkach może być liczniejsza 
niż najliczniejsza obecnie frakcja 
partii ludowej.  W mniej skrajnych 
przypadkach populiści zdobędą więcej 
głosów niż frakcja socjalistów i demo-
kratów. Pierwszy scenariusz oznaczać 
będzie koniec Unii Europejskiej; drugi 
- koniec Europy socjalnej. Związki 
zawodowe powinny więc aktywnie 
włączyć się w kampanię wyborczą, 
poprzez zachęcenie obywateli i swoich 
członków do uczestnictwa w wyborach 
i popierać te partie polityczne, które 
przedstawiają postulaty propracowni-
cze. Im niższa frekwencja wyborcza, 
tym większe prawdopodobieństwo 
zwycięstwa partii populistycznych i 
prawicowych.  

„Nie chodzi tutaj o upolitycz-
nienie związków zawodowych - mówi 
Adam Rogalewski - i zachęcanie ich 
członków do głosowania na wybra-
nie partie polityczne, ale bardziej o 
popieranie programów tych partii, 
które są najbliższe pracownikom i 
będą sprzyjały budowaniu Europy 
socjalnej. Oczywistym jest, że bez silnej 
reprezentacji w Parlamencie Europej-
skim, europejski ruch związkowy nie 
będzie mógł wprowadzić do porządku 
prawnego propracowniczych aktów 
prawnych”.  

W części dotyczącej zbliżającego 
się kongresu, uczestnicy omówili 
kandydatury na przyszłych przewod-
niczących i członków sekretariatu 
Europejskiej Konfederacji Związków 
Zawodowych (EKZZ), jak również 
zajęli się kwestiami dotyczącymi przy-

szłego programu EKZZ - szczególnie 
jeśli chodzi o zagwarantowanie w nim 
interesów pracowników z Europy 
Środkowo-Wschodniej. Kolejne spo-
tkanie, planowane jest w październiku 
w Bratysławie.

Irlandia
O P Z Z 

informuje:
„W mar-

c u  b r. ,  p o 
długotrwałej kampanii związków 
związkowych, weszła w życie irlandzka 
ustawa, która zakazuje umów typu 
„zero godzin”. Umowy te podlegały 
krytyce ze względu na liczne problemy, 
z którymi borykają się pracownicy 
zatrudnieni na tej podstawie. Przede 
wszystkim nie mają gwarantowanych, 
określonych godzin pracy, mimo że 
często pracują w zwykłych godzinach. 
Ustalanie godzin pracy leży całkowicie 
w gestii pracodawcy, a pracownicy 
muszą być dyspozycyjni i gotowi 
do przybycia do pracy w dowolnym 
momencie na żądanie swojego szefa. 
Pracownicy nie mają pewności co do 
czasu pracy i dochodów, co utrudnia 
planowanie finansów i innych wydat-
ków, takich jak opieka nad dziećmi. 
Ponadto zgłaszają, że odmawia się im 
pożyczek bankowych i hipotecznych 
z powodu braku gwarantowanych 
godzin w umowach pracy. Niepewność 
zatrudnienia wywołuje stres i niepokój 
wśród wielu pracowników. 

Patricia King, sekretarz generalna 
Irlandzkiego Kongresu Związków 
Zawodowych (TUC), określiła ustawę 
zakazującą umów typu „zero godzin” 
jako „jeden z najważniejszych elemen-
tów prawa pracy ustanowionych w 
ciągu ostatnich 20 lat”. Ogólnopolskie 
Porozumienie Związków Zawodowych 
gratuluje związkom zawodowym w 
Irlandii sukcesu. Komisja ds. Niskich 
Płac jest niezależnym organem, który 
doradza rządowi Wielkiej Brytanii w 
kwestii minimalnej płacy krajowej. 
Wystosowała ona do brytyjskiego 
rządu zalecenie przyjęcia niemal 
identycznych środków, jak te wprowa-
dzone w ustawodawstwie irlandzkim. 
Analiza TUC pokazuje, że w Wielkiej 
Brytanii jest 850.000 pracowników za-
trudnionych na podstawie umów typu 
„zero godzin”. TUC będzie naciskać, 
aby zakaz obowiązywania umów typu 
„zero godzin” został wprowadzony 
przez rząd Wielkiej Brytanii.”

