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OPZZ - Andrzej 
Radzikowski  
z kompetencjami 
przewodniczącego OPZZ 
do czasu wyboru nowego 
przewodniczącego

11 czerwca br. ob-
radowało Prezy-

dium OPZZ. Na początku 
posiedzenia uczczono mi-
nutą ciszy pamięć zmarłego 
w dniu 24 maja br. Ś.P. Jana 
Guza, Przewodniczącego 
OPZZ, i zmarłego w dniu 
5 czerwca br. Ś.P. Stanisława 
Grabowskiego, Przewod-
niczącego Federacji Związków Zawodowych Przemysłu i Handlu 
„Farmacja”.

Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych 
przekazało kompetencje przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumie-
nia Związków Zawodowych wiceprzewodniczącemu OPZZ Andrzejowi 
Radzikowskiemu. Będzie on pełnił tę funkcję do czasu wyboru nowego 
przewodniczącego OPZZ. Prezydium podjęło decyzję, że nowego przewod-
niczącego wyłoni Rada OPZZ na wrześniowym posiedzeniu.

Związkowcy przeciwko 
wygaszaniu pieca 
hutniczego w Krakowie

Związki zawodo-
we, działające 

w spółce ArcelorMittal 
Poland nie akceptują 
decyzji zarządu firmy 
dotyczącej planowanego 
tymczasowego wstrzyma-
nia pracy części surowco-
wej w krakowskiej hucie, 
czyli wielkiego pieca i 
stalowni.

S p ó ł k a  p l a nu j e 
tymczasowo wstrzymać 
pracę części surowcowej 
w krakowskiej hucie, czyli 
wielkiego pieca i stalow-
ni. Jak zapowiedział prezes spółki Geert Verbeeck, zamknięcie nastąpi we 
wrześniu i potrwa „miesiące lub kwartał”.

Decyzja została podyktowana spadającym popytem na stal na 
światowych rynkach, w tym w sektorze motoryzacyjnym, oraz utratą 
konkurencyjności przez krakowską hutę w związku z rosnącym importem 
stali spoza Unii Europejskiej, rosnącymi cenami uprawnień do emisji 
CO2 oraz cenami energii.

Spółka nie zamierza zwalniać około 1,2 tys. pracowników zatrudnio-
nych w części surowcowej - zostaną oni przesunięci do części przetwórczej, 
czyli walcowni, innych zakładów ArcelorMittal Poland lub do prac, 
które obecnie wykonują firmy zewnętrzne. Część pracowników otrzyma 
obniżone wynagrodzenie, tzw. „postojowe”.

Związki zawodowe działające w ArcelorMittal Poland ogłosiły, że 
nie akceptują takiego rozwiązania. Według nich informacja, jaka została 
przekazana przedstawicielom organizacji związkowych, a później na 
spotkaniach z pracownikami, jest dla nich „wielkim zaskoczeniem”.

Federacja Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce, 
należąca do OPZZ, zwróciła się z apelem do premiera RP Mateusza Mora-
wieckiego o podjęcie działań w związku z decyzją Zarządu ArcelorMittal 
Poland S.A. o planowanym wstrzymaniu pracy wielkiego pieca i stalowni 
w krakowskim oddziale.

Przegląd związkowych 
wydarzeń w Polsce

cd. na str. 4

W czerwcu, w siedzibie „Budow-
lanych” w Warszawie odbyło 
się wspólne posiedzenie Rady 

Krajowej i Zarządu Krajowego. Na zaproszenie 
przewodniczącego Związku Zbigniewa Janow-
skiego w spotkaniu obok stałych członków Rady 
i Zarządu wziął również udział przewodniczący 
Głównej Komisji Rewizyjnej Andrzej Piotrowski. 
Głównym celem posiedzenia było przyjęcie spra-
wozdania finansowego za 2018 rok, udzielenie 
absolutorium członkom Zarządu Krajowego oraz 
ustalenie terminu przyszłorocznego Kongresu.

Sprawozdanie finansowe za 2018 r., które 
w maju otrzymało rekomendację Zarządu Kra-
jowego, przedstawiła główna księgowa Związku 
Barbara Pałka. Pozytywną opinię Głównej Komi-
sji Rewizyjnej w zakresie przyjęcia sprawozdania 
przedstawił przewodniczący Komisji Andrzej 
Piotrowski. 

