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Wyższe wynagrodzenia 
w tyskim Fiacie

Jak informuje Ogólno-
polskie Porozumienie 

Związków Zawodowych, pod ko-
niec kwietnia, po dwumiesięcz-
nych negocjacjach zakładowe 
organizacje związkowe, prowadzące działalność statutową w FCA Poland 
S.A. i FCA Powertrain Poland Sp. z o.o., zawarły porozumienie płacowe 
na rok 2019, które gwarantuje każdemu zatrudnionemu pracownikowi:

• z dniem 1 kwietnia 2019 wzrost płacy miesięcznej o 451,71 zł, co 
przekłada się na wzrost stawki godzinowej o 2,70 zł wraz z premią,

• wyrównanie od 1 stycznia 2019 w kwocie 1350 zł,
• dopłatę w wysokości 75 zł za każdą zorganizowaną sobotę w godzi-

nach nadliczbowych.
Po wprowadzeniu w życie takiej podwyżki nowo zatrudniona osoba 

po 3-miesięcznym okresie próbnym otrzyma płacę miesięczną wraz z 
premią w wysokości ok. 3.500 zł (tj. stawka godzinowa 20,50 zł).

W FCA Poland S.A., montującym w Tychach samochody Fiat 
500 i Lancie Y, zatrudnionych jest ok. 2600 pracowników, a w FCA 
Powertrain Poland Sp. z o.o., produkującym w Bielsku-Białej silniki, 
pracuje ok. 1300 osób.

Spór w puławskim 
Instytucie 
Weterynaryjnym

Związki zawodowe z Pań-
stwowego Instytutu We-

terynaryjnego w Puławach żądają 
podwyżek. Dlatego weszły w spór 
zbiorowy z pracodawcą. Trzy z sze-
ściu punktów sporu mają charakter 
finansowy. Związkowcy żądają podwyżek i finansowania dodatkowej 
opieki medycznej. Zdaniem dyrektora placówki wypłata podwyżek 
doprowadziłaby do zrujnowania budżetu jednostki. Pracowników 
Instytutu wsparli puławscy parlamentarzyści. 

Wynagrodzenia w puławskim Instytucie Weterynaryjnym nie 
były podnoszone od maja 2010 roku. Ponadto część pracowników PIW 
zarabia mniej po tym, jak z początkiem nowego roku zniesiono przy-
wilej stosowania 50-procentowych kosztów uzyskania przychodu. Z tej 
możliwości przez lata korzystały osoby, których praca miała charakter 
twórczy i była związana z prawem autorskim. Pracownicy mogli stracić 
na tej decyzji od 100 do 600 zł.

Politycy, którzy wsparli protestujących, krytykują to posunięcie, 
wskazując na to, że podobnych zabiegów nie zastosowano w pozostałych 
instytutach na terenie kraju.

Zgodnie z wyliczeniami działu finansowego Państwowego Instytutu 
Weterynaryjnego w Puławach, żeby spełnić oczekiwania organizacji 
związkowych, koszty regulacji płacowych przekroczyłyby 15 mln zł.

Spór zbiorowy  
w Amazon Poland

Zdaniem przedsta-
wicie l i  związków 

zawodowych działających 
w Amazon Poland sytuacja 
pracowników w firmie jest 
dramatyczna. Dwa związki zawodowe, które reprezentują interesy osób 
zatrudnionych w polskim Amazonie: NSZZ „Solidarność” i Inicjatywa 
Pracownicza podjęły wspólnie działania, aby to zmienić. Od 9 maja trwa 
spór zbiorowy z pracodawcą.

Podstawowym postulatem strony pracowniczej są podwyżki oraz 
ujednolicenie wynagrodzeń w poszczególnych magazynach należących 
do firmy. Jak podkreślają, wynagrodzenia szeregowych pracowników są 

Przegląd związkowych 
wydarzeń w Polsce

cd. na str. 4

9 maja, w siedzibie Związku Zawodowego 
„Budowlani” odbyło się posiedzenie 
Zarządu Krajowego. Głównym celem 

posiedzenia było przyjęcie rekomendacji ws. 
projektu sprawozdania finansowego Związku 
Zawodowego „Budowlani” i sprawozdania z 
działalności Zarządu Krajowego za 2018 r. W 
posiedzeniu, obok członków Zarządu Krajowego, 
uczestniczył przewodniczący Głównej Komisji 
Rewizyjnej Andrzej Piotrowski. 

Sprawozdanie finansowe Związku przedsta-
wiła główna księgowa Barbara Pałka. Opinię do 
sprawozdania oraz wyniki kontroli, przeprowa-
dzonej w dniach 8-10 kwietnia, zaprezentował 
przewodniczący GKR Andrzej Piotrowski. Projekt 
sprawozdania z działalności Zarządu Krajowego 
przedstawił sekretarz krajowy ds. organizacyjnych 
Tomasz Nagórka. 

Ostatni rok obfitował w wiele wydarzeń, 
konferencji i szkoleń dla działaczy związkowych, 
a także w wiele planowanych i bieżących działań, 
za które były odpowiedzialne poszczególne działy 
Biura Zarządu Krajowego. Warto szczególnie 
podkreślić, że 2018 to rok, w którym Związek 
Zawodowy „Budowlani” razem z Komisją Opera-
torów Żurawi Wieżowych ZZ „Wspólnota Pracy” 
doprowadzili do podpisania rozporządzenia 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących. 
Sprawozdanie merytoryczne dotyczyło m.in. 
działań prawnych, organizacyjnych, udziału w 
tworzeniu aktów prawnych, aktywności medialnej 

Związku, współpracy z partnerami sektorowymi i 
działań interwencyjnych.

O działalności międzynarodowej „Budow-
lanych”, krajowych i europejskich projektach, w 
których uczestniczy Związek, oraz o współpracy z 

partnerami społecznymi mówił sekretarz krajowy 
ds. dialogu Jakub Kus. 

Zgodnie ze statutem „Budowlanych” oba 
sprawozdania muszą zostać przyjęte przez Radę 
Krajową Związku, co nastąpi w połowie czerwca 
bieżącego roku.

W związku z trwającą kampanią sprawoz-

dawczo-wyborczą w organizacjach podstawowych 
Tomasz Nagórka przedstawił informację na temat 
jej przebiegu oraz zachęcił przewodniczących 
okręgów, a zarazem członków Zarządu Krajowego, 
do zwrócenia uwagi na to, aby wszystkie wybory w 

organizacjach zakładowych i międzyzakładowych 
zostały przeprowadzone do 30 czerwca. 

Sekretarz krajowy ds. prawnych Cezary Iz-
debski przypomniał o obowiązku przekazywania 
przez zarządy organizacji podstawowych oświad-
czeń dot. przestrzegania przepisów związanych z 
ochroną danych osobowych (RODO).

Przewodniczący Związku Zbigniew Janowski 
przypomniał o uchwale Rady Krajowej z czerwca 
2013 r., na podstawie której zarządy okręgów 
zostały zobowiązane do zorganizowania stałej 
obsługi prawnej, świadczonej na rzecz organizacji 
podstawowych naszego Związku. Z informacji 
członków Zarządu wynika, że większość okręgów 
Związku korzysta z obsługi prawnej, prowadzonej 
w ramach OPZZ. Dyskusja dotyczyła wątpliwości, 
czy doraźnie prowadzona obsługa prawna jest 
wystarczająca w przypadkach skomplikowanych 
i wymagających długotrwałych działań, w tym 
reprezentacji w sądach.

Posiedzenie Zarządu Krajowego zakończyło 
się ogólną dyskusją na temat organizacji przy-
szłorocznego Kongresu „Budowlanych”, podczas 
którego zostanie  przyjęty program na kadencję 
2020-2025 oraz zostaną wybrane władze centralne 
Związku na 5-letnią kadencję.   

Tomasz Nagórka

ZARZĄD KRAJOWY ZWIĄZKU 
ZAWODOWEGO „BUDOWLANI” 

PODSUMOWUJE 2018 ROK
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W siedzibie OPZZ w Warszawie, 
w dniu 29.04.2019 r. odbyła 
się debata na temat: „Rola 

organizacji związkowych i Społecznej In-
spekcji Pracy w kształtowaniu bezpiecznych 
warunków pracy”. Debatę zorganizowano 
w związku z obchodami Światowego Dnia 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy.

Jej głównym celem była wymiana do-
świadczeń i dobrych praktyk związanych z 
bezpieczeństwem pracy, a także wypracowanie 
rekomendacji do zmian poprawiających 
warunki pracy w kraju. 

Do udziału w dyskusji zaproszeni zostali 
społeczni inspektorzy pracy, działający w 
strukturach OPZZ, inspektorzy pracy Pań-
stwowej Inspekcji Pracy, członkowie Komisji 
Ochrony Pracy – OPZZ oraz związkowcy.

OPZZ na spotkaniu reprezentowali i 
moderowali dyskusję panelową wiceprzewod-
niczący - Andrzej Radzikowski oraz Renata 
Górna, radca OPZZ.

List do uczestników spotkania wysto-
sował Wiesław Łyszczek – główny inspektor 
pracy. Jego treść odczytał dyrektor Departa-
mentu Prewencji i Promocji GIP Jerzy Wlazło.

W treści listu Główny Inspektor Pracy 
podkreślał m.in.: iż „(…) w całym procesie pracy 
niezmiernie ważne jest uczestnictwo pracowników 
w kształtowaniu korzystnych warunków pracy, po-

przez działalność w strukturach związkowych czy 
społecznej inspekcji pracy, mających niewątpliwie 
wpływ na urzeczywistnienie modelu stosunków 
pracy, którego podstawą jest dialog społeczny”.

Dyrektor Jerzy Wlazło przedstawił pre-
zentację, w której podkreślono istotną rolę i 
znaczenie współpracy Państwowej Inspekcji 
Pracy, związków zawodowych oraz Społecznej 
Inspekcji Pracy na rzecz bezpieczeństwa pracy, 
a także w kształtowaniu kultury bezpieczeń-
stwa pracy na terenie zakładu pracy.

Poinformował również o zasadach 

tegorocznej edycji popularnego Konkursu 
„Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pra-
cy”, który corocznie organizuje Państwowa 
Inspekcja Pracy na szczeblu regionalnym i 
centralnym.

Renata Górna omówiła statystyki i przy-
czyny wypadków przy pracy w Polsce w 2018 
r., trendy wypadkowe w poprzednich latach 
oraz działania na rzecz prewencji wypadkowej.

W dyskusji panelowej z udziałem za-
proszonych gości i uczestników swoje stano-
wiska dotyczące w/w tematyki konferencji 

przedstawiali:
• Bronisław Szczeciński - społeczny in-

spektor pracy,
• Monika Bocian - przewodnicząca Rady 

OPZZ woj. lubelskiego,
• Tadeusz Potasiński – członek kierownic-

twa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 
Pracowników Służby BHP - Oddział 
Warszawa Centrum.
W swoich wystąpieniach uczestnicy 

debaty podkreślali dużą wagę dialogu społecz-
nego, a także promowania dobrych praktyk w 
prewencji wypadkowej.

Punktem kulminacyjnym debaty było 
upamiętnienie osób, które poniosły śmierć w 
pracy. Zapalono 209 zniczy pod budynkiem 
OPZZ. Tylu pracowników zginęło bowiem w 
wypadkach przy pracy w 2018 r. 

Na spotkaniu ZZ „Budowlani” reprezen-
towali sekretarz krajowy Mirosław Ossowski 
oraz Andrzej Iwański zakładowy społeczny 
inspektor pracy w Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Domator” Kielce, z Okręgu Świętokrzyskie-
go ZZ „Budowlani”.

Oprac. Mirosław Ossowski

DEBATA W OPZZ „POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PRACY”

Nie żyje Jan GUZ  
Przewodniczący OPZZ
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Jana 

Guza, Przewodniczącego OPZZ od 2004 roku, wybitne-
go działacza związkowego. Odszedł Człowiek o wiel-

kiej wrażliwości społecznej, lider konfederacji związkowej, 
zrzeszającej największą liczbę pracowników. Odszedł przed-
wcześnie Człowiek niezwykle aktywny, potrafiący twardo 
zabiegać o interesy pracownicze i jednocześnie otwarty na 
dialog. Przez wiele lat kierowania OPZZ skutecznie bronił 
niezależności branżowego ruchu zawodowego. Był szano-
wany i doceniany - jako trudny, ale otwarty i rzetelny partner 
- przez władze państwowe i innych partnerów społecznych. 

Śmierć Jana Guza jest wielką stratą nie tylko dla branżo-
wego ruchu zawodowego, ale także dla dialogu społecznego 
w Polsce. 

Współpracowaliśmy jako „Budowlani” z Janem Guzem 
od bardzo wielu lat, właściwie od początków OPZZ, którego 
współzałożycielem był nasz Związek.  Jan był prawdzi-
wym liderem związkowym, potrafił negocjować, ale też 
poprowadzić ludzi w manifestacjach i protestach. Odszedł 
zdecydowanie zbyt wcześnie. Odszedł „w biegu” – tak jak 
żył. Będzie nam go w ruchu branżowym bardzo brakowało. I 
jestem przekonany, że będzie go brakowało w całym polskim 
ruchu zawodowym.

Przewodniczący
ZZ Budowlani

Zbigniew Janowski
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nieznacznie wyższe od płacy minimalnej. Niemal cały towar z polskich 
magazynów trafia na rynek niemiecki, gdzie pracownik magazynu 
Amazon zarabia ponad trzy razy więcej, nie pracując przy tym w nocy 
ani w niedziele.

Ponadto związki zawodowe postulują poprawę warunków pracy, 
przede wszystkim złagodzenia wyśrubowanych - zdaniem pracowników - 
do granic możliwości norm wydajnościowych. Jak mówią, ubiegłoroczne 
kontrole Państwowej Inspekcji Pracy wykazały, że obciążenie pracą 
fizyczną na większości przebadanych stanowisk pracy ponad dwukrotnie 
przekracza dopuszczalne normy określone w prawie.