Zebrał: C. Izdebski
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W poprzednim numerze ma-
gazynu „Budowlani” omó-
wiliśmy temat czasu pracy 

w prawie polskim w zakresie zagadnień 
wprowadzających, podstawowego czasu 
pracy oraz równoważonego czasu pracy. W 
niniejszym numerze omówione zaś zostaną 
następujące tematy:

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

świadczona wyłącznie w piątki, soboty, 
niedziele i święta (weekendowy).

I. Praca w ruchu ciągłym
Jednym ze szczególnych systemów czasu 

pracy, stosowanych ze względu na szczególne 
okoliczności jest praca w ruchu ciągłym - art. 
138 Kodeksu pracy (dalej: KP). 

System ten jest stosowany:
• przy pracach, które nie mogą być wstrzy-

mane ze względu na konieczność ciągłe-
go zaspokajania potrzeb ludności;
oraz

• przy pracach, które nie mogą być wstrzy-
mane ze względu na technologię produk-
cji (praca w ruchu ciągłym).

W takich sytuacjach może być stoso-
wany system czasu pracy, w którym  do-
puszczalne jest przedłużenie czasu pra-
cy do 43 godzin przeciętnie na tydzień 
w okres ie  rozl iczeniowym nieprze -
kraczającym 4 tygodni, a jednego dnia 
w niektórych tygodniach w tym okresie dobo-
wy wymiar czasu pracy może być przedłużony 
do 12 godzin.

Za każdą godzinę pracy powyżej 8 
godzin na dobę w dniu wykonywania pracy 
w przedłużonym wymiarze czasu pracy 
pracownikowi przysługuje dodatek do wyna-
grodzenia (dodatek za godziny nadliczbowe).

Obowiązujący pracownika wymiar 
czasu pracy w przyjętym okresie rozlicze-
niowym oblicza się mnożąc 8 godzin przez 
liczbę dni kalendarzowych przypadających 
w okresie rozliczeniowym, z wyłączeniem 
niedziel, świąt oraz dni  wolnych od pracy 
wynikających z rozkładu czasu pracy w 
przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, 
a następnie dodając do otrzymanej liczby 
liczbę godzin odpowiadającą przedłużonemu 
u danego pracodawcy tygodniowemu  wymia-
rowi czasu pracy.  

Liczba godzin odpowiadająca przedłu-
żonemu u danego pracodawcy tygodniowemu 
wymiarowi czasu pracy nie może przekraczać 
4 godzin na każdy tydzień okresu rozlicze-
niowego, w którym następuje przedłużenie 
czasu pracy.

II. Skrócony czas pracy
Kolejnym systemem czasu pracy, który 

zostanie omówiony jest skrócony czas 
pracy (art. 145 KP). Polega on na tym, iż 
jego wymiar zostaje ukształtowany poniżej 
podstawowej, ogólnej normy tzn. 8 godzin 

dziennie i 40 godzin na tydzień (zgodnie 
z art. 129 KP).

Z systemu tego w szczególności korzy-
stają niektóre grupy pracowników, wyróż-
nianych ze względu na:

• właściwości fizjologiczne;

• wzmożony wysiłek (spowodowany 
szkodliwymi lub uciążliwymi warun-
kami pracy);

• charakter i rodzaj wykonywanej pracy. 