Rada Krajowa przyjęła sprawozdanie finan-

sowe za ostatni rok, a następnie przystąpiła do 
przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu 
Krajowego za 2018 r. przedstawił je sekretarz 
krajowy ds. organizacyjnych Tomasz Nagórka. 
W sprawozdaniu znalazły się informacje nt.: 
przebiegu posiedzeń organów krajowych; uro-
czystości, konferencji i zawodów sportowych, 
organizowanych przez „Budowlanych”; dzia-
łalności prawnej, organizacyjnej, szkoleniowej 
i promocyjnej Biura Zarządu Krajowego. Nie 
zabrakło też informacji o szkoleniach organizo-
wanych przez Biuro Zarządu Krajowego, współ-

pracy międzynarodowej, projektach krajowych 
i międzynarodowych, w których partycypował 
nasz Związek oraz informacji o współpracy z pol-
skimi instytucjami i partnerami społecznymi. Do 
sprawozdania z działalności Zarządu Krajowego 
dołączono sprawozdania z działalności okręgów 
ZZ „Budowlani”. 

W wyniku tajnego głosowania, które zostało 

przeprowadzone tuż po przyjęciu sprawozdania 
za 2018 r., członkowie Rady Krajowej, na wniosek 
Głównej Komisji Rewizyjnej, udzielili wszystkim 
członkom Zarządu Krajowego absolutorium za 
działalność w 2018 roku.

W dalszej części posiedzenia członkowie 
Rady Krajowej podjęli uchwałę zwołującą 
Kongres Związku Zawodowego „Budowlani” 
na 24-26 kwietnia 2020 r. Kongres to najwyższy 
organ „Budowlanych”. Przyjmuje sprawozdania 
Zarządu Krajowego i Głównej Komisji Rewizyj-
nej, udziela absolutorium członkom Zarządu 
Krajowego, ma możliwość zmiany statutu, 
wybiera przewodniczącego Związku, przewod-
niczącego GKR, członków Rady Krajowej oraz 
Głównej Komisji Rewizyjnej, przyjmuje program 
Związku oraz stanowiska w sprawach istotnych 
dla Związku. Dzięki znowelizowanej w czerwcu 
ubiegłego roku ordynacji wyborczej ZZ „Budow-
lani”, w Kongresie będzie mogło wziąć udział do 
135 delegatów, reprezentujących poszczególne 
okręgi „Budowlanych”. Decyzją Rady Krajowej 
Zarząd Krajowy został upoważniony do wyboru 
miejsca Kongresu oraz ustalenia wysokości opłaty 
za udział w Kongresie.

W związku z koniecznością przygotowania 
projektu programu Związku Zawodowego 
„Budowlani” na nową kadencję 2020-2025, 
Rada Krajowa powołała Komisję Programową w 
składzie: członkowie Zarządu Krajowego – Wie-
sława Szalast, Jolanta Frątczak; sekretarze krajowi 
Związku – Tomasz Nagórka, Cezary Izdebski. 

Tomasz Nagórka

Wspólne posiedzenie 
Rady Krajowej i Zarządu 
Krajowego ZZ „Budowlani”
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Interesariusze branży budowlanej 
uważają, że inicjatywę „Budownictwo 
do 2020” należy wzmocnić, aby 

w pełni zrealizować ambitne zamierzenia, 
mające na celu wsparcie dostosowania sektora 
do pojawiających się kluczowych wyzwań 
i promowanie trwałej konkurencyjności 
sektora. W tym celu najważniejsi europejscy 
przedstawiciele branży budowlanej zjedno-
czyli się, by podkreślić swoje zaangażowanie w 
rozszerzenie istniejącego programu w formie 
„Budownictwo 2050”.

„Budowanie Europy jutra już dzisiaj ” 
jest nową inicjatywą. Te kompleksowe ramy 
programowe powinny być w pełni przyjęte 
przez wszystkie podmioty ekosystemu bu-
dowlanego, państwa członkowskie i instytucje 
europejskie.