Niespokojnie  
w Poczcie Polskiej

Pracownicy Poczty Polskiej 
wciąż walczą o podwyżki. 

W tym samym czasie, jak informu-
ją media, Poczta wymienia zarząd. 
Wynagrodzenie nowego prezesa 
wynosić będzie 49 tysięcy złotych 
miesięczne. Członkowie zarządu 
mają dostawać niewiele mniej.

Rozmowy kierownictwa Poczty z działającymi w niej związkami na 
temat funduszu płac toczą się od początku roku. Związkowcy domagają 
się zwiększenia pensji o 500 zł brutto. Sytuacja stała się napięta po tym, 
jak pod koniec kwietnia zarząd odmówił realizacji żądań finansowych. 
Związkowcy weszli w spór zbiorowy z pracodawcą.

W ramach akcji protestacyjnej na początku maja pracownicy Poczty 
Polskiej pracowali w żółtych kamizelkach. Jak podkreślają, minimalna 
płaca pocztowca to obecnie 2,5 tys. zł brutto. Według zarządu listonosz 
zarabia 3,5 tys. zł brutto miesięcznie. W 2011 średnia płaca w Poczcie 
Polskiej stanowiła ok. 93 proc. średniego wynagrodzenia w Polsce, w 
2016 - 82 proc.

Pielęgniarki  
ze szpitala Matki Polki 
w Łodzi mają dość

Od kilku lat trwa spór zbioro-
wy w szpitalu Matki Polki 

w Łodzi. Kadra medyczna walczy 
o godne warunki pracy, dodatki 
finansowe i większą ilość personelu. 
Załoga szpitala Matki Polki liczy 
dokładnie 950 pielęgniarek. W pla-
cówce dochodziło do sytuacji, gdzie 
trzem pielęgniarkom przywieziono 
na dyżurze 78 dzieci, 29 udzielono 
pomocy ambulatoryjnej. Personel czuł się przeciążony. 

W marcu pielęgniarki, które są w sporze zbiorowym z dyrekcją, 
zaczęły przynosić L4. Na zwolnienia poszło aż 120 z nich. Dyrekcja 
zawiadomiła o tym fakcie prokuraturę i ZUS. Pielęgniarki wróciły już 
ze zwolnień chorobowych. Obecnie są wzywane po kolei do prokuratury. 
Zdaniem związków zawodowych, które reprezentują interesy pielęgniarek 
w tym szpitalu, donos do prokuratury to próba zastraszenia. 

Jeżeli zmiany nie zostaną wprowadzone, a obciążenie się nie 
zmniejszy, część personelu zapowiada odejście z pracy. Rzecznik szpitala 
twierdzi jednak, że sytuacja kadrowa szpitala nie jest zła i na ten moment 
nie ma w planach dalszych negocjacji z pielęgniarkami.

Zebrał: Tomasz Nagórka

cd. ze str. 2

W dniu 10 maja 2019 r., w miejscowo-
ści Siemianówka, miało miejsce 
Ogólne Zebranie Sprawozdaw-

czo-Wyborcze Organizacji Międzyzakładowej 
Pracowników Leśnictwa. W spotkaniu uczestniczył 
przewodniczący Organizacji Piotr Nalewajek, 
zastępca przewodniczącego Krzysztof Zamojski, 
przedstawiciel ZK sekretarz krajowy Cezary Izdeb-
ski, przewodnicząca Okręgu Podlaskiego Dorota 
Fionik oraz liczni członkowie organizacji.

Organizacja Międzyzakładowa Pracowników 
Leśnictwa, działająca w Polsce Północno-Wschod-
niej, ma unikalną strukturę, dostosowaną do struk-
tury organizacyjnej PGL Lasy Państwowe. Leśnicy z 
tego regionu uznali, że specyfika ich pracy, zatrud-
nienie w różnych zakładach pracy (nadleśnictwach), 
ale w jednym przedsiębiorstwie, jakim jest PGL 
Lasy Państwowe, i jeden układ zbiorowy pracy dla 
tego przedsiębiorstwa wymagają koordynacji pracy 
regionalnej w ramach jednej struktury związkowej. 
Dzięki zaangażowaniu dotychczasowego Zarządu 
Organizacji, w tym przede wszystkim Piotra Nale-
wajka, który jest jednocześnie przewodniczącym 
Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska ZZ „Budowlani”, organizacja znacznie 
powiększyła się w minionych latach.

Podczas zebrania przewodniczący Organizacji 
przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu. 
Po jego przyjęciu członkowie Organizacji udzie-
lili Zarządowi absolutorium i przystąpiono do 
wyborów nowego Zarządu. Na czele Organizacji 

stanął Krzysztof Zamojski, a w skład Zarządu 
weszli przedstawiciele poszczególnych zakładów 

pracy objętych zakresem działania Organizacji 
Międzyzakładowej. 

Po zebraniu miało miejsce spotkanie z in-
spektorem z Okręgowego Inspektoratu Pracy w 
Białymstoku Radosławem Olkowskim, podczas 
którego poruszona została m.in. tematyka czasu 
pracy, szkoleń oraz BHP w pracy leśnej. Po spotka-
niu z OIP odbyło się pierwsze posiedzenie nowo 
wybranego Zarządu Organizacji, podczas którego 
podjętych został szereg kluczowych dla organizacji 
uchwał. 

Spotkanie w Siemianówce miało także swój 
wymiar integracyjny. Członkowie Organizacji 
pracują w wielu różnych nadleśnictwach, znacznie 
oddalonych od siebie. Zebranie sprawozdawczo – 
wyborcze było więc doskonałą okazją do nawiązania 
nowych kontaktów i wymiany poglądów na temat 
pracy związkowej w Lasach Państwowych.

CI/red

Wybory w Międzyzakładowej 
Organizacji Pracowników 

Leśnictwa

Związkowcy z różnych 
zakładów pracy m.in. 
Celsa ,,Huta Ostrowiec”, 

Wólczanka, PKS i Związku Zawodo-
wego ,,Budowlani” w SM ,,Hutnik” z 
Ostrowca Świętokrzyskiego przema-
szerowali  w rytmie pieśni rewolucyj-
nych ulicami swojego miasta. 

Pochód zorganizowany został 
przez Sojusz Lewicy Demokratycznej 
i organizacje związków zawodowych. 
Uczestnicy pochodu manifestowali 
solidarność wobec ludzi pracy. 

Mocno podkreślali potrzebę lepszej 
ochrony pracowników, konieczność 
zatrudniania na umowy o pracę, 
tak by praca zapewniała stabilność 
i możliwości rozwoju. Aby praca 
dawała godność ludziom, a  wła-
ściwe wynagradzanie pozwalało na 
zabezpieczenie materialne  rodzin 
pracowników. Pierwszy Maja dla 
związkowców w Ostrowcu Święto-
krzyskim jest ważnym symbolem 
walki o prawa pracownicze.        

A.R.

ZZ ,,Budowlani” ze Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Hutnik”  na obchodach 1 Maja



5OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY      NR 5 (136) 2019

W Warszawie 8 maja br., odbyło 
się VI posiedzenie Sektoro-
wej Rady ds. Kompetencji 

w Budownictwie. Prowadzący posiedzenie 
animator Rady Zbigniew Janowski powitał 
członków Rady i przybyłych gości oraz 
przedstawił porządek obrad spotkania. W 
spotkaniu wzięli udział m.in. wicedyrektor 
Departamentu Małych i Średnich Przedsię-
biorstw Ministerstwa Przedsiębiorczości i 
Technologii Zbigniew Wojciechowski, dy-
rektor Departamentu Analiz i Strategii PARP 
Paulina Zadura-Lichota oraz sekretarz Rady 
Programowej ds. Kompetencji Daniel Nowak.

Wiceprzewodniczący Rady Jakub Kus 
przedstawił sprawozdanie z działalności Rady 
od V posiedzenia, które zostało następnie 
zaakceptowane przez Radę.

Dyrektor Zbigniew Wojciechowski 
oraz Zbigniew Janowski wręczyli nominacje 
Ministra Przedsiębiorczości i Technologii 
członkom Sektorowej Rady. Nominacje 
otrzymali: Henryk Moskwa - przedstawiciel 
Rady Rynku Pracy Województwa Śląskiego,  
Witold Gacek – przedstawiciel Centralnego 
Instytutu Ochrony Pracy i Tomasz Gałązka – 

przedstawiciel Ministra Inwestycji i Rozwoju 
w Radzie.

Wiceprzewodniczący Jakub Kus omówił 
proponowane zmiany w regulaminie Rady, 
związane z zapisami ustawy o zmianie 
ustawy prawo oświatowe, ustawy o systemie 
oświaty oraz niektórych innych ustaw. 
Zapisy te wzmacniają pozycję sektorowych 
rad ds. kompetencji, ale też nakładają na 
nie dodatkowe obowiązki. Zmiany w regu-
laminie Rady  zmierzają do usprawnienia jej 
prac, w tym procesu podejmowania decyzji. 
Po dyskusji i wprowadzeniu poprawek do 
przedstawionych propozycji Rada przyjęła 
zmiany w regulaminie.

Kolejny punkt porządku obrad poświę-

cony był omówieniu zasad współpracy z Mi-
nisterstwem Inwestycji i Rozwoju w zakresie 
konsultacji wniosków o włączenie kwalifikacji 

rynkowych do ZSK oraz wyłaniania kandy-
datów na specjalistów i ekspertów w oparciu 
o Deklaracje Współpracy Ministerstwa 
Inwestycji i Rozwoju i Sektorowej Rady. Głos 
w tej sprawie zabrał przedstawiciel Ministra 
Inwestycji i Rozwoju w Radzie naczelnik 
Tomasz Gałązka, który poinformował o 
działaniach Ministerstwa oraz zadeklarował 

wsparcie dla Rady ze strony resortu. Wice-
przewodniczący Rady Jakub Kus zwrócił się 
z prośbą o upoważnienie Prezydium Rady do 
wyrażania opinii ws. przedstawianych przez 
Ministra wniosków o włączenie do ZSK 
nowych kwalifikacji rynkowych. Zwrócił się z 
apelem do podmiotów tworzących Radę, aby 
w przypadku otrzymania i próśb o opinie ze 
strony Ministerstwa, wyrażali je we własnym 
zakresie. Poinformował, że będzie tworzona 
lista specjalistów i ekspertów do oceny sta-
nowisk i wniosków Ministerstwa Inwestycji 
i Rozwoju. Podczas dyskusji podniesiono 
konieczność zapewnienia odpowiedniej ilości 
czasu na przeprowadzenie konsultacji.

Daniel Nowak przedstawił informację 

PARP o zasadach Konkursu „Pracodawca 
Jutra”. Celem konkursu jest promocja inno-
wacyjnych przedsiębiorstw w poszczególnych 

sektorach.  Grupa docelowa: mikro i małe 
przedsiębiorstwa, średnie i duże przedsiębior-
stwa. W organizację konkursu mają zostać 
zaangażowane Rady Sektorowe, które będą 
wyróżniały firmy w swojej branży. Konkurs 
zostanie ogłoszony w maju i rozstrzygnięty 
we wrześniu br.

Liderzy Grup Roboczych Rady przed-
stawili sprawozdania z bieżącej działalności 
i plany prac Grup w najbliższym czasie. Dr 
hab. inż. Jadwiga Fangrat – Grupa Robocza 
ds. standaryzacji i certyfikacji, przedstawiła 
plan pracy na 2019 r. m.in; planowane wizyty 
studyjne w oddziałach ITB (celem plano-
wanych wizyt studyjnych jest opracowanie 
Raportu nr 2),  rekomendacje – opracowanie 
jednolitego wzoru certyfikatu dla wszystkich 
jednostek certyfikujących, utworzenie ujed-
noliconego słownika terminów i definicji, 
szerokie ujednolicenie wymagań w zakresie 
walidacji i certyfikacji wynikających z art. 2, 
pkt 22 ustawy o ZSK; działania upowszech-
niające wyniki Projektu oraz działania 
okołoprojektowe.

Prof. Jerzy Hoła – Grupa Robocza ds. 
barier edukacyjnych - przedstawił informację 
o składzie Grupy i spotkaniach, które odbyły 
się do tej pory, o zidentyfikowaniu 113 barier 
edukacyjnych, które pokazują potrzebę 
reformy systemu kształcenia. Działalność 
grupy to diagnozowanie nowych barier, a 
także doprecyzowanie i zaktualizowanie 
barier już zdiagnozowanych na użytek for-
mułowania stosownych rekomendacji, a także 
przygotowanie porozumień edukacyjnych z 
pracodawcami.

Waldemar Mazan – Grupa Robocza 
ds. monitorowania sektora - przypomniał 
o przygotowaniu Raportu nr 1 dotyczącego 
monitoringu sektora oraz zaapelował o upo-
wszechnienie tego Raportu. W tym kontekście 
mówił o deficycie kadr w budownictwie, który 
wynosi ok. 30%, stwierdził że przygotowy-

wany jest Raport nr 2 kontynuujący dotych-
czasowe badania Grupy. Podkreślił również 
potrzebę pilnego wdrożenia sektorowej ramy 
kwalifikacji, która może mieć znaczący wpływ 

na system kształcenia od  1 września. 
Zbigniew Janowski poinformował, że 

Zespół Wykonawcy, którym jest Związek 
Zawodowy Budowlani, realizuje zamówienie 
Instytutu Badań Edukacyjnych na pilotażowe 
wdrożenie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w 
Budownictwie w dwóch przedsiębiorstwach 

budowlanych (BUDIMEX S.A. i HOCHTIEF 
Polska). Rada będzie na bieżąco informowana 
o pracach zespołu. Informację na temat 
założeń pilotażu przedstawił Andrzej Żu-
rawski z IBE. Prezentację dotychczasowych 
działań pilotażowych przedstawił dr Ireneusz 
Woźniak z ITeE PIB z Radomia. O możliwo-
ściach wykorzystania rezultatów pilotażu w 
firmie mówiła dyrektor Urszula Gawrysiak 
z BUDIMEX S.A.