Ten typ rozkładu czasu pracy stosowany 
jest więc np. wobec osób młodocianych, 
nauczycieli i pracowników dydaktycznych 
oraz innych grup zawodowych zgodnie 
z ww. kryteriami. Skrócenie czasu pracy 
pracowników zatrudnionych przy pracach 
szczególnie uciążliwych może polegać na 
ustanowieniu przerw w pracy wliczanych 
do czasu pracy albo na obniżeniu norm 
czasu pracy. 

Jeżeli uciążliwość polega na tym, że 
praca jest monotonna lub jest to praca 
w ustalonym z góry tempie, wówczas skró-
cenie czasu pracy polega właśnie na wpro-
wadzeniu przerw w pracy wliczanych do 
czasu pracy. 

Wykaz prac ustala pracodawca po 
konsultacji z pracownikami lub ich przedsta-
wicielami w trybie i na zasadach określonych 
w art. 23711a i art. 23713a KP oraz po zasię-
gnięciu opinii lekarza sprawującego profilak-
tyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami.

III. Skrócony tydzień pracy
Kolejny rodzaj czasu pracy to system 

skróconego tygodnia pracy (art. 143 KP). 
System ten wprowadzany jest na wniosek 
pracownika.

W tym systemie jest dopuszczalne wy-

konywanie pracy przez pracownika przez 
mniej niż 5 dni w ciągu tygodnia, przy rów-
noczesnym przedłużeniu dobowego wymiaru 
czasu pracy, nie więcej niż do 12 godzin, w 
okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 
1 miesiąca.

Pracodawca nie może z własnej woli 
wprowadzić pracownikowi systemu skró-
conego tygodnia pracy, ale nie ma również 
obowiązku uwzględnienia wniosku złożonego 
przez pracownika.

IV. Zadaniowy czas pracy
Z zadaniowym czasem pracy mamy do 

czynienia wtedy, gdy pracownik nie ma ściśle 
określonego godzinowo czasu pracy. To ile 
powinien pracować wynika z zakresu jego 
zadań, które ma obowiązek zrealizować w 
ciągu dnia roboczego.

System ten, stosowany jest w przypad-
kach:

• uzasadnionych rodzajem pracy;
• organizacją pracy;
• miejscem wykonywania pracy;
• pracodawca, po porozumieniu z pracow-

nikiem, ustala czas niezbędny do wyko-
nania powierzonych zadań (art. 140 KP)

W tym wypadku jednak zadania powie-
rzone pracownikowi powinny być ustalone 
w sposób, który pozwoli mu je wykonać 
w ramach podstawowego czasu pracy 
(tzn. 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodnio-
wo, w ramach przeciętnie 5 dniowego tygodnia 

pracy i przyjętym okresie rozliczeniowym 
nieprzekraczającym 4 miesięcy).

Rzeczą oczywistą jest to, że nie można 
wymagać od pracownika wykonania zadań, 
których realizacja jest zwyczajnie niemożliwa 
w ramach podstawowego czasu pracy.  Kon-
kluzja ta jest o tyle ważna, że jeżeli pracownik 
pracuje ponad podstawowy wymiar czasu, to 
w przypadku nienormowanego czasu pracy 
(regulowanego wyznaczonym wymiarem 
zadań), wówczas nie przysługuje mu dodat-
kowe wynagrodzenie za pracę w godzinach 
nadliczbowych. 

Jeżeli jednak wymiar zadań określony 
byłby w taki sposób, że wykonanie zadania 
w ciągu norm czasu pracy byłoby niemożliwe, 
to pracownikowi będzie przysługiwała stosow-
na rekompensata - roszczenie o wynagrodzenie 
za godziny nadliczbowe.

Co ważne, w przypadku sporu z pracow-
nikiem to na pracodawcy ciąży obowiązek 
udowodnienia, że powierzał pracownikowi 
zadania możliwe do wykonania w ww. czasie 
pracy (art. 129 KP).