Opierając się na wynikach obecnej ini-
cjatywy „Budownictwo do 2020”, nowe ramy 
powinny być oparte o następujące zasady:

• Specjalnie ukierunkowane podejście do 
budownictwa, ponieważ sektor znajduje 
się na rozdrożu – wybór różnych priory-
tetów i ich unikalny charakter wymagają 
wyjątkowego podejścia.

• Możliwe do wdrożenia ramy polityki 
– dostosowane do zmieniającego się 
ekosystemu budowlanego i transformacji 
przemysłu budowlanego.

• Holistyczne podejście do kształtowania 
polityki, w celu wdrożenia spójnych, 
zrównoważonych polityk i prawodaw-
stwa.

• Silne partnerstwo między instytucjami 
europejskimi, państwami członkowski-
mi i partnerami społecznymi i interesa-
riuszami, dla kierowania transformacją 
sektora i wyboru najbardziej odpowied-
niej polityki i narzędzi.

Aby wdrożyć te zasady, interesariusze z 
branży budowlanej opublikowali wspólną wi-
zję przyszłości sektora budowlanego. Ta wizja 
określa główne wyzwania dla sektora i zawiera 
konkretne propozycje. To „Budownictwo 
2050, budowanie jutra Europy już dzisiaj”.

Dietmar Schäfers, przewodniczący 
EFBWW stwierdził: „Osiągnięcie zrówno-

ważonego budownictwa w 2050 r. oznacza, 
że żaden pracownik nie zostaje pozostawiony 
sam sobie, a my rozwijamy sprawiedliwą 
transformację. Globalizacja, digitalizacja i 
ekologizacja sektora budowlanego wywołuje 
niepokój wśród niektórych pracowników 
budowlanych. My wszyscy musimy zapewnić 
inwestowanie w budowanie nowych umiejęt-
ności i rozwój inkluzywnego rynku budowla-
nego. Możemy to osiągnąć tylko wtedy, gdy 
będziemy mieli europejskie, ukierunkowane 
podejście do budownictwa, które uwzględnia 
obawy pracowników. Przecież budownictwo 
jest tworzone przez pracowników”.

Optymalizując sposób, w jaki działa 
budownictwo, można opracować nowe, in-
spirujące i istotne ramy polityki poprawiającej 
życie obywateli europejskich, zapewniając 
wyższą wartość przy mniejszym zużyciu 

zasobów naturalnych oraz wyższej jakości 
aktywa dla właścicieli i użytkowników. Budow-
nictwo jest sektorem poszukiwania rozwiązań. 
Rozwiązanie problemów stojących przed 
sektorem budowlanym oznacza rozwiązanie 
wielu problemów i wyzwań dla obywateli 
europejskich.

Zrównoważonej Europy jutra nie da się 
osiągnąć bez sektora budowlanego. Zaanga-
żowane muszą zostać wszystkie podmioty 
uczestniczące w budowlanym procesie in-
westycyjnym, tak by Unia Europejska mogła 
właściwie zareagować na główne wyzwania: 
konkurencyjności, bezrobocia młodzieży, 
gospodarki cyfrowej, rewitalizacji miast, 
efektywności energetycznej i ubóstwa energe-
tycznego, gospodarki o obiegu zamkniętym, 
niedrogich mieszkań, zmian klimatu, mobil-
ności i zintegrowanej infrastruktury itp.

W rzeczywistości sektor budowlany jest 
w centrum naszego życia: przedsiębiorstwa 
budowlane i ich pracownicy budują domy, w 
których mieszkamy, drogi, po których podró-
żujemy i budynki, w których pracujemy lub 
uczymy się. Obywatele europejscy spędzają 
ponad 90% swojego czasu w pomieszcze-
niach, co oznacza, że   nasze zdrowie i dobre 
samopoczucie są silnie uzależnione od tego, 
jak budowane, utrzymywane i odnawiane są 
nasze budynki.

W tym kontekście interesariusze bu-
downictwa wzywają Komisję Europejską do 
wzmocnienia obecnej polityki budowlanej, 
tworząc nową wizję dla budowanego środo-
wiska: „Budownictwo 2050: Europę jutra 
budujemy dziś”.

Bruksela, 13 czerwca 2019 r.