Dyrektor Paulina Zadura-Lichota z 
PARP przedstawiła wstępną metodologię 
Sektorowego Badania Kapitału Ludzkiego 
(SKBL); (badania jakościowe, badania ilościo-
we, badania fakultatywne). Rada w oparciu o 
jej prezentację odniosła się do problemów do 
określenia w SKBL  - m.in. struktura zawodów 
w sektorze – kluczowe zawody w sektorze 
czy w firmach, formy zatrudnienia – pro-

blematyka szarej strefy – praktycznie nie do 
uchwycenia weryfikacji w badaniach w firmie, 
struktura płac – struktura wynagrodzeń, 
trudności we wskazaniu różnic regionalnych, 
trwałość pracy – prognozy zatrudnienia na 1 
rok, uwzględnienie innych badań, potencjał 
zatrudnieniowy, prognozy dla sektora, główni 
partnerzy zewnętrzni w rozwijaniu potencja-
łu kadrowego, problemy do określenia przed 
uruchomieniem badania, trudność w bada-
niu firm mikro, w tym niezatrudniających 
pracowników, reprezentatywne zawody – lista 
8 zawodów. Uzgodniono tryb konsultacji z 
PARP w tym zakresie.

Anna Żukowska z PARP omówiła 
wdrożenie dotychczasowego etapu konkursu 
mającego na celu wsparcie pracodawców 
w szkoleniu kadr w budownictwie (Rada 
przedstawiła odpowiednie rekomendacje 
obszarów szkolenia dla tego konkursu), a 
także przedstawiła założenia nowej edycji 
konkursu. Rada przyjęła tryb przygotowania 

kolejnych rekomendacji do tego konkursu.
Zbigniew Janowski omówił zadania 

Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Bu-
downictwie w 2019 r., wynikające z realizacji 
projektu. Oprócz włączenia się w realizację 
Sektorowego Badania Kapitału Ludzkiego, do 
podstawowych zadań Rady będzie należało 
rozpoczęcie przygotowań rekomendacji do 
opisów nowych kwalifikacji w budownictwie, 
popularyzacja i wdrożenie Sektorowej Ramy 
Kwalifikacji w Budownictwie, opiniowanie 
zasadności włączenia do ZSK nowych kwa-
lifikacji rynkowych w budownictwie, a także 

działania medialne. Jesienią 2019 r. planowa-
na jest duża konferencja Rady promująca jej 
działania w środowisku budowlanym. Rada 
uzgodniła termin kolejnego posiedzenia pod 
koniec bieżącego roku. Główne prace meryto-
ryczne Rady, tak jak dotychczas, prowadzone 
będą w jej czterech Grupach Roboczych.

JK/TN

VI POSIEDZENIE SEKTOROWEJ RADY 
DS. KOMPETENCJI W BUDOWNICTWIE 
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W dniu 26 kwietnia br., od-
było się zebranie sprawoz-

dawczo - wyborcze na nową kadencję 
w Organizacji Zakładowej  nr 0634  w 
Krakowskich Zakładach Eksploatacji 
Kruszyw. Członkowie Organizacji 
rozliczyli ustępujący Zarząd z minio-
nej kadencji.  Wybrano nowy Zarząd 
na nową kadencję z przewodniczącą 
Małgorzatą Strzelecką, oraz delegatów 
na Zjazd sprawozdawczo-wyborczy 
Okręgu Małopolskiego. W zebra-
niu uczestniczył przewodniczący 
Okręgu Małopolskiego Zdzisław 
Kuczyński.                                               ZK

W dniu 8 maja związkowcy 
z Organizacji Zakładowej 

ZZ „Budowlani” w Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Jelonki” dokonali 
wyborów władz na kadencję 2019 
– 2024.

Przewodniczącą  Organizacji 
ponownie została wybrana Iwona 
Kalińska. W skład Zarządu weszły 
Barbara Woźniak i Monika Kurban 
– Galijew.

Delegatem na Okręgowy Zjazd 
Delegatów została Barbara Woź-
niak, która pełni obecnie również 
funkcję wiceprzewodniczącej Zarzą-
du Okręgu Mazowieckiego Związku 
Zawodowego “Budowlani”. 

Podczas wyborów z członkami 
organizacji spotkała się przewodni-
cząca Okręgu Jolanta Frątczak.

Jolanta Frątczak

Dnia 27.04.2019 r., w Barlinku odbyło się 
pierwsze zebranie sprawozdawczo – wyborcze 

Organizacji Podstawowej nr 1630 ZZ „Budowlani” w 
Borne  Furniture Sp. z o.o. w Barlinku - na kadencję  
2019-2024 r. To nowa organizacja Związku, powstała 
pod koniec kończącej się kadencji.

Zebranie rozpoczął przewodniczący  Henryk 
Oleksyk, witając przybyłych gości: przewodniczącą 
Zarządu Okręgu Teresę Tomczyszyn i  przewodniczącą 
Okręgowej Komisji Rewizyjnej  Elżbietę  Dziedzic,  a  

także przybyłych bardzo licznie członków organizacji.
Po  dopełnieniu formalności - wraz z wyborem 

przewodniczącego zebrania, którym został Rafał Roszak 
i protokolanta Michała Łukowskiego - przystąpiono do 
przedstawienia porządku zebrania. Porządek zebrania 
został jednogłośnie przyjęty do realizacji. Następnymi 
punktami porządku zebrania  było  przeprowadzenie 
wyborów na poszczególne funkcje w Zarządzie Organi-
zacji i Komisji Rewizyjnej. 

Na przewodniczącego Zarządu Organizacji  ponow-
nie wybrany został Henryk Oleksyk.   

W głosowaniu jawnym przyjęto, że Zarząd działał 
będzie  w 7-osobowym składzie, a Komisja Rewizyjna w 
3-osobowym składzie. 

Do Zarządu Organizacji zostali wybrani: 
Rafał Roszak            - z-ca przewodniczącego Zarządu
Michał Łukowski     - sekretarz Zarządu
Roman Tomczyszyn - skarbnik Zarządu
Sławomir Cybulski  -  członek Zarządu
Władysław Janicki   -  członek Zarządu
Bogdan Roszak        -  członek Zarządu
Do Zakładowej  Komisji  Rewizyjnej zostali wybrani: 
Dawid Lichorobiec – przewodniczący KR
Michał Olejnik – członek KR
Rafał Orzech – członek KR
Delegatami na Okręgowy Zjazd Delegatów zostali:
Michał Łukowski
Henryk Oleksyk
Ryszarda Oleksyk
Rafał Roszak
Roman Tomczyszyn
Delegatem na Kongres ZZ „Budowlani” 2020 r. 

został wybrany Henryk Oleksyk. 

W trakcie zbierania i liczenia głosów przez Komisję 
Skrutacyjną Teresa Tomczyszyn odpowiadała na liczne 
pytania padające z sali, a dotyczące m.in. roli związku 
zawodowego  w zakładzie pracy, pracy w nadgodzinach 
i wynagrodzenia za te godziny, uprawnień związku 
zawodowego i osób szczególnie chronionych wskazanych 
uchwałą zarządu organizacji, a także odpowiedniego 
prowadzenia  dialogu z pracodawcą, z poszanowaniem 

praw i obowiązków stron.
Pod koniec zebrania przewodnicząca O.K.R. Elż-

bieta Dziedzic wyjaśniła na czym polega działalność  
kontrolna  Komisji Rewizyjnej na poszczególnych  
szczeblach ZZ „Budowlani”, a na koniec wystąpienia 

wręczyła przewodniczącemu Z.K.R. Dawidowi Licho-
robiec  pakiet dokumentów, składający się z informacji 
o prowadzeniu i kontroli gospodarki  finansowej w 
organizacji podstawowej.

Przewodnicząca Okręgu poinformowała uczestni-
ków, że postara się zorganizować szkolenie w Barlinku 
dla nowo wybranych, w celu pogłębienia wiedzy i 
umożliwienia im wymiany doświadczeń z kolegami o 
dłuższym stażu organizacyjnym.

Wszystkim wybranym gratulujemy i życzymy spo-
koju i wytrwałości  w działaniach na rzecz pracowników 
w zakładzie Borne Furniture Sp z o.o w Barlinku i ZZ 
„Budowlani” w kraju.                      

Teresa Tomczyszyn

ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE ZZ „BUDOWLANYCH”...
...w Krakowskich Zakładach Eksploatacji Kruszyw

...w SM „Jelonki” w Warszawie

...w Borne Furniture w Okręgu 
Zachodniopomorskim

W połowie kwietnia delegaci z Organizacji Mię-
dzyzakładowej ZZ „Budowlani” w Polimex 

– Mostostal S.A. spotkali  się na Ogólnym Zebraniu, 
aby dokonać wyboru władz na kadencję 2019 – 2024.

W zebraniu uczestniczyła wiceprzewodnicząca 
Okręgu Mazowieckiego Barbara Woźniak.

W wyniku przeprowadzonych wyborów na 
przewodniczącego Organizacji jednogłośnie wybrano 
Alberta Milatti, który pełni tę funkcję aktywnie i z 
oddaniem przez wiele kadencji. Związkowcy zrzeszeni 
w Organizacji darzą kolegę Alberta Milatti szacunkiem 
i zaufaniem.

Dalsze głosowania wyłoniły skład Zarządu 
Organizacji, w osobach: Dariusz Czapski – wiceprze-
wodniczący, Elżbieta Niedziółka – sekretarz, Elżbieta 

Bogaj – skarbnik oraz członkowie - Stanisław Siejka, 
Artur Kosieradzki, Jerzy Konstanty, Adam Tafliński, 
Tadeusz Czarnecki i Zdzisław Pałdyna.

Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Organizacji 
została wybrana Anna Szostek, członkami: Krystyna 
Gruszecka i Karolina Rejtczak.

W dalszej części zebrania dokonano wyboru delega-
tów na Okręgowy Zjazd Delegatów. Zostali nimi: Albert 
Milatti, Dariusz Czapski, Elżbieta Niedziółka, Elżbieta 
Bogaj, Henryk Kowal, Jerzy Konstanty, Artur Kosie-
radzki, Adam Tafliński, Zdzisław Pałdyna, Stanisław 
Siejka. Delegatem na Kongres Związku Zawodowego 
„Budowlani” w 2020 roku została Elżbieta Bogaj.

Jolanta Frątczak

...w Polimex – Mostostal S.A.
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W kwietniu, w siedzibie 
Otwockiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej odbyło się  zebranie 
sprawozdawczo-wyborcze Orga-
nizacji Zakładowej ZZ „Budow-
lani”. W zebraniu uczestniczyła 
Jolanta Frątczak, przewodnicząca 
Okręgu. Przewodnicząca Okręgu 
z upoważnienia Kapituły Odznaki 
wręczyła Kol. Jolancie Bogdan, która 
pełniła funkcję przewodniczącej 
Organizacji w mijającej kadencji, 
Srebrną Odznakę „Zasłużony dla 
Gospodarki Komunalnej”.

W wyniku przeprowadzonych 
wyborów na kadencję 2019-2024 

na przewodniczącego Organizacji 
wybrano Antoniego Salamończyka. 
W skład Zarządu weszły również: 
Monika Koc-Dąbała i Renata Wa-

sążnik.
Delegatem na Okręgowy Zjazd 

Delegatów została Renata Szymań-
ska.                       Jolanta Frątczak

ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE ZZ „BUDOWLANYCH”...
...w Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Dąb” w Szczecinie

...Delegatów w Elektromontażu-Rzeszów S.A.

...w Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Samopomoc” W Grójcu

...w KKSM Kielce

...w Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

Dnia 09.05.2019 r., w Spół-
dzielni Mieszkaniowej 

„DĄB” w Szczecinie odbyło się 
zebranie sprawozdawczo – wyborcze 

na nową kadencję 2019 – 2024 r.
Przybyłych członków Organiza-

cji i gości powitała przewodnicząca 
Urszula Łozicka – Obłoza.

Zarząd Okręgu reprezentowała 
Teresa Tomczyszyn, a Okręgową Ko-

misję Rewizyjną - Elżbieta Dziedzic.
Zebraniu przewodniczyła Ja-

dwiga Nadarzewska.
Na funkcję przewodniczącej 

Zarządu Organizacji ponownie 
wybrana została  Urszula Łozicka 
- Obłoza, a do Zarządu Organizacji 
powołano 4 członków: Teresę Grela, 
Agnieszkę Kowalczyk, Tomasza 
Majdziński, Katarzynę Olejnik.

Zakładową Komisję Rewizyj-
ną tworzyć będą: Jadwiga Nada-
rzewska – przewodnicząca, Anna 
Markowska, Katarzyna Wojtasik 
– Czerwonka.

Delegatami na Okręgowy Zjazd 
Delegatów zostali Wiesław Dziura i 
Kazimierz Wielgus.

T. Tomczyszyn

W dniu 27.04.2019 r.,  w 
Świętokrzyskich Kopal-

niach Surowców Mineralnych w 
Kielcach odbyło się zebranie spra-
wozdawczo-wyborcze. W spotka-
niu wzięła udział przewodnicząca 
Zarządu Okręgu Świętokrzyskiego 
Anna Bujnowska. 

Po przedstawieniu sprawoz-
dania z działalności w ubiegającej 
kadencji przeprowadzono wybory 
nowego Zarządu Organizacji.

W wyniku głosowania nowym 
przewodniczącym ZZ „Budowlani” 
został wybrany Rafał Chruściński. 
Podziękowania otrzymał ustępujący 
Zarząd, który działał w szczególnie 
trudnych warunkach. Były przewod-
niczący Stanisław Puchała pełnił swą 

funkcję przez okres trzech kaden-
cji, za co został doceniony przez 
członków Związku i obdarowany 

skromnym upominkiem.