W przypadku zadaniowego czasu 
pracy, nie ma obowiązku prowadzenia 

ewidencji czasu pracy w zakresie godzin 
pracy w poszczególnych dniach dla pracow-
ników objętych zadaniowym wymiarem 
czasu pracy. Warto również dodać, iż zgodnie 
z art. 149 § 2 KP w stosunku do pracowników 
objętych zadaniowym czasem pracy, pracow-

ników zarządzających w imieniu pracodawcy 
zakładem pracy oraz pracowników otrzymu-
jących ryczałt za godziny nadliczbowe lub za 
pracę w porze nocnej nie ewidencjonuje się 
godzin pracy.

V. Przerywany czas pracy
W przypadkach uzasadnionych:

• rodzajem pracy;
• organizacją pracy;
• może być stosowany system przerywane-

go czasu pracy według z góry ustalonego 
rozkładu przewidującego nie więcej niż 
jedną przerwę w pracy w ciągu doby, 
trwającą nie dłużej niż 5 godzin (art. 139 
KP). Pracownik nadal nie może jednak 
pracować dłużej niż 8 godzin. Pracownik 
w przeciwieństwie do pozostałych syste-
mów, rozpoczyna pracę 2 razy (w ramach 
jednej doby pracowniczej).

Przerwy tej nie wlicza się do czasu pracy, 
jednakże za czas tej przerwy pracownikowi 
przysługuje prawo do wynagrodzenia w wy-
sokości połowy wynagrodzenia należnego za 
czas przestoju.

System przerywanego czasu pracy wpro-

Czas pracy w prawie polskim

   cz. 2
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Księgowa informuje

ULGA NA ZŁE DŁUGICzas pracy w prawie polskim
wadza się w układzie zbiorowym pracy lub 
w porozumieniu z zakładową organizacją 
związkową, a jeżeli u danego pracodawcy nie 
działa zakładowa organizacja związkowa - w 
porozumieniu z przedstawicielami pracow-
ników wyłonionymi w trybie przyjętym u 
tego pracodawcy.

Jedynie u pracodawcy będącego oso-
bą fizyczną, prowadzącego działalność 
w zakresie rolnictwa i hodowli, u którego nie 
działa zakładowa organizacja związkowa, 
system przerywanego czasu pracy może być 
stosowany na podstawie umowy o pracę. 
Pracownikowi przysługuje wówczas wyna-
grodzenie za czas przerwy, jeżeli wynika to z 
umowy o pracę.

Przerywanego czasu pracy nie można 
połączyć z następującymi systemami czasu 
pracy:

• systemem równoważnym;
• przedłużonym;
• skróconym tygodniem pracy;
• weekendowym;
• pracą w ruchu ciągłym;
• oraz wobec  osób pracujących przy 

pracach polegających na dozorze urzą-
dzeń lub związanych z częściowym 
pozostawaniem w pogotowiu do pracy 
(gdy wobec nich został wprowadzony 
w poszczególnych dniach i tygodniach 
dłuższy czas pracy), ponieważ takie 
połączenie mogłoby prowadzić do na-
ruszenia nieprzerwanych odpoczynków 
dobowych.

VI. Weekendowy system 
czasu pracy

Ostatnim z omawianych systemów jest 
czas pracy, w którym praca jest świadczona 
wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta 
(tzw. weekendowy czas).

System ten podobnie jak przy skróconym 
tygodniu pracy, wprowadzany jest na pisemny 
wniosek pracownika. Może być wobec niego 
stosowany system czasu pracy, w którym praca 
jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, 
niedziele i święta. W tym systemie jest dopusz-
czalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu 
pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w 
okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 
1 miesiąca (art. 144 KP).

Pracodawca nie musi gwarantować pra-
cownikowi zatrudnionemu w weekendowym 
systemie czasu pracy prawa do korzystania 
co najmniej raz na 4 tygodnie z niedzieli 
wolnej od pracy. Nie ma również obowiązku 
zapewnienia innego dnia wolnego w zamian 
za pracę w niedzielę lub święto. A ponadto 
co istotne, takiemu pracownikowi nie można 
wyznaczyć pracy w inny dzień tygodnia - np. 
w czwartek.