 
 
 

“Construction 2050 - Building tomorrow’s Europe today”: 
Construction stakeholders call for a new policy framework 

 

Brussels, 13 June 2019 - Construction stakeholders believe that the Construction 2020 initiative 
should be reinforced in order to fully achieve its ambitions, aimed at supporting the construction 
sector’s adaptation to key emerging challenges and to promote the sustainable competitiveness of 
the sector. To this end, major European construction representatives have united, to stress their 
commitment to the extension of the existing programme in the form of the “Construction 2050: 
Building tomorrow’s Europe today” initiative. This comprehensive framework should be fully 
embraced by all actors in the construction ecosystem, Member States and European institutions. 
Building on the results of the current Construction 2020 initiative, this new framework should be 
based on the following principles: 

 A specific targeted approach to construction because the sector is at the crossroads of 
different value chains and its unique nature requires a unique approach 

 An adaptable policy framework to address the evolving construction ecosystem and the 
transformation of the industry 

 A holistic approach towards policy making in order to implement coherent and balanced 
policies and legislation 

 A strong partnership between the European institutions, the Member States and 
construction social partners and stakeholders to steer the transformation of the sector with 
the most adequate policies and tools. 

In order to implement these principles, construction stakeholders have published a common vision 
for the future of the construction sector. This vision identifies the main challenges for the 
construction sector and contains concrete proposals. “Construction 2050, Building tomorrow’s 
Europe today” is available in the annex. 

Dietmar Schäfers, EFBWW President stated: “Achieving a sustainable construction 2050 implies that 
no workers are left behind and that we develop a fair transition.  The globalisation, digitalisation 
and greening of the construction sector causes anxiety amongst some construction workers. We 
must all ensure that we invest in building new skills and develop an inclusive construction labour 
market. We can only achieve this if we have a European targeted approach of the construction 
industry, that takes into account the workers concerns. After all, the construction industry, is built by 
workers. ”. 

 

 

 

 

Apel: „Budownictwo 2050 - Budujmy Europę jutra już dziś”

Interesariusze branży 
budowlanej domagają się nowych 
ram polityki europejskiej

W dniach 24-26 maja w Helsin-
kach odbył się 24 Kongres 
fińskiego Związku Pracow-

ników Budownictwa Rakennusliitto . Przez 
trzy dni trwało wiele dyskusji o przyszłości 
organizacji, zatrudnieniu, nowych usłu-
gach dla członków, statusie i traktowaniu 
pracowników tymczasowych, potrzebach i 
aspiracjach młodych członków, znaczeniu 
organizacji, dyskryminacji i niewłaściwym 
traktowaniu pracujących, dla którego musi 
być absolutnie zero tolerancji.

Matti Harjuniemi, przewodniczący 
stowarzyszenia budowlanego otworzył 
obrady w Centrum Kongresowym Marina 
w Helsinkach, akcentując, że pracownicy 
budownictwa nie są sami: „Najważniejszą 
rzeczą jest duch wspólnoty i zrozumienie, 
że budowniczowie nie są sami. Razem są 
silnym i zdeterminowanym podmiotem, 
który jest zaangażowany w promowanie 

dobrych warunków życia pracowników w 
branży budowlanej. ”

Chwilą ciszy uczczono zmarłych 
pracowników budownictwa.

W sesji otwierającej głos zabrali rów-
nież Matti Huutola, wiceprzewodniczący 
Rady Dyrektorów SAK, Sam Hägglund, 
sekretarz generalny Europejskiej Federacji 
Budownictwa i Przemysłu Drzewnego oraz 
Ambet Yuson, sekretarz generalny Mię-
dzynarodowej Organizacji Budownictwa 
i Drzewiarstwa. Odczytano także adres 

skierowany do fińskiego Związku przez 
przewodniczącego ZZ „Budowlani”.

Polski Związek, wśród wielu gości 
Kongresu, reprezentowali przewodniczący 
Zbigniew Janowski i sekretarz krajowy 
Jakub Kus.

Kongres przyjął stanowiska w spra-
wie reformy kształcenia zawodowego. 
Rakennusliitto tworzy własny fundusz 
ubezpieczeniowy dla swoich członków, aby 
wypełnić luki w ochronie zdrowia pracow-
ników sektora.