Małgorzata Labuda

W Spółdzielni Mieszka-
niowej „Samopomoc” 

w Grójcu Organizacja Zakładowa 
Związku Zawodowego „Budow-
lani” przeprowadziła wybory na 
kadencję 2019 – 2024. W zebraniu 
uczestniczyła przewodnicząca 
Okręgu Mazowieckiego Jolanta 
Frątczak.

W wyniku przeprowadzonych 
wyborów skład Zarządu Organiza-
cji pozostał niezmieniony: Cezary 
Brzeszczak – przewodniczący, Ma-
rek Zieliński – wiceprzewodniczący, 

Wanda Pułas – sekretarz. Delegatem 
na Okręgowy Zjazd Delegatów 
został przewodniczący Organizacji 

Cezary Brzeszczak. Nie wybierano 
Komisji Rewizyjnej.

J. Frątczak

W sali konferencyjnej w 
budynku Elektromon-

tażu – Rzeszów S.A. odbyło się 
zebranie sprawozdawczo – wyborcze 
największej Organizacji Zakłado-
wej „Budowlani” na Podkarpaciu. 
Zebranie otworzył przewodniczący 
Andrzej Płonka, witając delegatów 
przybyłych na zebranie oraz zapro-
szonych gości. W spotkaniu wziął 
udział wiceprzewodniczący Zarządu 
Okręgu Podkarpackiego Józef Tadla 
i prezes Zarządu Elektromontażu 
Rzeszów S.A. Sławomir Ciuł, który 
na początku spotkania przedstawił 
pozytywną sytuację ekonomiczno-fi-
nansową Spółki oraz plany Zarządu 
na bieżący rok.

W kolejnej części spotkania 
przystąpiono do realizacji porządku 
zebrania. Po odczytaniu sprawozda-
nia Zarządu z pięcioletniej kadencji 
przez przewodniczącego Andrzeja 
Płonkę, zebrani delegaci udzielili 
absolutorium dotychczasowemu 
Zarządowi i podjęli uchwałę o zare-
jestrowaniu Organizacji Międzyza-

kładowej w Elektromontażu Rzeszów 
S.A. 

W skład Organizacji Międzyza-

kładowej wchodzić będą członkowie 
z firm: Elektromontaż-Rzeszów 
S.A., Przedsiębiorstwo Usługowe 
Sed-Hud, Przedsiębiorstwo Wielo-
branżowe KARABELA Sp. z o.o. i 
Elektromontaż Rzeszów Spółka z 
o.o. w Jaśle.

W wyniku przeprowadzonych 
wyborów na kadencję 2019-2024 

na przewodniczącego Organizacji 
Międzyzakładowej został wybrany 
Andrzej Płonka. Do Zarządu zostali 
wybrani: Wiesław Chom, Jacek Dy-
kiel, Jan Gibała, Janusz Irzyk, Ewa Ko-
rona, Janusz Lewicki, Wiesław Pająk, 
Lesław Solecki i Adam Szytuła. Do 
Komisji Rewizyjnej weszli: Bogusław 
Płonka – przewodniczący, członkowie 
- Krzysztof Bieniek i Krzysztof Piejko. 
Delegatami na Okręgowy Zjazd De-
legatów zostali: Zdzisław Cymerys, 
Jacek Dykiel, Jan Gibała, Janusz Irzyk, 
Ewa Korona, Janusz Lewicki, Jakub 
Lubas, Marek Marciniszyn, Wiesław 
Pająk, Krzysztof Piejko, Sławomir 
Pitera, Bogusław Płonka, Łukasz 
Płonka i Lesław Solecki. Delegatem 
na Kongres Związku Zawodowego 
„Budowlani” 2020 r. jednogłośnie 
został wybrany Lesław Solecki.

Po zakończeniu spotkania spra-
wozdawczo – wyborczego nowo 
wybrany Zarząd udał się na pierwsze 
posiedzenie w celu omówienia planu 
pracy na bieżący rok i całą kadencje 
2019-2024.                                       AP.
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50 zawodników z 12 drużyn 
wzięło udział w XVII 

Ogólnopolskich Zawodach  
w Wędkarstwie Spławikowym 

o Puchar Przewodniczącego 
Związku Zawodowego 

„Budowlani”. Organizatorem 
imprezy, która odbyła się  

w dniach 24-26 maja 2019 nad 
zalewem Niwa I w Sawinie, 

był Zarząd Zakładowy 
„Budowlanych” w Chełmskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej  
w Chełmie.

- Przed rokiem nasza drużyna w składzie: Stanisław 
Majchrzak, Krzysztof Skiba i Michał Skiba zdobyła 
puchar w Jacni – mówi Ewa Jaszczuk, prezes Chełmskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Chełmie. - Postanowiliśmy 
zaprosić wszystkich na rewanż w nasze strony, na gościnną 
chełmską ziemię.

Organizacją zajął się przewodniczący Zarządu Zakła-
dowego „Budowlanych” w CHSM Dariusz Szram. - To 
było spore wyzwanie. Zabezpieczenie łowiska, noclegów i 
posiłków, poszukiwanie sponsorów – wszystko to wymaga 
wielu telefonów, spotkań i … oczywiście czasu. Było warto, 
bo podziękowania i wiele zadowolonych twarzy i serdeczne 
uściski dłoni koleżanek i kolegów były najlepszą zapłatą 
– podkreśla Dariusz Szram.

Zawody odbyły się nad zalewem Niwa I w Sawinie, 
tam właśnie, po rozlosowaniu stanowisk, rywalizowali w 
sobotę (25.05) zawodnicy z 12 drużyn reprezentujących 
zakłady w całym kraju. - Było świetnie, choć najpierw 
popadało, a potem już łowiliśmy w pełnym słońcu – mówi 
Łukasz Korpus (Zarząd Okręgu w Kielcach) – miałem 
trzy czapki, plus jeszcze jedna z zestawu startowego, ale z 
emocji wszystkie zostawiłem w samochodzie i w efekcie 
zjarałem sobie twarz! 

Było warto, bo Łukasz Korpus zdobył puchar i medal 
za I miejsce w kategorii indywidualnej, wyprzedzając 
Adama Woźniaka - II miejsce i zdobywcę III miejsca  
- Michała Skibę.

Drużynowo I miejsce zajęła ekipa Zarządu Okręgu 
Świętokrzyskiego: Łukasz Korpus , Tomasz Wożniak 
i Adam Woźniak; II miejsce zajęła drużyna FUH AN-

Wędkowali o Puchar Przewodniczącego

REM Chęciny: Janusz Walczyński, Zdzisław Frankowski 
i Piotr Frankowski; III miejsce Lafarge Holcim Cemen-
townia Kujawy: Waldemar Nosek, Tomasz Słomowicz, 
Andrzej Kowalczyk.

Puchar za złowienie największej ryby (leszcz 425 g) 
wręczono Zdzisławowi Frankowskiemu, zaś najstarszym 
uczestnikiem zawodów był Marian Puchała. Zawody 
sędziowała komisja w składzie: sędziowie główny - Walde-
mar Tomczak i Stefan Adamowski oraz sędzia sektorowy 
Kazimierz Sawicki. 

A oto pełna lista uczestników XVII Ogólnopolskich 
Zawodach w Wędkarstwie Spławikowym o Puchar Prze-
wodniczącego Związku Zawodowego „Budowlani” zalew 
Niwa I 24-26 maja 2019r: 
1. MPGK Chełm: Jerzy Wosiński, Marek Lewandow-

ski, Janusz Łuszczyk 
2. Chełmska Spółdzielni Mieszkaniowa w Chełmie: 

Krzysztof Skiba, Stanisław MajchrzakDariusz 
Mazurek;

3. Dolina Nidy Sp. z o.o., Kopalnia Gipsu ,,Leszcze” 
S.A.: Grzegorz Kwaśniewski, Ireneusz Głombiński, 
Andrzej Poros;

4. Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa OSKARD - (2 
ekipy) Stefan Dąbrowski, Grzegorz Pawłowski Ro-
man Lenarczyk, Robert Rozenbajgier, Marian Puchała, 
Kacper Musiał, Mirosław Polak, Artur Kałuża;

5. Lafarge Holcim Cementownia Kujawy: Tomasz 
Słomowicz,Waldemar Nosek, Andrzej Kowalczyk, 
Rafał Grobelski, Jan Maćkowski;

6. Cementownia Odra S.A.: Marcin Kilkus, Mariusz 
Kołpa, Andrzej Poradowski, Henryk Noparlik;

7. Dyckerhoff Polska: Zbigniew Kłusek, Sebastian 
Buras, Piotr Kowalczyk, Roman Jakubczyk; 

8. Zarząd Okręgu Świętokrzyskiego: Łukasz Korpus, 
Adam Wożniak, Tomasz Wożniak; 

Od lewej Dariusz Szram, Ewa Jaszczuk, Zbigniew Janow-

Zwycięzcy w Kategorii indywidualnej

Od lewej (ze statuetkami) Marian Puchała i Zdzisław Frankowski
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Wędkowali o Puchar Przewodniczącego

9. Trzuskawica S.A.: Robert Nowacki, Jacek Gryń i 
Adam Łyszkiewicz;

10. FUH ANREM Chęciny: Janusz Walczyński, Zdzi-
sław Frankowski, Piotr Frankowski; 

11. Lafarge Cement Cementownia Małogoszcz: Marek 
Laprus, Roman Czupryński, Grzegorz Stawski, Jan 
Nowak, Bogdan Szymkiewicz;

12. Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W, Łukasińskiego 
Zamość: Andrzej Cwenk, Bogdan Kruk, Zbigniew 
Łukaszyk.

- Dziękuję Chełmowi za przygotowanie zawodów, pre-
zes Ewie Jaszczuk i Dariuszowi Szramowi za zaangażowanie, 
dzięki któremu tak doskonale się na zawodach bawiliśmy. To 
już siedemnaste zawody, gdy spotykamy się w związkowym 
gronie – podkreśla Zbigniew Janowski, przewodniczący 
Związku Zawodowego „Budowlani”. - Dziękuję wszystkim 
uczestnikom i do zobaczenia za rok na Śląsku, gdzie zapra-
sza nas Stefan!                                  Wojciech Zakrzewski

I Miejsce - Drużyna Okręgu Świętokrzyskiego

Od lewej Dariusz Szram, Ewa Jaszczuk, Zbigniew Janow-

III Miejsce - Drużyna Lafarge Holcim Cementownia Kujawy

II Miejsce - Drużyna FUH ANREM Chęciny



OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY      10 NR 5 (136) 2019

Sytuację w branży budowlanej w pierw-
szym półroczu roku 2019 najlepiej obrazują 
dwa wskaźniki: pierwszy to niemal 30 % 
wzrost kosztów materiałów budowlanych, 
drugi to brak pracowników, w efekcie 
czego 40 % polskich firm ma problemy ze 
skompletowaniem ekip i zespołów przy in-
westycjach. Wg raportu KPMG - międzyna-
rodowej sieci firm audytorsko-doradczych, 
zatrudniających obecnie 189 000 osób w 152 
krajach na całym świecie - firmy budowlane 
w coraz większym stopniu zmagają się z 
rosnącym zjawiskiem niekontrolowanych 
odejść pracowników, a przecież od zapewnie-
nia odpowiednich zasobów ludzkich zależy 
w istocie być albo nie być większości firm 
budowlanych. I dotyczy to wielkich - Grupa 
Budimex w ciągu czterech lat zwiększyła 
zatrudnienie z 4,5 do ponad 7 tysięcy osób. 
Ale wciąż brakuje im 1100 ludzi do pracy! 
Dlatego ogłosili, że każda osoba, niezależnie 
od swojego miejsca pracy, która skutecznie 
wskaże pracownika na poszukiwane przez 
Budimex stanowisko otrzyma nagrodę w 
wysokości do 2 000 zł – pisał Dziennik 
Zachodni (24.10.2018 r.). 

Małych i średnich przedsiębiorców na 
taki gest po prostu nie stać – Piotr Jurek, 
właściciel rodzinnej firmy Jurex, działa w 
Chełmie (60 tys. mieszkańców, woj. lubel-
skie) od 10 lat. Kłopoty z zatrudnieniem 
pracowników ma od 2017 roku. - Po prostu 
brakuje rąk do pracy. Czasy, gdy można było 

liczyć na doświadczenie i umiejętności, 
niestety minęły. Brakuje słabo i średnio 
wykwalifikowanych pracowników budow-
lanych, a od początku 2019 r. jest kłopot 
z zatrudnieniem ludzi do najprostszych 
prac – mówi Piotr Jurek. - Rynku pracy 

w takich miastach jak Chełm nie ma, bo 
wszyscy wyjechali do Niemiec, Anglii czy 
Holandii. Bo tam się zarabia więcej. A 
firma ma zobowiązania, terminy. Jak się 
z nich wywiązać, gdy nie ma kim robić? 
Koledze, z którym współpracowałem przy 
dużym zleceniu, tuż po podpisaniu umowy 
zeszła z placu cała ekipa – 12 osób – jak się 
dowiedzieliśmy, wszyscy podpisali kontrakt 
w Szwecji.

Fachowiec 
z obcym 
paszportem

- Jeszcze kilka miesięcy i zwinąłbym 
interes. Zacząłem się interesować pracowni-
kami z zagranicy - mówi właściciel Jurexu. 
- Chełm to pogranicze, 25 kilometrów do 
granicy z Ukrainą, 160 do Łucka, 200 km do 
Lwowa. Kiedyś kwitł handel, teraz Ukraiń-
cy przyjeżdżają do pracy. Od początku roku 
zatrudniłem już siedem osób. 