Wielość systemów pracy wynika, jak 
wiadomo, z uwarunkowań rynkowych, które 
wymuszają elastyczność rozwiązań w zakresie 
dystrybucji i zapotrzebowania na pracę. 
Pracownik powinien jednak pamiętać, że 
niezależnie od tego, w jakim systemie pracy 
wykonuje swoje obowiązki służbowe, powi-
nien zawsze mieć zapewnioną należytą liczbę 
dni wolnych od pracy oraz zakres dobowego i 
tygodniowego odpoczynku.

Opracował Cezary Izdebski

W poprzednim numerze Magazynu Budow-
lani poruszałam temat bonów na towary 
lub usługi. Tym razem napiszę o uldze 

na złe długi. Co to jest ulga na złe długi? Najprościej 
wytłumaczyć to tak: przedsiębiorca wystawiając fakturę za 
swe usługi lub sprzedane produkty, musi opłacić podatek 
należny od tej faktury. Zdarza się jednak, że nasz partner 
biznesowy nie wywiąże się z planowanego terminu zapłaty 
faktury, albo wcale nie zapłaci nam należnej kwoty. Wtedy 
przedsiębiorca ponosi straty, ponieważ opłacił podatek za 
fakturę, za którą należności nigdy nie otrzymał. I tu usta-
wodawca przewidział wyjście z tej sytuacji, wprowadzając 
do polskiego prawa podatkowego przywilej odliczania 
podatku za niedoprowadzone do finalizacji transakcje. 
Ulga na złe długi  to ratunek dla VAT-owców, którzy nie 
zdołali wyegzekwować należnych im kwot od niesolidnych 
kontrahentów. Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku 
od towarów i usług jest aktem prawnym, który reguluje 
kwestię funkcjonowania ulgi na złe długi. Ustawa o VAT, 
bo tak ten dokument nazywamy, weszła w życie z dniem 
20 kwietnia 2004 roku. Z jej treścią można zapoznać się 
w Dzienniku Ustaw nr 54 za rok 2004, pod pozycją 535. 
Kwestia odliczenia ulgi na złe długi przedstawiona została 
następująco:                                                                            

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 11 marca 
2004 roku o podatku od towarów i usług DZIAŁ  IX  
Odliczenia i zwrot podatku. Odliczenie częściowe                                                                                                                                        
                     Rozdział 1a. Rozliczenie podatku w odniesieniu 
do nieściągalnych wierzytelności  Art.89a

1.Podatnik może skorygować podstawę opodatko-
wania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów 
lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku 
wierzytelności, których nieściągalność została upraw-
dopodobniona. Korekta dotyczy również podstawy 
opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część 
kwoty wierzytelności, której nieściągalność została 

uprawdopodobniona. 
1a. Nieściągalność wierzytelności uważa się za upraw-

dopodobnioną, w przypadku gdy wierzytelność nie została 
uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 
dni od upływu terminu jej płatności określonego w umowie 
lub na fakturze.                                                    

3. Korekta, o której mowa w ust. 1, może nastąpić w 
rozliczeniu za okres, w którym nieściągalność wierzytelno-
ści uznaje się za uprawdopodobnioną, pod warunkiem, że 
do dnia złożenia przez wierzyciela deklaracji podatkowej za 
ten okres wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta 
w jakiejkolwiek formie.                                    