Dobrowolne ubezpieczenie ma wy-
pełniać braki w zakresie zdrowia i opieki 
dentystycznej. Agencja Ubezpieczeń Bu-
dowlanych rozpocznie działalność w tym 
obszarze w 2020 roku.

Wybrano nowe władze. Matti Harju-
niemi będzie nadal pełnił funkcję prezesa 
Zarządu . Kimmo Palonen został wybrany 
na nowego wiceprzewodniczącego.

Przewodniczącym Rady Federalnej 
został wybrany Jari Renlund , wiceprzewod-
niczącym Rady Federalnej Tommi Rönö. 

Kongres w szczególnie uroczysty sposób 
uhonorował odchodzącego na emeryturę 
Kyösti Suokasa, który pożegnał się z ko-
legami własnym koncertem skrzypcowym.

Obrady Kongresu poprzedziło bardzo 
interesujące seminarium dla gości zagra-
nicznych, poświęcone międzynarodowej 
działalności budowlanych i zależnościom 
pomiędzy efektywnością budownictwa a 
dobrymi warunkami pracy.

(red)

Kongres fińskiego Rakennusliitto - ważne wydarzenie  
w europejskim ruchu zawodowym pracowników budownictwa
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Wywalczone podwyżki 
w szpitalu w Rybniku 

Od czerwca wzrastają wynagrodzenia 
zasadnicze pracowników Woje-

wódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 
w Rybniku. Związkowcy zawarli z dyrekcją 
porozumienie. Dzięki niemu nie dojdzie do 
kolejnego strajku, ponieważ spór zbiorowy 
został zawieszony.

Spór zbiorowy w rybnickim szpitalu 
rozpoczął się w maju ubiegłego roku. Wyższe kwoty otrzymają ci pracownicy, 
którzy nie zostali objęci podwyżkami wynegocjowanymi w ostatnich latach 
przez związki zawodowe z rządem.  Związkowcy zobowiązali się, że do końca 
2019 roku zawieszą trwający od ponad roku spór zbiorowy w placówce. Jak 
podała śląsko-dąbrowska Solidarność, podwyżkę, wynoszącą 300 zł brutto, 
otrzymają wszyscy pracownicy placówki, z wyjątkiem lekarzy, pielęgniarek 

i ratowników medycznych. Przedstawicielom tych trzech grup zawodowych 
płace zasadnicze wzrosną o 150 zł brutto. Jak zaznaczają związkowcy, to 
najlepsze porozumienie, jakie byli w stanie wynegocjować w tym momencie.

Protest pracowników 
wymiaru sprawiedliwości 

Jak informuje Ogólnopolskie Poro-
zumienie Związków Zawodowych, 

pracownicy wymiaru sprawiedliwości po raz 
kolejny wyszli przed budynki sądów, żeby 
zaprotestować przeciwko lekceważeniu ich 
postulatów. Domagają się natychmiastowych 
podwyżek płac. Czują się pomijani i chronicz-
nie niedofinansowani.

- Wychodzimy przed budynek sądu, by nasi przełożeni i wszyscy obywatele 
zobaczyli ile osób tu pracuje – mówiła Magdalena Łykowska, wiceprzewod-
nicząca Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości 

RP - sądy i prokuratury to nie tylko sędziowie i prawnicy. To też sztab dobrze 
wykształconych osób, które kochają własną pracę, lecz za to oddanie nie dostają 
godnego wynagrodzenia.

Pracownicy wymiaru sprawiedliwości swój protest rozpoczęli kilka mie-
sięcy temu, domagając się przede wszystkim podwyżek. Pod koniec ubiegłego 
roku wielu z nich przynosiło zwolnienia lekarskie, co sparaliżowało poznańskie 
sądy. Chociaż domagali się podwyżki o 1000 zł od 2019 roku, do tej pory ich 
wypłaty podniosły się jedynie o 200 zł brutto.

Strajk pracowników wymiaru sprawiedliwości trwa już od grudnia 
ubiegłego roku. 5 marca 2019 odbyła się manifestacja „Ostatki u Premiera”, 
na którą przyjechało ponad 3000 osób - pracowników sądów i prokuratur. 
Mimo tak wielkiego zaangażowania tej grupy zawodowej, ich sytuacja nadal nie 
uległa poprawie, natomiast wzrasta determinacja w środowisku pracowniczym.