Obywatele Ukrainy od lat są stałymi 
uczestnikami polskiego rynku pracy. Wybuch 
kon f l ik tu  zb ro jn e go  na  ws chodz i e  k ra ju 
na początku 2014 r. oraz pogarszająca się 
sytuacja ekonomiczna zarówno na Ukrainie, 
jak i w Rosji, wywołały gwałtowny wzrost 
zainteresowania pracą w Polsce. Najbardziej 
jest to widoczne w liczbie oświadczeń o chęci 

powierzenia pracy cudzoziemcowi zarejestro-
wanych przez polskich pracodawców. Jest to 
najprostsza i najbardziej rozpowszechniona 
wśród Ukraińców forma podejmowania pracy 
w Polsce. Według szacunków Departamentu 
Statystyki NBP w 2017 r. średni przebywało 

w Polsce około 900 tys. obywateli Ukrainy. 
W pierwszych t rzech kwartałach 2017 r. 
imigranci ci przekazali na Ukrainę ponad 8,6 
mld PLN. - ogłosił w raporcie „Obywatele 
Ukrainy pracujący w Polsce Narodowy 
Bank Polski.

Bo i pracujących Ukraińców w Polsce 
jest coraz więcej. Średnio - czterech na 
pięciu cudzoziemców zatrudnianych w 
Polsce przez firmy budowlane legitymuje 
się ukraińskim paszportem.

- W latach 2012 – 2017 dla tej grupy 
cudzoziemców wojewodowie wydali od-
powiednio: 20,3 tys., 20,4 tys., 26,3 tys., 
50,5 tys., 106,2 tys., 192,5 tys. zezwoleń. - to 
dane Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej.

Średnio 5-6 
tysięcy hrywien 
miesięcznie

Ukraińska gospodarka ma dalej pro-
blem ze stagnacją na rynku pracy. W tej 
trudnej sytuacji politycznej i gospodarczej 
trudno mówić, nawet w perspektywie kilku 
miesięcy, o zabezpieczeniu pracowników. - 

Czy pracownicy z Ukrainy uchronią przed kryzysem w budownictwie?

Pracownik potrzebny od zaraz
Boom w branży budowlanej nie słabnie. Od początku 2019 
roku wskaźniki wartości produkcji budowlanej galopują. Ceny 
robót budowlanych rosną, ale w firmach zaczyna brakować 
rąk do pracy. To wynik lawinowej emigracji Polaków, którzy 
od dawna zasilają gospodarki krajów Unii Europejskiej. 
Ich miejsce na polskich budowach zajmują obcokrajowcy, 
w zdecydowanej większości Ukraińcy, którzy ze względu 
na niestabilną sytuację polityczną u siebie w kraju oraz 
świetne (w porównaniu z Ukrainą) zarobki w Polsce, 
chętnie podejmują pracę w polskich firmach budowlanych.
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Pracownik potrzebny od zaraz

U siebie mogę liczyć na 5-6 tysięcy hrywien 
(czyli max. 850 zł - przyp. aut) to bardzo 
niewiele – mówi Vladymir Kuczer z Łucka 
na Ukrainie. - Dlatego przyjechałem do Pol-
ski. Chełm to kilka godzin jazdy, dostałem 
pracę w Jurexie. Odkładam.

Vladymir ma 22 lata, ma uprawnienia 
kierowcy, jednak u siebie nie mógł znaleźć 
dobrze płatnej pracy, dlatego przyjechał do 
Polski. Mieszka na stancji, do domu wraca 

raz w miesiącu. – Byłbym częściej, ale nie 
znoszę kolejek na granicy. To prawdziwy 
koszmar i strata czasu.

Vladymir ma wizę, którą pomógł 
mu wyrobić właściciel Jurexu. Może więc 
bez kłopotu krążyć pomiędzy Łuckiem a 
Chełmem. Tak samo jak Oleh Knyisc, 28 
letni Ukrainiec, także pracujący w Jurexie. 
– Jestem zadowolony, pracuję legalnie i 
mam ubezpieczenie, a sama robota nie jest 

ciężka. Docieplamy blok z wielkiej płyty. U 
nas takich nie ma dużo, bo stare bloki są 
głównie z cegły.

Urzędnicze 
„na skróty”

Z analiz zleconych przez instytucje 
rządowe wynika, że takich przypadków – 
legalnego podjęcia pracy w Polsce jest coraz 
więcej. Według danych Urzędu do Spraw 
Cudzoziemców liczba obywateli Ukrainy, 
którzy na koniec I połowy 2017 r. posiadali 
ważne dokumenty potwierdzające prawo 
pobytu na terytorium Polski wyniosła 128 
tys. W większości przypadków (około 
75,0%) było to zezwolenie na pobyt czasowy, 
wydawane maksymalnie na 3 lata. 

Zdając sobie sprawę z sytuacji na rynku 
pracy, rząd wprowadził zminy w sposobie za-
trudniania cudzoziemców. I tak, od 1 stycz-
nia 2018 r. praca krótkoterminowa może być 
wykonywana na podstawie tzw. „nowego” 
oświadczenia – czyli oświadczenia skła-
danego przez pracodawcę o powierzeniu 
wykonywania pracy cudzoziemcowi, a w 
efekcie zezwolenia na pracę sezonową. Mogą 
z tego skorzystać obywatele sześciu państw: 
Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji 
i Ukrainy. Zezwolenie na pracę sezonową 
uprawnia do pracy w podklasach uznanych 
za sezonowe, natomiast oświadczenie może 
dotyczyć wszystkich pozostałych podklas. 
Praca sezonowa może być wykonywa -
na przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy  
w roku kalendarzowym, a praca w związku 
z oświadczeniem - przez okres 6 miesięcy, w 
ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Przyjadą do 
nas pracować?

 W 2017 r. zostało wydanych 236 tys. 
zezwoleń na pracę cudzoziemca, co stanowiło 
w stosunku do 2016 r.  wzrost  o 85%. Z 
s zacunków Mini s t e r s twa wynika ,  ż e  na 
j ednego  cudzoz i emca  przypadało  ś r ednio 

1,08 zezwolenia, a na jednego pracodawcę 
ok. 7 zezwoleń. Wstępne dane Ministerstwa 
dotyczące zezwoleń na pracę wydanych w 
2018  r.  w skazu ją  na  u t r z ymywani e  s i ę 
tendencji wzrostowej, choć dynamika wzrostu 
zmniejszyła się. W pierwszej połowie 2018 r. 
wojewodowie wydali ok. 152 tys. zezwoleń 
na pracę, natomiast w analogicznym okresie 
roku poprzedniego 108 tys., co stanowi wzrost 
o ok. 40% - ustaliło Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej w opublikowanej 
„Informacji o zatrudnieniu cudzoziemców 
w Polsce”. Mimo to, dane wskazują na coraz 
mniejsze zainteresowanie Ukrainców pracą 
w naszym kraju,

- W Polsce pracuje wiele osób z Ukrainy. 
Jednak nie spodziewamy się dalszego napły-
wu siły roboczej zza naszej wschodniej grani-
cy. Kto miał przyjechać, już tutaj jest i krąży 
pomiędzy Polską a domem, wymieniając się 
ze zmiennikiem bądź zmienniczką czasowo. 
Widać, że branża budowalna, transport i 
logistyka mają poważne problemy z pozy-
skaniem fachowców i poszukują ich dużo 
dalej niż w krajach ościennych. Dane GUS 
wskazują na napływ do Polski pracowników 
z Azji, odległych kulturowo Indii czy Ne-
palu. Jest to pewien zarysowujący się trend, 
jednak wymaga on dużych inwestycji w 
budowanie zrozumienia multikulturowego 
wokół zespołów. Na to potrzeba czasu i 
przynajmniej jednej generacji pracowników. 
Widać, że firmy sięgają do nowych i elastycz-
nych form zatrudniania pracowników. Jest 
to pozytywny trend, który może wpłynąć na 
aktywność osób w wieku 50+, którzy nadal 
są w trudnej sytuacji z pozyskaniem miejsca 
pracy oraz kobiet wychowujących dzieci, 
dla których praca na pełen etat nie zawsze 
jest możliwa z uwagi na chęć wychowania 

potomstwa oraz dostęp do żłobków czy 
przedszkoli. Jest to z pewnością pozytywny 
trend, który zarysował się wyraźnie w tego-
rocznej edycji badania. Wpływa to także na 
optymalizację kosztów pracy – mówi Magda 
Stawska, starszy menedżer w dziale usług 
doradczych w KPMG w Polsce. 

W 2017 r. Państwowy Urząd Staty-
styczny Ukrainy opublikował wyniki 
badania „Zagraniczna migracja pra-
cownicza społeczeństwa”, badanie 
to potwierdza trendy dotyczące 
migracji obywateli Ukrainy do Polski. 
Według raportu, Polska jest najważ-
niejszym krajem docelowym migracji 
Ukraińców, blisko 40% całej emigra-
cji przyjechało do Polski. Według ra-
portu w latach 2015 – 2017 do Polski 
przyjechało 507 tys. osób z Ukrainy 
w związku z pracą. W I połowie 
2017  r.  jednocześnie przebywało w 
Polsce 303 tys. imigrantów pracow-
niczych z Ukrainy. W tym 285,6 tys. 
krótkoterminowo oraz 17,4 tys. osób 
pracowało długookresowo. Dane te 
zostały opracowane na podstawie 
badania w gospodarstwach domo-
wych realizowanego w I półroczu 
2017 r. Badanie to miało charakter 
badania reprezentatywnego. Prze-
badano 21,7 tys. gospodarstw, w 
których zrealizowano ponad 40 
tys. ankiet z osobami, które wróciły, 
z imigracji oraz członkami rodzin 
z których wyjechano na emigrację 
oraz gospodarstwami, które nie 
uczestniczą w emigracji. Należy 
podkreślić, że w świetle dostępnych 
danych szacunek wielkości imigracji 
z Ukrainy wydaje się zbyt niski. 

Wojciech Zakrzewski
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Z WYDARZEŃ W ŚWIATOWYM RUCHU PRACOWNICZYM
Argentyna

Przed-
s t aw i c i e l e 
Generalnej 
Konfedera-
cji Pracy (CGT) - największego Związ-
ku Zawodowego Argentyny ogłosili, 
że 29 maja odbędzie się 24-godzinny 
strajk w proteście przeciwko polityce 
gospodarczej i społecznej administra-
cji prezydenta Mauricio Macri.

Strajk spowoduje całkowite 
wstrzymanie pracy i będzie szóstym 
protestem za rządów aktualnego 
prezydenta, a nastąpi zaledwie pięć 
miesięcy przed kluczowymi wybo-
rami powszechnymi. Jest to również 
piąty strajk, obejmujący członków 
CGT, zorganizowany zaledwie dwa 
tygodnie po strajku zwołanym przez 
związki zawodowe w uzgodnieniu z 
liderem związkowym - Hugo Moyano 
i związkiem branży transportowej 
- CTA, w którym nie uczestniczył 
CGT.

„Będzie to całkowite wstrzyma-
nie pracy”- zapowiedział lider CGT 
Héctor Daer podczas konferencji 
prasowej.

Jak powiedział Daer, decyzja 
została podjęta „po bardzo dogłęb-
nej analizie sytuacji społecznej i 
politycznej w Argentynie oraz tego, 
w jaki sposób wpływa ona na pra-
cowników, rodzinne gospodarstwa i 
ludzi bez pracy”. Wskazał również, 
że ten strajk będzie miarą siły, celem 
odrzucenia polityki rządu i prote-
stu wobec „przyspieszenia upadku 
gospodarki”.

W 2018 r. Argentyna doświadczy-
ła recesji, która spowodowała spadek 
PKB o 2,5%, bezrobocie wzrosło do 
prawie 10 %, a stopa ubóstwa do pra-
wie 32 %. Inflacja w ciągu ostatnich 
12 miesięcy wynosi 54 %

„Staramy się odwrócić wyraźną 
recesję gospodarki dla naszych kole-
gów i naszych domów, znaleźć punkt 
zwrotny i możliwość aktywizacji 
wszystkich mieszkańców w Argenty-
nie” - powiedział Daer.

„Decyzja koresponduję z tym, 
co dzieje się w kraju” - dodał lider 
związku, mówiąc: „W tej chwili nie 
ma sektora, który nie byłby dotknięty 
recesją gospodarczą”.

Pomimo tego, że liderzy związ-
kowi opisywali decyzję o odejściu od 
pracy jako „jednomyślną”, wczoraj 
okazało się, że niektóre branże są 
przeciwne strajkowi i że decyzja o jego 
podjęciu została faktycznie podjęta 
w drodze głosowania przywódców 
związków zawodowych.

Kanada
M i ę -

dzynarodo-
we związki 
dokerów (pracownicy portowi zaj-
mujący się załadunkiem) wysyłały 
silne przesłanie solidarności z kole-
gami z Międzynarodowego Związ-
ku Pracowników Przybrzeżnych 
i Magazynów (ILWU) w Kanadzie po 
tym, jak ich członkowie głosowali za 
poparciem strajku przeciwko Brytyj-
skiemu Stowarzyszeniu Pracodawców 
Morskich (BCMEA).

Oświadczenie popierające ILWU 
Kanada
Komitet Sekcji Dokerów ITF, 
Genua

Komitet Sekcji Dokerów ITF, 
reprezentujący ponad 420.000 doke-
rów na całym świecie, oferuje pełne 
wsparcie dla ILWU w Kanadzie, pod-
czas trwającego osiemnastego mie-
siąca negocjacji ze Stowarzyszeniem 
Pracodawców Morskich Kolumbii 
Brytyjskiej (BCMEA).

BCMEA nie osiągnęło porozu-
mienia z ILWU Kanada w kluczo-
wych kwestiach dotyczących dokerów 
i szerszej społeczności pracowników 
portowych, w tym wpływu technologii 
i automatyzacji na prace w portach. 
Dnia 10 maja 2019 r. członkowie 
ILWU w Kanadzie udzielili pełnego 
poparcia kierownictwu związku, 
98,4% związkowców poparło akcję 
strajkową.