Powyżej przedstawiona ustawa o VAT została znowe-
lizowana w listopadzie 2018 roku. Nowe zmiany prawa 
podatkowego weszły w życie  od 1 stycznia 2019 roku. 
Najważniejsza zmiana przeprowadzona w ustawie z dnia 
9 listopada 2018 roku, dotyczy tematu ulgi na złe długi. 
Dokument ten znajduje się w  Dzienniku Ustaw na rok 
2018 pod pozycją 2244 i przedstawiony został następująco:                                                                                    
PODSTAWA PRAWNA ; Ustawa z dnia 9 listopada 2018 
roku o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia 
uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym 
i gospodarczym                                                                                     

Art.20  W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług wprowadza się następujące zmiany: 
[pkt. 3 ustęp 1]                                                                                        

W przypadku nieuregulowania należności wynikają-
cej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świad-
czenie usług na terytorium kraju w terminie 90 dni od dnia 
upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na 
fakturze, dłużnik jest obowiązany do korekty odliczonej 
kwoty podatku wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za 
okres, w którym upłynął 90 dzień od dnia upływu terminu 
płatności określonego w umowie lub na fakturze.                                              

Żeby skorzystać z ulgi na złe długi to przede wszyst-
kim należy;                          

• prowadzić działalność gospodarczą w imieniu, której 
wystawiona została faktura, jakiej kontrahent nie 
opłacił,                                                     

• należy być VAT-owcem, czyli płatnikiem podatku VAT,
• musi minąć co najmniej 90 dni od chwili upłynięcia 

pierwotnego terminu zapłaty,                                                                                              
• w czasie składania deklaracji podatkowej wierzytelność  

musi  istnieć, wierzytelność ta musi podlegać bezpo-
średnio sprzedawcy,                                    

• nieopłacona faktura została wystawiona na rzecz 
czynnego podatnika VAT-u, wobec którego nie toczy 
się postępowanie restrukturyzacyjne, upadłościowe 
lub likwidacyjne,                                   

• w przeddzień złożenia przez pokrzywdzonego ze-
znania podatkowego zarówno on, jak i dłużnik byli 
zarejestrowani jako czynni płatnicy VAT-u,               

• od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzy-
telność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w 
jaki została ona wystawiona. 
Przedsiębiorca, który nie otrzymał zapłaty za fakturę 

w czasie 90 dni, może dokonać pomniejszenia podstawy 
opodatkowania, a także i samego podatku VAT o wartości 
związane z nieopłaconą przez kontrahenta-dłużnika fak-
turą. Składając deklarację VAT zawiadamia o dokonanej 
korekcie właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Przy 
składaniu zawiadomienia wskazuje odpowiednie wartości 
korekty oraz dane dłużnika.                                                                                

Przykład, jak wyliczyć 90 - dniowe spóźnienie z 
zapłatą: Kontrahent X  w dniu 1 kwietnia wystawił fakturę 
Kontrahentowi Y z zachowaniem 10 - dniowego odroczenia 
płatności, ulga na złe długi zacznie obowiązywać dopiero 
po upływie 90 dni od 11 kwietnia. Czyli:                                                                  

1 kwietnia + 10dni + 90 dni – 10 lipca, z dniem 10 lipca 
Kontrahent X zyska prawo do odliczenia ulgi na złe długi 
w swym najbliższym zeznaniu podatkowym.

Barbara Pałka  

W siedzibie Związku Zawodo-
wego „Budowlani” odbyło 
się spotkanie współorganiza-

torów Centralnych Uroczystości Dnia Bu-
dowlanych 2019. Wzięli w nim udział liderzy 
i przedstawiciele: Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa – prof. Zbigniew Grabowski, 
Izby Projektowania Budowlanego – Jerzy 
Kotowski, Polskiego Związku Inżynierów i 

Techników Budownictwa – Wiktor Piwkow-
ski, Krajowej Rady Spółdzielczej i Związku 
Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP 
– Jerzy Jankowski, Stowarzyszenia Inżynierów 
i Techników Przemysłu Materiałów Budowla-
nych – Jerzy Gumiński, Stowarzyszenia Produ-

centów Betonów – Józef Kostrzewski, Polskiej 
Izby Przemysłowo Handlowej Budownictwa – 
Agnieszka Dmochowska, Instytutu Techniki 
Budowlanej – Robert Geryło, Konfederacji 
Budownictwa i Nieruchomości – Krzysztof 
Baranowski i Związku Zawodowego „Budow-
lani” – Zbigniew Janowski, Jakub Kus. 