Jak skomentowała w rozmowie Magdalena Łykowska: „Płace w sądow-
nictwie muszą wzrosnąć, inaczej nasz zawód stanie się martwy. Średnia wieku 
pracowników cały czas wzrasta, co z czasem może doprowadzić do prawdziwej 
katastrofy w wymiarze sprawiedliwości”. 

Zebrał: Tomasz Nagórka 

cd. ze str. 2

Nie jak dotychczas – 
wyłącznie na szczeblu 
wojewódzkim, ale i na 

szczeblu ogólnokrajowym odbywa 
się konkurs Państwowej Inspekcji 
Pracy „Najaktywniejszy społeczny 
inspektor pracy”. Jego celem jest pro-
mowanie działalności społecznych 
inspektorów pracy, którzy w ramach 
pełnionych zadań aktywnie wpływają 
na poprawę stanu bezpieczeństwa 
pracy w zakładach. 

Konkurs został uroczyście zain-
augurowany przez głównego inspek-
tora pracy Wiesława Łyszczka w dniu 
10 czerwca 2019 r., podczas spotkania 
z udziałem kierownictwa urzędu, 
inspektorów pracy i partnerów spo-
łecznych – przedstawicieli trzech 
największych związków zawodowych 
– Ogólnopolskiego Porozumienia 
Związków Zawodowych, Forum 

Związków Zawodowych oraz NSZZ 
„Solidarność”. Związek Zawodowy 
„Budowlani” - organizację człon-
kowską OPZZ reprezentował Tomasz 
Nagórka – sekretarz krajowy Związku 
ds. organizacyjnych, członek Rady i 
Prezydium OPZZ.

Główny Inspektor Pracy, zwra-
cając się do uczestników spotkania, 
powiedział: „W codziennej praktyce 
inspektorskiej spotykamy się ze 
społecznymi inspektorami, współ-
pracujemy z nimi. Są oni dla nas,  
inspektorów Państwowej Inspekcji 

Pracy nieocenionym wsparciem, 
bo nikt tak dobrze nie zna firmy i 
zagrożeń w niej występujących, jak 
sami pracownicy. Właśnie dlatego w 
roku jubileuszu Państwowej Inspekcji 
Pracy postanowiłem dotychczasowy 
konkurs „Najaktywniejszy społeczny 

inspektor pracy” rozbudować o etap 
ogólnopolski”.

Słowo do uczestników spotkania 
skierował Stanisław Szwed – sekretarz 
stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej. Pogratulował w 
nim inicjatywy oraz decyzji o ustano-
wienie etapu ogólnokrajowego. List 
Stanisława Szweda odczytał Dariusz 
Głuszkiewicz – z-ca dyrektora Depar-
tamentu Prawa Pracy w resorcie pracy.

O roli społecznej inspekcji pra-
cy w zakładach pracy i potrzebie 
uhonorowania najaktywniejszych 
społecznych inspektorów mówili: 
przewodnicząca Forum Związków 
Zawodowych Dorota Gardias, zastęp-
ca przewodniczącego Komisji Kra-
jowej NSZZ „Solidarność” Bogdan 
Kubiak oraz wiceprzewodniczący 
Ogólnopolskiego Porozumienia 
Związków Zawodowych Andrzej 

Radzikowski.
Gościem honorowym spotkania 

była prof. dr hab. Teresa Liszcz z Za-
kładu Prawa Pracy UMCS w Lublinie, 
która wygłosiła prelekcję na temat roli 
społecznej inspekcji pracy w zakładzie 
pracy oraz omówiła wybrane aspekty 
funkcjonowania ustawy o społecznej 
inspekcji pracy w świetle wyroków 
Trybunału Konstytucyjnego. 

Na zakończenie Paweł Cha-
biński - kierownik Wszechnicy 
Społecznej Inspekcji Pracy przy 
Regionie „Dolny Śląsk” NSZZ 
„Solidarność” i Renata Górna – 
radca OPZZ mówili o współpracy 
związków zawodowych z Państwową 
Inspekcją Pracy na rzecz budowania 
kultury bezpieczeństwa pracy, na 
przykładzie doświadczeń NSZZ 
„Solidarność” i OPZZ.