Niedopuszczalne jest,  aby 
BCMEA odmawiał negocjowania 
kluczowych kwestii, w tym wpro-
wadzenia wszelkich nowych tech-
nologii, które mogą wpłynąć na 
(lub spowodować) utratę miejsc 
pracy. Skutkiem tego, będą reperkusje 
zarówno na nabrzeżu, jak i poza 
nim, przekładające się na  mniejsze 
możliwości ekonomiczne lokalnych 
społeczności, co prowadzi do zmniej-
szenia się dochodów podatkowych, 
które mogą być wykorzystane na 
finansowanie szkół publicznych czy 
innego rodzaju podstawowych usług 
o charakterze społecznym..

Natychmiast wzywamy BCMEA 
do powrotu do stołu i negocjowania 
istotnych kwestii.

Wysyłamy mocne i jasne prze-
słanie solidarności ze stanowiskiem, 
że nie będzie wprowadzenia auto-
matyzacji i nowych technologii w 
portach bez negocjacji i poważnych 
konsultacji z pracownikami, ze związ-
kami ILWU w Kanadzie. Ponadto 
filie ITF Dockers podejmą wszelkie 
niezbędne działania w celu wsparcia 
ILWU w Kanadzie.

Chile
P a ń -

stwowa fir-
ma górnicza 
C o d e l c o , 
będąca największym na świecie pro-
ducentem miedzi, poinformowała 
w środę, że zgodziła się ze związkiem 
na nowy układ zbiorowy, dotyczący 
jednej z  kopalń w Salvador (północ-
nym Chile).

Związek i przedstawiciele fir-
my podjęli negocjacje na poziomie 
rządowym na początku maja, po 
tym, jak liderzy związków odrzucili 
wcześniejszą ofertę firmy i twierdzili, 
że Codelco wywiera nadmierną 
presję na swoich pracowników, aby 
zaakceptowali ofertę.

„Nowy układ zbiorowy utrzy-
muje dotychczasowe korzyści i obo-
wiązuje 36 miesięcy” - oświadczyła 
firma Codelco.

Chorwacja
C h o r -

w a c k i e 
z w i ą z k i 
zawodowe, 
w tym organizacje członkowskie 
Międzynarodowego Związku Pracow-
ników Budownictwa (BWI), zebrały 
wystarczającą liczbę podpisów, aby 
przeprowadzone zostało referendum,  
dotyczące obniżenia wieku emery-
talnego - do 65 lat z obecnych 67 lat.

W grudniu 2018 r. chorwacki 
parlament przyjął propozycję rządu, 
dotyczącą podniesienia wieku emery-
talnego do 67 lat i obniżenia emerytur 
dla osób, które wcześniej przechodzą 
na emeryturę. Zgodnie z nową ustawą, 
emerytury zostaną obniżone o 3,6 % za 
każdy rok wcześniejszego pobierania 
świadczenia.

„Podobnie jak wiele innych kra-
jów europejskich Chorwacja ma starze-
jącą się populację, ale średnia długość 
życia w Chorwacji jest krótsza i wielu 
pracowników nie może pracować do 
67 lat ze względów zdrowotnych” 
- powiedziała Jasenka Vuksic, prze-
wodnicząca Związku Zawodowego 
Pracowników Budowlanych w Chor-
wacji (SGH). Kontynuowała: „Z tego 
powodu domagamy się obniżenia 
wieku emerytalnego do 65 lat i ustale-
nia obniżenia wysokości wcześniejszej 
świadczenia na 2,4 %”.

Związki zawodowe 27 kwietnia 
2019 r. rozpoczęły kampanię „67 lat 
to za dużo” w celu zebrania wystar-
czającej liczby podpisów i zwołania 
krajowego referendum w sprawie 
zmiany systemu emerytalnego. Liczba 
potrzebnych podpisów wynosiła co 
najmniej 10 % wszystkich wyborców 
lub 373.568 osób. Chorwackie związ-

ki zawodowe potwierdziły już, że 
zebrały ponad 600 000 podpisów w 
ciągu dwóch tygodni swojej kampanii, 
która zakończyła się o północy 11 maja 
2019 r. Chorwackie władze publiczne 
będą teraz musiały zweryfikować liczbę 
i jeśli potwierdzą, parlament będzie 
musiał zwołać referendum.

„To jest przykład tego, jak ludzie 
w Chorwacji mogą realnie zabrać 
głos. W nadchodzących tygodniach 
oczekujemy antyreferendalnej propa-
gandy z różnych stron, ale wierzymy, 
że silne zaangażowanie chorwackich 
obywateli w walkę o lepszą przyszłość 
spowoduje zmianę” - podsumowała 
Jasenka Vuksic, przeowdnicząca SGH.

Cypr
S e t k i 

p ra c ow n i -
ków zatrud-
nionych na 
umowach cywilnych wezwało do 
spotkania z prezydentem Nicosem 
Anastasiadesem i członkami gabine-
tu, podczas protestu przed pałacem 
prezydenckim.

Był to trzeci dzień protestów, w 
którym pracownicy kontraktowi do-
magali się takiego samego traktowania 
jak ich kolegów z umowami o pracę.

Podczas demonstracji policja 
zamknęła teren przed pałacem, co 
spowodowało problemy z ruchem. Po 
pewnym czasie delegacja trzech pro-
testujących, w tym szefa Związku Za-
wodowego - Prodromosa Christofiego, 
została przyjęta przez dyrektora biura 
prezydenta, Petrosa Demetriou. Jednak 
po spotkaniu Christofi poinformował, 
że delegacja odniosła wrażenie, iż rząd 
nie jest skłonny do ustępstw. „On 
(Petrus Demetriou) nie był uprawniony 
do udzielenia nam żadnej odpowiedzi, 
był ogólnie świadomy problemu, odby-
liśmy krótką dyskusję i zapytaliśmy, czy 
możliwe jest zorganizowanie spotkania 
z ministrem finansów” - powiedział. I 
dodał: „Mamy wrażenie, że rząd nie 
ma zamiaru przestrzegać prawa UE”.

Według Christofiego, Związek 
Zawodowy skierował już 100 spraw 
do Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej ds. sporów pracowniczych 
i złożył skargi do UE i Parlamentu 
Europejskiego.

Zapytany, czy protesty będą kon-
tynuowane, Christofi powiedział, że 
uczestnicy twierdzą, że protesty powin-
ny wzrosnąć pięciokrotnie, ponieważ 
nie ma wątpliwości, że ich postulaty i 
prawa muszą być przedmiotem nego-
cjacji. Związek ostrzegł również, że w 
najbliższym czasie prawdopodobnie 
rozpocznie bezterminowy strajk.

Dotkniętych tym problemem jest 
ponad 17.000 pracowników.

Grecja
G r e c -

kie szpitale 
państwowe 
będą działać 
w  o k r o -
jonym składzie personalnym, po 
tym, jak związek zawodowy repre-
zentujący pracowników szpitali - 
POEDIN, zwołał 24-godzinny strajk 
w proteście przeciwko cięciom i zwięk-
szonym składkom płaconym przez 
pacjentów za leki i opiekę zdrowotną.

„Zdrowie publiczne wymaga 
inwestycji w zasoby ludzkie, sprzęt 
medyczny i infrastrukturę, aby oby-
watele mogli przestać opłacać z własnej 
kieszeni cześć lub całość kosztów 
leczenia” - powiedział przedstawiciel 
POEDIN.

Irlandia
Wzrost 

w y n a g r o -
dzeń i inne 
ulepszenia w 
sektorze budowlanym, które weszły w 
maju w życie, zostały z zadowoleniem 
przyjęte przez Związek Pracowników 
Przemysłu i Pracowników Technicz-
nych (SIPTU).

Nowy nakaz sposobu zatrudnie-
nia w sektorze budowlanym został 
wprowadzony przez rząd poprzez 
rozporządzenie ministerialne.

Według SIPTU doprowadzi to do 
poprawy płac o ok 5,4 % dla 14.000 
pracowników i członków związku 
zawodowego. Potwierdzono równie 
39-godzinny tydzień pracy i uregulo-
wania dotyczące nadgodzin.

Ukraina
Między-

narodowa Fe-
deracja Pra-
cowników Transportu (ITF) wyraziła 
pełne poparcie dla siedmiu żądań ze 
strony Związku Zawodowego Pracow-
ników Kolei i Budownictwa Transpor-
towego Ukrainy (TURTCWU).

TURTCWU wzywa rząd do 
przestrzegania układów zbiorowych 
kolei i podjęcia pilnych działań 
w celu zachowania ukraińskiego syste-
mu kolejowego.

W maju pracownicy TURT-
CWU zgromadzili się w Kijowie, 
aby przedstawić swoje żądania, 
a sekretarz generalny ITF Stephen Cot-
ton wysłał następujące oświadczenie:

W imieniu 18,5 miliona członków 
ITF w 147 krajach, w tym milionów 
pracowników kolei, chciałbym wyrazić 
naszą solidarność i pełne poparcie dla 
siedmiu zgodnych z prawem żądań na-
szego oddziału, Związku Zawodowego 
Kolejarzy i Pracowników Budownictwa 

Transportowego Ukrainy.
Dzisiejszy wiec w Kijowie został 

zwołany w związku z nieprzestrze-
ganiem obecnych  sektorowych i 
zbiorowych układów pracy przez 
firmę JSC Ukrzaliznytsya. Podstawą 
żądań jest wzrost stawek godzinowych 
i oficjalnych wynagrodzeń dla pracow-
ników firmy, z wyjątkiem kierownictwa 
wyższego szczebla, o nie mniej niż 25 % 
od 1 kwietnia 2019 roku.

Zubożałych ukraińskich kolejarzy 
nie można już ignorować, a ich głosów 
nie da się uciszyć! Razem jesteśmy silni! 
Niech żyje solidarność pracowników! 
ITF zawsze będzie popierać ukraiń-
skich kolejarzy ”.

Europa – Posiedzenie EKE-S
OPZZ informuje:
W dniach 

od 15 do 16 
maja br. odbyło 
się posiedzenie 
plenarne Europejskiego Komitetu Eko-
nomiczno–Społecznego. W Komitecie 
OPZZ reprezentują koledzy: Sławomir 
Broniarz (ZNP), Dariusz Potyrała 
(ZZGwP) oraz Adam Rogalewski, p.o. 
dyrektora Wydziału Międzynarodo-
wego OPZZ.

Członkowie Komitetu spotkali się 
m.in. z komisarz UE ds. konkurencji 
Margrethe Vestager, w ramach debaty 
na temat wyzwań dla nowej Komisji 
Europejskiej i nowego Parlamentu 
Europejskiego w dziedzinie polityki 
konkurencji, zwłaszcza w kontekście 
gospodarki cyfrowej i zrównoważonego 
rozwoju. Spotkano się również z przed-
stawicielami nauki i społeczeństwa 
obywatelskiego, w ramach debaty nad 
antysemityzmem w Europie.

Komitet przyjął ponadto ważne z 
punktu widzenia polskich pracowni-
ków, następujące opinie:

• Skoordynowany plan działania w 
sprawie sztucznej inteligencji

• Kwestie związane z równoupraw-
nieniem płci (opinia z inicjatywy 
własnej)

• Wkład przedsiębiorstw gospodar-
ki społecznej w bardziej spójną i 
demokratyczną Europę (opinia 
rozpoznawcza, na wniosek prezy-
dencji rumuńskiej)

• Komunikat w sprawie jednolitego 
rynku.
Wszystkie opinie dostępne są w 

języku polskim na stronie komitetu:
https://www.eesc.europa.eu/
Kolega Rogalewski został reko-

mendowany na członka grupy przy-
gotowującej opinię o ewentualnym 
rozszerzeniu zakresu głosowania więk-
szościowego w sprawach społecznych w 
Unii Europejskiej.

Zebrał: Cezary Izdebski
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W Brukseli, w dniach 
14-15 maja, pod au-
spic jami  Komis j i 

Europejskiej, odbyły się posiedzenia 
plenarne europejskich grup dialogu 
społecznego sektora drzewnego i 
meblarskiego. Pierwszego dnia odbyło 
się posiedzenie poświęcone branży 
drzewnej, drugiego dnia – branży 
meblowej. Są to gremia, które tworzą 
przedstawiciele związków zawodo-
wych (stowarzyszonych w Europejskiej 
Federacji Pracowników Budownictwa 
i Drzewiarstwa EFBWW) oraz or-
ganizacji pracodawców (z branży 
przemysł drzewny - stowarzyszonych w 
CEI-Bois, z branży przemysł meblarski 
- stowarzyszonych w EFIC oraz UEA) z 
obu wspomnianych sektorów.  Wśród 
reprezentantów Europejskiej Federacji 
Budownictwa i Przemysłu Drzewnego 
był również przedstawiciel „Budowla-
nych” - Tomasz Nagórka, który jako 
jedyny reprezentował związki zawo-
dowe z Europy Środkowo-Wschodniej.

Problemy obu branż są do siebie 
zbliżone. Dyskusja w ramach grupy 
obraca się wokół przemysłowego 
wykorzystania materiału, jakim jest 
drewno i jego pochodne, oraz udziału 

w tym procesie osób zatrudnionych 
w obu branżach. Podczas spotkań 
grupy obie strony europejskiego 
dialogu społecznego starają się m.in. 
wypracować wspólne stanowiska, 
w zakresie nowelizacji istniejących 
regulacji prawnych, także w zakresie 

tworzenia nowych - innowacyjnych 
regulacji, które następnie przedstawia-
ne są Komisji Europejskiej. Szczególne 
znaczenie mają wspólne inicjatywy 
partnerów dotyczące poprawy bezpie-
czeństwa pracy w sektorze drzewnym 
i meblarskim.

Obie strony dialogu społecznego 
rozmawiały o istotnych problemach, 
które dotyczą obu branż. Wśród nich 
można wymienić następujące kwestie: 
problem niskiej atrakcyjności pracy 
w obu sektorach, starzejąca się kadra 
pracownicza, udział pracowników w 

cyfryzacji przemysłu, wykorzystanie 
niebezpiecznych związków chemicz-
nych w produkcji, czy brak współpracy 
z organizacjami pracodawców na 
poziomie krajowym. 