Przedstawicielka Polskiego Związku 
Pracodawców Budownictwa – Magdalena 

Lewandowska zadeklarowała również za-
interesowanie Związku współorganizacją 
uroczystości. 

Uczestnicy spotkania zaproponowali, by 
stroną organizacyjną uroczystości nadal zaj-
mował się Związek Zawodowy „Budowlani”. 

Przewodniczący Związku Zbigniew Janowski 
wyraził na to zgodę. 

Ustalono termin centralnych uroczysto-
ści na dzień 26 września 2019 r. Większość 
uczestników spotkania opowiedziała się 
za utrzymaniem dotychczasowej formuły 

obchodów. Liderzy organizacji budownictwa 
zwrócili uwagę na konieczność zapewnienia 
odpowiedniej rangi uroczystości. W tym 
kontekście dyskutowali o patronacie nad 
uroczystością, obecności gości honorowych 
i  zasadach wyróżniania zasłużonych ludzi 
budownictwa wysokimi odznaczeniami. 

Ludzie budownictwa są godni szacunku 
i oczekują, ze ich dokonania będą szanowane 
zarówno przez władze jak i inne środowiska 
branżowe i społeczne. Rozważano po raz 
kolejny wystąpienie o uznanie Dnia Budow-
lanych za święto państwowe. Ostateczna lista 
współorganizatorów tegorocznych uroczy-
stości Dnia Budowlanych zostanie ustalona 
w najbliższym czasie.

Jakub Kus

ORGANIZACJE POLSKIEGO BUDOWNICTWA 
O CENTRALNYCH UROCZYSTOŚCIACH 
DNIA BUDOWLANYCH
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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

2 6 1 3

8 5

7 2 1

2 5 1 7

9 7 2 8 6

3

6 5 1

8 2 9

HUMOR
Jasio pyta mamę: Mamo, po 
co się malujesz?  
Mama odpowiada: Żeby 
ładniej wyglądać.  
Jasio bez zastanowienia:  
A kiedy to zadziała?

JJJ
Wraca kobieta od kosmetycz-
ki i mówi do męża:  
- Słuchaj, byłam w salonie 
piękności.  
- I co? Zamknięte?

JJJ
- A jak pan zasypia?  
- Bez problemu. Liczę owce 
przed snem...  
- Do której zdąży pan doli-
czyć, zanim pan zaśnie?  
- Do trzeciej...  
- Tak szybko?  
- No, czasem do wpół do 
czwartej...

JJJ
- Daniel, co z tobą? Podobno 
już czwarty raz się rozwiodłeś. 
Naprawdę wszystkie kobiety 
są takie kapryśne?  
- Nie, tylko mama.

JJJ
Telegram:  
- Teściowa nie żyje. Skremo-
wać czy pogrzebać zwłoki?  
Odpowiedź:  
- Jedno i drugie, lepiej nie 
ryzykować.

JJJ
Jasiu mówi do ojca:  
- Tato, masz dzisiaj takie małe 
zebranie rodziców w szkole.  
- Co masz na myśli, mówiąc 
„małe”?  
- No... ja, ty, wychowawczyni i 
dyrektor...

JJJ
Zapytali Grzegorza Latę czy 
reprezentacja z 1974 pokona-
łaby dzisiejszą kadrę.  
- Tak, wygralibyśmy 1:0  
- Tylko tyle?  
- No tak, proszę pamiętać że 
większość z nas jest już po 70.

JJJ
- Panie doktorze, to lekarstwo 
co mi pan wypisał, to na co 
jest?  
- Na Bahamy. Jeszcze tylko 72 
recepty...