Tomasz Nagórka/PIP

Inauguracja konkursu „Najaktywniejszy 
Społeczny Inspektor Pracy”

W dniu 24 maja 2019 r., w siedzibie Stowa-
rzyszenia Architektów Polskich przy ul. 
Foksal 2 w Warszawie odbyła się uroczystość 

ogłoszenia wyników w Konkursie: Nagroda ROKU - 
Stowarzyszenia Architektów Polskich - edycja 2019, za 
najlepszy obiekt architektoniczny, realizowany do końca 
2018r. w Polsce.

Konkurs odbywał się pod honorowym patronatem wi-
ceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa 
narodowego prof. dr. hab. Piotra Glińskiego.

Sąd konkursowy w 9-osobowym składzie, po zapo-
znaniu się z 75 obiektami zgłoszonymi do konkursu, 
przyznał nagrody i wyróżnienia w 7 kategoriach: budynek 
mieszkalny jednorodzinny, budynek mieszkalny wielo-
rodzinny, przestrzeń publiczna, obiekt oświaty, obiekt 
biurowy, budynek kultury, administracji i inne budynki 
użyteczności publicznej, rewitalizacja.

Jury przyznało 7 równorzędnych nagród oraz 
14 równorzędnych wyróżnień. Nagrodzone prace /
zdjęcia/ można oglądać na stronie internetowej SARP: 
„KONKURS NAGRODA ROKU SARP, edycja 2019 - 

Stowarzyszenie Architektów”.
Jednocześnie decyzją jury nagrodę GRAND PRIX 

KONKURSU, NAGRODA ROKU SARP – edycja 2019 
otrzymał obiekt: HALA KS CRACOVIA 1906 z Centrum 
Sportu Niepełnosprawnych w Krakowie.

Przyznano także nagrodę publiczności za siłę 

pozytywnego oddziaływania dla obiektu: Ogród Szeląg 
w Poznaniu.

W czasie uroczystości ogłoszono także wyniki 
„Dorocznej Nagrody SARP im. Zbyszka Zawistowskiego 
– Dyplom Roku 2019” - za najlepszy projekt dyplomowy 
absolwenta, który uzyskał w 2018 roku na wyższej uczelni 

w Polsce tytuł magistra inżyniera architekta.
W uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień ZZ 

”Budowlani” reprezentował sekretarz krajowy Mirosław 
Ossowski.

Oprac. na podst. SARP 
Mirosław Ossowski

NAGRODA ROKU STOWARZYSZENIA 
ARCHITEKTÓW POLSKICH – EDYCJA 2019
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3 stycznia 1919 Podpisanie przez 
Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego 
„Dekretu tymczasowego o urządzeniu i 
działalności inspekcji pracy”.

14 lipca 1927 Rozporządzenie o 
inspekcji pracy, wydane przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego Mo-
ścickiego; zastąpiło „Dekret tymczasowy 
o urządzeniu i działalności inspekcji 
pracy”, rozszerzając dotychczasowy 
zakres działania inspekcji.

1929 Ukazuje się pierwszy numer 
„Inspektora Pracy”.

1945 W obozie koncentracyjnym 
w Ravensbrück, krótko przed śmiercią, 
Halina Krahelska opracowuje „Wytyczne 
w sprawie organizacji Inspekcji Pracy w 
Polsce Niepodległej po II wojnie świa-
towej”.

1946 Po drugiej wojnie światowej 
nadzór nad całokształtem spraw zwią-
zanych z bezpieczeństwem, higieną i 
ochroną pracy powierzono Ministerstwu 
Pracy i Opieki Społecznej, a w nim 
Departamentowi Pracy. Została też 
powołana Międzyministerialna Cen-
tralna Komisja Bezpieczeństwa i Higieny 
Pracy wraz z jej odpowiednikami w 20 
branżach. Prowadziła między innymi 
kontrole w zakładach o najwyższym 
poziomie zagrożeń.

20 marca 1950 Ustawa o terenowych 
organach jednolitej władzy państwowej 
oddaje zwierzchnictwo nad inspekcją 
pracy radom narodowym.