Podczas obu posiedzeń zapre-

zentowane zostały bieżące projekty, 
które prowadzone są przez europejskie 
federacje zrzeszające pracowników lub 
pracodawców branży drzewnej i me-
blarskiej. Cześć z projektów dotyczy 
między innymi tworzenia ram kwa-
lifikacyjnych dla zawodów znanych 

z obu branż. Partnerzy społeczni, 
uczestnicząc w tego typu projektach, 
chcą stworzyć kwalifikacje, które 
będą jednolite dla wszystkich państw 
członkowskich Unii Europejskiej. 
Oczywiście, jest to proces trudny i 

bardzo złożony, ponieważ występują 
ogromne różnice pomiędzy euro-
pejskimi krajami zarówno w kwestii 
opisywania kwalifikacji, jak i charak-
terystyki poszczególnych zawodów. 

Tomasz Nagórka

Europejski Dialog Społeczny:  
przemysł drzewny i meblowy

W dniu 7 maja 
br., w siedzibie 
Związku Za-

wodowego „Budowlani” w 
Warszawie odbyło się posie-
dzenie Zarządu i Rady Okręgu 
Mazowieckiego, z udziałem 
Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

Podczas posiedzenia Rada 
zatwierdziła wykonanie budżetu 
i przyjęła sprawozdanie z dzia-

łalności Zarządu Okręgu za 
2018 rok oraz podjęła uchwałę  
o przekazaniu nadwyżki budże-
towej na działalność statutową 
na 2019 rok.

Na wniosek Okręgowej 
Komisji Rewizyjnej przepro-
wadzono tajne głosowanie, w 
wyniku którego Rada Okręgu 
udzieliła absolutorium człon-
kom Zarządu Okręgu.

W dalszej części zebra-
nia przewodnicząca Okręgu 
przedstawiła przebieg kampanii 
sprawozdawczo - wyborczej w 
organizacjach podstawowych 
Okręgu i przekazała informację 
na temat Okręgowego Zjazdu 
Delegatów, który odbędzie się 
30 sierpnia br. w Warszawie.

Przewodnicząca omówiła 
również przygotowania do 

uroczystych obchodów Dnia 
Budowlanych w Okręgu, we 
wrześniu.

Na koniec posiedzenia 
przewodnicząca podziękowała 
Zarządowi, Radzie i Okręgowej 
Komisji Rewizyjnej za aktywną 
działalność, zaangażowanie i 
dobrą współpracę.

Jolanta Frątczak

Słowenia jest obecnie trzecim co do wiel-
kości krajem UE pod względem liczby 
pracowników delegowanych do innych 

państw członkowskich. W latach 2010–2016 liczba 
pracowników tymczasowych ze Słowenii wzrosła 
wykładniczo o 572%. Słoweńskie instytucje 
zabezpieczenia społecznego wydały 190 976 for-
mularzy A1  (dane z 2017 r.), poświadczających, 
że pracownicy podlegają słoweńskim przepisom 
dotyczącym zabezpieczenia społecznego.

Ponad 50% tych pracowników jest aktyw-
nych w branży budowlanej. Oznacza to, że 
ze Słowenii delegowanych jest prawie 100 000 
pracowników budowlanych do innych państw 
członkowskich. Ogromna liczba! 

Jak Słowenia, z krajową siłą roboczą w bu-
downictwie około 55 000, wysyła prawie 100 000 
pracowników budowlanych za granicę?

Odpowiedź jest prosta: Słowenia jest jednym 
z największych eksporterów zagranicznych 
pracowników do krajów zachodnioeuropej-
skich, głównie do Austrii i Niemiec. Wielu 
pracowników z Bałkanów Zachodnich (Bośnia 
i Hercegowina, Serbia, Macedonia Północna i 
Albania) wjeżdża do UE przez Słowenię. Dietmar 
Schäfers, przewodniczący EFBWW, stwierdza: 
„Zdecydowana większość tych pracowników bu-
dowlanych jest systematycznie wykorzystywana. 
Słowenia zbudowała model biznesowy oparty na 

nadużyciach socjalnych i wyzysku pracowników. 
Jest to całkowicie niedopuszczalne i należy to 
natychmiast przerwać! ”.

Zgodnie z obowiązującym prawodawstwem 
UE, Słowenia jest zobowiązana do oceny i 
sprawdzenia czy słoweńskie firmy delegujące 
pracowników wykonują „znaczącą działalność” w 
Słowenii przed wydaniem formularza A1. Jednak 
EFBWW została poinformowana, że słoweńskie 
instytucje nie wypełniają tego obowiązku. Istnieją 
bardzo poważne przesłanki, że słoweńskie firmy 
delegujące nie są prawdziwymi firmami budowla-
nymi. Jeśli tak jest, Słowenia narusza zasady UE.

EFBWW zwrócił się do Komisji Europejskiej 
o zbadanie słoweńskiego „modelu biznesowego 
eksportu taniej siły roboczej ”. W przypadku 
stwierdzenia nieprawidłowości, nadużyć lub 
oszustw Komisja Europejska musi natychmiast 
zareagować i zatrzymać te praktyki.

Uwaga: 1 lutego 2019 r. Europejska Federacja 
Pracowników Budownictwa i Drzewiarstwa zło-
żyła już dwie inne skargi skierowane do Komisji 
Europejskiej przeciwko Słowenii za naruszenie 
zasad rynku wewnętrznego i domniemanej „nie-
legalnej pomocy państwa”.

EFBWW/Bruksela 24 maja 2019r.

Komunikat EFBWW 
skarga do Komisji 
Europejskiej na procedury 
delegowania pracowników  
ze Słowenii 

Ostatnie posiedzenie Rady 
Okręgu Mazowieckiego  
w kadencji 2014-2019
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W dniu 16 kwietnia 2019 r., w 
auli Politechniki Świętokrzy-
skiej w Kielcach odbyła się 

konferencja pt. „Nowa jakość relacji pra-
cowniczych. Przeciwdziałanie negatywnym 
zjawiskom w środowisku pracy oraz kultura 
współpracy”. Konferencja miała na celu zwró-
cenie uwagi na kwestie relacji pracowniczych, 
które w erze nowoczesnych technologii i 
dynamicznie zmieniającego się środowiska 
pracy niejednokrotnie pozostają  sprawą 
drugorzędną, oraz służyła podkreśleniu, iż 
za jakością pracy zawsze stoi człowiek.  

Konferencja była owocem współpracy: 
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach, 
Politechniki Świętokrzyskiej, Związku Zawo-
dowego „Budowlani” oraz  Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP 
Oddział Kielce. Jej inicjatorem był Okręg 
Świętokrzyski ZZ „Budowlani”

W konferencji wzięli udział przedstawi-
ciele administracji państwowej oraz jednostek 
samorządu terytorialnego województwa świę-
tokrzyskiego, przedstawiciele zakładów pracy, 
związków zawodowych, służb bhp, społeczni 
inspektorzy pracy, pracownicy naukowi oraz 
studenci Politechniki Świętokrzyskiej.

Uczestników konferencji powitali: 
prof. dr hab. Wiesław Trąmpczyński - rektor 
Politechniki Świętokrzyskiej, prof. dr hab. 
inż. Marek Iwański - dziekan Wydziału 
Budownictwa i Architektury, Zbigniew 
Janowski – przewodniczący ZZ „Budowlani”, 
Adam Derza – okręgowy inspektor pracy 
w Kielcach oraz Kamila Pękalska - prezes 
Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 
Służb BHP Odział w Kielcach.

Główny inspektor pracy Wiesław Łysz-
czek skierował list do uczestników konfe-
rencji, który odczytał Jan Jóźwik, zastępca 
okręgowego inspektora pracy w Kielcach.

Zbigniew Janowski we wprowadzeniu 
do konferencji stwierdził m.in.: „Dziś 
zmierzymy się z trudnym tematem – z 
problemem etyki pracy, relacji i zagrożeń na 
rynku pracy, które są trudno mierzalne. Mają 

jednak ogromny wpływ na warunki pracy, na 
jej efektywność i – o czym często zapomina-
my – na całe nasze życie, także poza czasem 
pracy. Relacje międzyludzkie w miejscu 
pracy, w tym szczególnie relacje z pracodawcą, 
szeroko rozumiane ryzyka psychospołeczne, 
towarzyszący pracy stres, wypalenie zawodowe 
to problemy, którym powinniśmy poświęcać 
znacznie więcej uwagi.

Ogromnym walorem dzisiejszej kon-
ferencji jest wielopłaszczyznowe podejście. 
Chcę w tym miejscu serdecznie podzię-
kować prelegentom, którzy przyjęli nasze 
zaproszenie – filozofom, psychologom i 
reprezentantowi naszego Związku. Takie 
grono wykładowców to już wartość dodana 
tej konferencji”.

W trakcie konferencji wygłoszonych 
zostało pięć referatów. Na początku ks. dr 
Rafał Dudała wygłosił prelekcję na temat 
„Człowiek człowiekowi, czyli o etyce rynku 
pracy”, zwracając uwagę na etos pracy jako 
istotny element postawy współczesnego 
pracownika. Następnie Kamila Pawłowska 

– psycholog, młodszy inspektor pracy 
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach 
próbowała znaleźć odpowiedź na pytanie: 
Stres pomaga czy szkodzi w środowisku 
pracy? Przedstawiła zagadnienie stresu 
zawodowego, zwracając uwagę na jego etio-
logię, najczęstsze objawy oraz skutki jakich 
doświadcza pracownik oraz cała organizacja 
w związku ze stresem w pracy. Następnie 
Mirosław Ossowski – sekretarz krajowy ZZ 
„Budowlani” ds. warunków pracy zapoznał 
słuchaczy z problematyką oceny i ogranicze-
nia ryzyka psychospołecznego pracowników 
w sektorze budownictwa, podkreślając istotę 
tego typu ryzyka oraz jego bezpośrednie 
przełożenie na występowanie zdarzeń 
wypadkowych na placu budowy. Doktor 
filozofii Piotr Iwański wygłosił prelekcję pod 
tytułem „Środowisko pracy – „walka klas” 
czy współistnienie i współdziałanie bytów 
osobowych”, a psycholog Lidia Świeboda – 
Toborek poruszyła tematykę współczesnych 
problemów w środowisku pracy, jakimi są 
mobbing i wypalenie zawodowe, oraz ich 

konsekwencji w procesie rozwoju i doskona-
leniu pracowników. 

Konferencję podsumowała Anna Buj-
nowska – przewodnicząca Okręgu Świę-
tokrzyskiego ZZ „Budowlani”. W swym 
wystąpieniu podkreśliła: „ Tym razem 
postawiliśmy sobie dość trudne zadanie. 
Postanowiliśmy zająć się tym wymiarem 
stosunków pracy, o którym mówimy dość 
rzadko. Zagrożenia występujące w miejscu 
pracy zwykle kojarzą się nam z czynnikami 
fizycznymi i ich fizycznymi skutkami – 

wypadkami. Tymczasem na środowisko 
pracy wielki wpływ mają także te elementy 
organizacji pracy i jej otoczenia, które 
bezpośrednio nie generują wypadków, ale 
kształtują relacje wzajemne pracodawców i 
pracowników, decydują o efektywności i od-
działują także na funkcjonowanie ludzi poza 
środowiskiem pracy. To szeroko rozumiana 
kultura współpracy – a czasem jej brak. (…) 
W imieniu Zarządu Okręgu Świętokrzy-
skiego Związku Zawodowego „Budowlani” 
wyrażam nadzieję, że już wkrótce będziemy 

mieli okazję spotkać się na kolejnych, intere-
sujących debatach, dotyczących problemów 
rynku pracy”.

W spotkaniu udział wzięło ponad 100 
osób. Uczestnicy otrzymali wydawnictwa PIP, 
a w przerwie obejrzeli wystawę poświęconą 
100-leciu istnienia Państwowej Inspekcji Pracy. 
Konferencję poprowadziła Kamila Pawłow-
ska – psycholog, młodszy inspektor pracy 
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach

OIP/red

Konferencja pt. „Nowa jakość relacji pracowniczych. 
Przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom  
w środowisku pracy oraz kultura współpracy”

Anna BujnowskaLidia Świeboda-Toborek

prof. Marek Iwański

ks. dr Rafał Dudała

Kamila Pawłowska

prof. Wiesław Trąmpczyński

Adam Derza

Mirosław Ossowski

dr Piotr Iwański

Zbigniew Janowski Kamila Pękalska
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W dniu 10 maja 2019 r., w 
siedzibie Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w 

Katowicach odbyło się posiedzenie 
Śląskiej Rady do Spraw Bezpieczeń-
stwa Pracy w Budownictwie. Wzięli 
w nim udział:  główny inspektor 
pracy Wiesław Łyszczek, Zbigniew 
Janowski – zastępca przewodniczącego 
Rady Ochrony Pracy, przewodniczący 
Związku Zawodowego „Budowlani” 
oraz członkowie Rady. Spotkanie 
prowadziła Lidia Marciniak, pełniąca 
obowiązki okręgowego inspektora 
pracy w Katowicach.

Główny Inspektor Pracy powitał 
zabranych, wyrażając pełne poparcie 
dla funkcjonowania i roli, jaką pełni 
Śląska Rada na rzecz poprawy bez-
pieczeństwa pracy w budownictwie. 
Rozpoczynając posiedzenie Wiesław 
Łyszczek oraz Lidia Marciniak wrę-
czyli powołania członkom Rady, w 
tym powołanie dla reprezentanta 
Porozumienia dla Bezpieczeństwa w 
Budownictwie, który powiększył grono 
członków Śląskiej Rady.

Posiedzenie poświęcone było pod-
sumowaniu działań w budownictwie, 
realizowanych przez Okręgowy In-
spektorat Pracy w Katowicach w 2018 r., 
oraz wnioskom skierowanym do Pań-
stwowej Inspekcji Pracy przez Związek 
Zawodowy „Budowlani” i Komisję 
Międzyzakładową Operatorów Żurawi 
OZZIP Małopolska o prowadzenie 
pogłębionych kontroli rzeczywistego 
czasu pracy osób zatrudnionych na 
budowach oraz rozszerzenia kontroli, w 
szczególności o zagadnienia dotyczące 
czasu pracy operatorów żurawi oraz 
prowadzenia książki dyżurów.