JJJ
Grabarze sobie gadają:  
- Pogoda ładna, nie za ciepło, 
ciśnienie idealne ...  
Nie ma co liczyć na ser-
cowców, ciśnieniowców ani 
cukrzyków.  
- Taaa ... - mówi drugi - mar-
twy sezon ...

JJJ
Rozmowa telefoniczna 
dwóch kumpli stolarzy:
- Cześć, co robisz?
- Krzesło dla teściowej.
- A dużo Ci jeszcze zostało do 
zrobienia? Może na flaszkę 
wpadniesz?
- Ok, podłączę tylko przewo-
dy i jestem…

JJJ
Motocyklista jadący z dużą 
prędkością zobaczył przed 
sobą oposa. Starał się jak 
mógł, żeby go ominąć, ale 
przy takiej prędkości nic się 
nie dało zrobić. Uderzony 
opos przekoziołkował i upadł 
na asfalt i jak to opos zaczął 
udawać martwego. Moto-
cyklista, poruszony wyrzu-
tami sumienia, zatrzymał 
się i wrócił po oposa. Gdy 
zorientował się, że opos żyje, 

zabrał go z drogi i zawiózł do 
schroniska. Tam umieszczono 
go w klatce, włożono do niej 
trochę pożywienia i wodę w 
miseczce. Rano opos ocknął 
się. Popatrzył na wodę, po-
patrzył na jedzenie, popatrzył 
na pręty klatki przed sobą i 
mówi:  
- Niech to diabli! Zabiłem 
motocyklistę.

JJJ
Przychodzą dwa pingwiny do 
fotografa:  
- Chciałybyśmy sobie zrobić 
zdjęcie.  
Na to fotograf:  
- Kolorowe czy czarno-białe?  
- Wszystko jedno!

JJJ
Profesor egzaminuje blon-
dynkę. 
Kiedy na kolejne pytanie nie 
otrzymuje odpowiedzi zaczy-
na przeglądać jej indeks.
- Widzę że z innych egzami-
nów też ma pani same niedo-
stateczne. Jaki jest właściwie 
pani ulubiony przedmiot?
- Smartfon!

JJJ
Do baru wchodzi niepozorny 
mężczyzna  
- Przepraszam... czyj był ten 
rottweiler przed barem...  
- Mój! - podnosi się potężny 
brodacz - Ale jak to „był”?  
- Bo mój jamnik go zabił...  
- Co ty gadasz!? Jamnik 
mojego rottweilera? Jak!?  
- No... W gardle mu stanął.

JJJ
Spotykają się dwie przyja-
ciółki: 
- Oj kochana, jak ty schudłaś! 
Co się dzieje? 
- To przez męża. Pije, bije 
mnie... 
- To zgłoś to na policję, albo 
rzuć go! 
- Nie mogę. 
- Dlaczego?! 
- Mam jeszcze siedem kilo 
nadwagi...

JJJ
Do lekarza psychiatry przy-
chodzi kobieta i mówi:
- Panie doktorze z moim mę-
żem dzieje się coś dziwnego. 
Jak wypije kawę, wpada w 
szał i zjada filiżankę. Zostawia 
tylko uszko.
- A to faktycznie dziwne. 
Uszko jest najsmaczniejsze.

JJJ
Jasio rozmawia z kolegą:
- U mnie w domu modlimy się 
przed każdym posiłkiem.
- U mnie nie, mama dobrze 
gotuje.

JJJ
Stoją na podwórzu dwie pchły 
i jedna mówi do drugiej:
- Idziemy na pieszo czy cze-
kamy na psa?

JJJ
W hotelu recepcjonistka wita 
gościa:
Witamy! U nas będzie pan 
czuł się jak w domu.
- Och, nie! Tylko nie to! Przyje-
chałem tutaj żeby odpocząć!

JJJ
- Dała już pani ogłoszenie, że 
poszukujemy ochroniarza?
- Tak.
- I jakie są rezultaty?
- Natychmiastowe. Dzisiaj w 
nocy nas okradli.

JJJ