Zbigniew Janowski poinformował 
zebranych o bieżących działaniach 
Rady Ochrony Pracy, w tym o marcowej 
debacie, poświęconej problematyce 
bezpieczeństwa pracy przy korzystaniu 
z urządzeń technicznych na placach 
budowy. Wśród wypadków z udzia-
łem maszyn i sprzętu budowlanego 
dominującą grupę stanowią wypadki 
podczas prac na rusztowaniach i dra-
binach, następnie wypadki związane 
z użytkowaniem koparek, koparko 
-ładowarek, koparko-spycharek, spycha-
rek, ładowarek oraz żurawi. Wypadkom 
przy pracy na terenach budowy, związa-
nym z użytkowaniem rusztowań i dra-
bin uległo ok. 50% poszkodowanych 

w wypadkach z udziałem maszyn i 
urządzeń technicznych.

Zbigniew Janowski przedstawił 
zgromadzonym prezentację dotyczą-
cą eksploatacji żurawi na polskich 
budowach, w tym wypadków z udzia-
łem operatorów żurawi. Wskazał 
najczęstsze naruszenia przepisów, 
które głównie dotyczą czasu pracy 
oraz nieprawidłowego organizowania 
prac transportowych. Zwrócił uwagę 
na szereg prac, które doprowadziły do 
wprowadzenia w życie nowego rozpo-
rządzenia w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy obsłudze żurawi 
wieżowych i szybkomontujących, które 
zaczęło obowiązywać w lutym br.

Prezentację podsumowującą dzia-

łania Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Katowicach w branży budowlanej, 
obejmującą wyniki kontroli, działań 
prewencyjnych oraz stanu wypadko-
wości przedstawiła Anetta Ranosz 
– nadinspektor pracy w Okręgowym 
Inspektoracie Pracy w Katowicach.

Tomasz Golis, przewodniczący 
Śląskiej Rady w dyskusji wskazał, 
jak ważne było zakończenie prac 
legislacyjnych i uregulowanie zagad-
nień dotyczących eksploatacji żurawi 
wieżowych. Podkreślił, że w dalszym 
ciągu na budowach dochodzi do 
wypadków, których przyczyny leżą 
głównie po stronie osób kierujących 
pracownikami. To czynnik ludzki i 
organizacyjny jest najczęściej wskazy-
wany jako przyczyna wypadków, do 
których przede wszystkim doprowadza 
brak prawidłowego przygotowania 
prac, w tym: nieprawidłowo sporzą-
dzane oceny ryzyka zawodowego oraz 

ogólne zapisy „IBWR” - instrukcji 
bezpiecznego wykonywania robót. 
Również sami pracownicy - poprzez 
swoje zachowanie, w tym brawurę, 
przyczyniają się do powstawania 
wypadków. 

Na spotkaniu wielokrotnie pod-
kreślano, jak ważne dla zapewnienia 
bezpiecznych warunków pracy jest 
odpowiednie kształcenie młodych lu-
dzi. Zwrócono w szczególności uwagę 
na kształcenie młodzieży w szkołach 
zawodowych, gdzie uczniowie uczą 
się rzemiosła i przygotowują się do 
dalszego etapu edukacji na poziomie 
technikum, a następnie do studiów 
wyższych. W działania te włącza się 
również Państwowa Inspekcja Pracy, 

poprzez realizację programów pre-
wencyjnych, adresowanych właśnie do 
młodych ludzi, którzy w przyszłości 
podejmą zatrudnienie w sektorze.   

Po rzeczowej dyskusji, w któ-
rej licznie uczestniczyli członkowie 
Śląskiej Rady, Anetta Ranosz przypo-
mniała, że w dniach od 13 do 19 maja 
2019 r. sygnatariusze Porozumienia 
dla Bezpieczeństwa w Budownictwie 
organizują na swoich budowach Ty-
dzień Bezpieczeństwa, pod hasłem 
„Nigdy nie idź na skróty”. To działania 
zmierzające do poprawy warunków 
pracy, a co za tym idzie - również 
bezpieczeństwa pracy na budowach. 
Czynny udział w tych działaniach 
brali inspektorzy pracy Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Katowicach, 
poprzez prowadzenie szkoleń, prelekcji 
oraz spotkań z wykonawcami robót na 
śląskich budowach.

OIP Katowice/red

Posiedzenie Śląskiej Rady 
do Spraw Bezpieczeństwa 
Pracy w Budownictwie

Ruszyła kampania reklamo-
wa MIWO - Stowarzysze-
nia Producentów Wełny 

Mineralnej Szklanej i Skalnej, która 
potrwa do końca 2019 roku. Działania 
reklamowe realizowane są przede 
wszystkim w kanałach internetowych: 
mediach społecznościowych, porta-
lach budowlanych i innych mediach 
branżowych. 

Kampania reklamowa MIWO ma 
charakter wizerunkowy i skupia się na 
promowaniu zalet wełny mineralnej, 
szklanej i skalnej oraz korzyści z jej 
stosowania w izolacji budynków. 

- Izolacja przegród budynku, 
takich jak ściany i dachy to dla wielu 
z nas sprawa dość skomplikowana od 
strony technicznej. Jako inwestorzy 
musimy wybrać właściwą izolację, ale 
nie wszyscy wiemy jak to zrobić i jaka 
izolacja będzie najlepszym wyborem. 
Kampania reklamowa MIWO przed-
stawia różne aspekty techniczne, ale w 
sposób bardzo prosty i zrozumiały dla 
każdego inwestora indywidualnego – 
mówi Jolanta Ciesielska, kierownik 
komunikacji MIWO. 

Do promowania zalet wełny mine-
ralnej została stworzona sympatyczna 
postać – pan Miwosz, który „był 
mądry” i do izolacji swojego domu 
wybrał wełnę mineralną i dzięki temu 
uzyskał komfort na długie lata i wiele 
korzyści, których nie zapewniają inne 
popularne materiały izolacyjne. Hasło 
przewodnie „Bądź mądry, do izolacji 
domu wybierz wełnę mineralną” 
towarzyszy wszystkim działaniom 
reklamowym kampanii. 

- Branża izolacji w Polsce dyna-
micznie rośnie. Jest to związane z roz-
wojem rynku mieszkaniowego, a także 
rosnącą świadomością społeczeństwa 
na temat termomodernizacji budyn-
ków. Chcemy, by wełna mineralna 
zaistniała w świadomości odbiorców 
reklamy jako najlepszy materiał do 
izolacji budynków, gdyż jest to materiał 
sprawdzony od wielu lat, innowacyjny 
i łączący w sobie wiele zalet. Wełna 
mineralna zapewnia nie tylko bardzo 
dobrą izolacyjność termiczną, ale też 
znakomite właściwości pochłaniania 
dźwięków, niepalność i ognioodpor-
ność, wytrzymałość mechaniczną 
połączoną z naturalną sprężystością 
czy paroprzepuszczalność – podkreśla 
Jolanta Ciesielska. 

Stowarzyszenie MIWO działa 
od ponad 20 lat. Od początku swego 
istnienia prowadzi działania w celu bu-
dowania świadomości na temat izolacji 
budynków jako metody zwiększenia 
ich efektywności energetycznej. Działa-
nia te skierowane są zarówno do decy-
dentów, jak i do szerszego audytorium. 

- Sympatyczny PAN 
MIWOSZ izoluje dom 
wełną mineralną

W zakresie działań komunikacyjnych 
warto wspomnieć newslettery MIWO 
czy cykl webinariów prowadzonych 
przez ekspertów MIWO we współpracy 
z redakcją Muratorplus.pl na temat 

izolacji domów z wykorzystaniem 
wełny mineralnej. 

Więcej na stronie: http://miwo.
pl/badz-madry/

JC

„Reklama” reklamy
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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

7 4 2

1 5 8 9

1 8

9 1 6

6 9 2 1

4 6 7

8 5

2 9 5 6

HUMOR
Nauczyciel wchodzi wściekły 
do klasy i mówi:  
- Wszyscy idioci, proszę wstać! 
Wstaje tylko Jaś.  
- Dlaczego uważasz się za 
idiotę? - pyta nauczyciel.  
- Nie uważam. Tylko mi się 
pana żal zrobiło, jak pan tak 
sam stoi.

JJJ
-Wychodzi żona z łazienki i 
mówi z płaczem:  
- 2 kreski.  
Mąż na to:  
- U mnie też słaby zasięg.

JJJ
Dla lekarza dobrze, kiedy jesteś 
chory.  
Dla adwokata dobrze, kiedy 
wpadłeś w tarapaty.  
Policja zadowolona, kiedy dzię-
ki Tobie może sobie poprawić 
statystyki.  
Mechanik się cieszy, jak ci 
samochód padnie.  
I tylko złodziej życzy ci bogac-
twa i dobrobytu.

JJJ
Ksiądz chodzi z tacą po koście-
le, zbiera pieniądze od para-
fian. Podchodzi do staruszki, a 
ona grzebie w portfelu. Ksiądz: 
Te grubsze babciu, papierowe. 
Babcia: Aaa nie...te grubsze 
mam na fryzjera. Ksiądz: bab-
ciu, ale Maryja nie chodziła do 
fryzjera. Babcia: Taak? A Jezus 
nie jeździł mercedesem...

JJJ
Przychodzi babcia do dentysty 
i pyta:  
- Panie doktorze, czy ma pan 
coś na moje zęby?  
- Tak, torebeczkę.

JJJ
Dwie babcie oglądają walkę 
bokserską w TV.  
Po serii ciosów jeden z zawod-
ników pada na deski.  
Sędzia odlicza.  
Tłum szaleje: Wstanie?! Nie 
wstanie?! Wstanie?! Nie 
wstanie?!  
- Nie wstanie - kręci głową 
jedna z babć.  
- Czemu tak uważasz, Krysiu?  
- Znam chama z tramwaju, 
Teresko.

JJJ
Jasiu pyta babcię:  
- Babciu, umiesz wyciągnąć 
lewa nogę?  
- Umiem. 
- A prawą?  
- Umiem. 
- A obydwie?  
- Umiem. 
- No to jak umiesz, to wycią-
gnij. 
- Ale po co Jasiu?  
- Bo ja słyszałem, że jak babcia 
wyciągnie nogi, to będziemy 
mieli samochód.

JJJ
Blondynka przyszła do apteki.  
- Czy są testy ciążowe?  
- Są.  
- A trudne są pytania?

JJJ
W aptece starszy pan pyta:  
- Czy mogę prosić o jedno 
opakowanie acidum acetylsa-
licylicum!  
- Chodzi panu o aspirynę - 
dopytuje się farmaceutka.  
- Właśnie. Dziękuje pani za 
podpowiedz. Ja nigdy nie 
mogę zapamiętać tej nazwy.

JJJ
Pewien informatyk poszedł 

na ryby.  
Złapał złotą rybkę, która 
obiecała spełnić tradycyjnie 
trzy życzenia.  
Informatyk mówi:  
- Żeby był pokój na świecie.  
- Za trudne.  
- No to, aby windows się nie 
zacinał.  
- To już niech będzie ten pokój 
na świecie.

JJJ
Siedzi w więzieniu haker 
komputerowy.  
Podchodzi do niego inny 
więzień i mówi:  
- Ty, Stary, grypsujesz?  
- Ja, w życiu żadnej gry nie 
zepsułem!

JJJ
Pojechał myśliwy na polo-
wanie do Afryki. Na miejscu 
dowiedział się, że przysma-
kiem regionalnym jest zupa z 
ogonów szympansa. Posta-
nowił zapolować, rankiem 
przychodzi podprowadzający, 
wręcza myśliwemu broń i 
określa zasady polowania:  
- Wchodzę na drzewo, gdzie 
siedzą szympansy i trzęsę 
gałęziami, jak spadną, pies 
podbiega i odgryza im ogony.  
- To po co mi ta broń ? Pyta 
myśliwy.  
- Strzelaj do psa, jak ja spadnę.

JJJ
Hrabia oprowadza gości, i 
pokazuje swoje trofea i mówi:  
- To po lewej, to lew z Afryki, a 
to po prawej, to tygrys.  
Nagle jeden z gości pyta:  
- A ta pani na końcu, to kto?  
- Moja teściowa.  
- A czemu ona się uśmiecha?  
- Bo do końca życia myślała, że 
jej zdjęcie robię.

JJJ
Z pamiętnika amerykańskiego 
żołnierza:  
Dzień pierwszy. Popiłem trochę 
z Polakami.  
Dzień drugi. Chyba koniec ze 
mną. Umieram.  
Dzień trzeci. Polacy znowu 
wyciągnęli mnie na wódkę.  
Dzień czwarty. Szkoda, że 
przedwczoraj nie umarłem.

JJJ
Wieczór. Syn, przed wyjściem 
do miasta, szuka czegoś w 
szufladzie. Przygląda się temu 
ojciec:  
- Czego tam szukasz?  
- Latarki.  
- Po co ci?  
- Bo idę na randkę.  
- Za moich czasów na randki 
chodziło się bez latarki!  
- I patrz, na co trafiłeś!

JJJ
Idzie dwóch policjantów.  
Nagle jeden znalazł lusterko, 
patrzy i mówi:  
- O! moje zdjęcie!  
Drugi bierze i mówi:  
- No co ty, to moje zdjęcie!  
Pokłócili się i poszli na komen-
dę.  
Tam trafili na komendanta, 
który postanowił rozstrzygnąć 
spór.  
Spogląda i mówi:  
- No co wy chłopcy, swego 
komendanta nie poznajecie?

JJJ
Żona mówi do męża:  
- Brałeś dzisiaj prysznic?  
- Dlaczego jak coś ginie w tym 
domu, zawsze jest na mnie!