1950 Powstanie Ośrodka Szkolenia 
Państwowej Inspekcji Pracy we Wro-
cławiu.

10 listopada 1954 Na mocy „Dekretu 
o przejęciu przez związki zawodowe 
zadań w dziedzinie wykonywania ustaw 
o ochronie, bezpieczeństwie i higienie 
pracy oraz sprawowania inspekcji pracy”, 
inspekcja stała się służbą działającą w 
strukturach związków zawodowych. 
Dotychczasową terenową inspekcję pracy 
przekształcono w techniczną inspekcję 
pracy opartą na zasadzie branżowej.

6 marca 1981 Uchwalenie ustawy 
o Państwowej Inspekcji Pracy, organie 
powołanym do nadzoru i kontroli prze-
strzegania prawa pracy, w szczególności 
bezpieczeństwa i higieny pracy.

29 maja 1989 ustawą o przekazaniu 
dotychczasowych kompetencji Rady 
Państwa Prezydentowi i innym organom 
państwowym, Państwowa Inspekcja Pracy 
została podporządkowana Sejmowi.

1989 Ustanowienie Nagrody Głów-
nego Inspektora Pracy im. Haliny Krahel-
skiej za osiągnięcia w zakresie ochrony 
pracy i zdrowia w środowisku pracy.

1 maja 2004 Wejście Polski do Unii 
Europejskiej. Państwowa Inspekcja 
Pracy staje się pełnoprawnym członkiem 
Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy.

13 kwietnia 2007 Uchwalenie aktu-
alnie obowiązującej ustawy o Państwowej 
Inspekcji Pracy, która między innymi roz-
szerzyła zakres kompetencji inspekcji o 
kontrolę legalności zatrudnienia. Ustawa 
wchodzi w życie 13 kwietnia 2007 roku.

KRÓTKIE 
KALENDARIUM 
PAŃSTWOWEJ 

INSPEKCJI 
PRACY

W Teatrze Narodowym w Warsza-
wie, 28 maja 2019 r. odbyła się 
centralna uroczystość z okazji 

100-lecia Państwowej Inspekcji Pracy. Wzięli w 
niej udział przedstawiciele Prezydenta RP, rzą-
du, parlamentu, partnerów instytucjonalnych 
i społecznych PIP, środowiska naukowego, 
organizacji społecznych i politycznych, du-
chowieństwa oraz pracownicy inspekcji pracy.

Zwracając się do uczestników spotkania, 
jego gospodarz - główny inspektor pra-
cy Wiesław Łyszczek podkreślił, że początki 
inspekcji pracy w Polsce są ściśle związane z 
odzyskaniem przez naszą ojczyznę niepodle-
głości. Dekret o powołaniu do życia inspekcji 
pracy, podpisany przez Naczelnika Państwa 
Józefa Piłsudskiego już 3 stycznia 1919 r., 
był jednym z pierwszych i najważniejszych 
aktów w dziele budowy systemu ochrony 
pracy, wyznaczającym kierunek wspólnych 
starań o bezpieczeństwo pracujących Polaków. 
Dzięki wysiłkowi i zaangażowaniu pierwszych 
inspektorów pracy inspekcja stała się instytu-
cją potrzebną i szanowaną.

„Wkraczamy w drugie stulecie z poczu-
ciem troski o pracowników. To stanowiło 
podstawę istnienia inspekcji pracy u jej 
zarania i dotyczy czasów współczesnych. 
Kierunek działaniom urzędu nadają słowa św. 
Jana Pawła II, które widnieją na sztandarze in-
spekcji: „Ostatecznym celem pracy pozostaje 
zawsze człowiek” – stwierdził szef PIP.

Wiesław Łyszczek przypomniał sylwetki 
kilku głównych inspektorów pracy, którzy 
w sposób szczególny zasłużyli się dla roz-

woju urzędu: Franciszka Sokala, Mariana 
Klotta, Tadeusza Sułkowskiego, Anny 
Hintz, Romana Giedrojcia. Jak zaznaczył, 
każdy z nich przyczynił się do poprawy stanu 
przestrzegania prawa w naszym kraju i zosta-
wił swoją cegiełkę w budowaniu skutecznej i 
profesjonalnej inspekcji pracy.

„Oddaję cześć pamięci wszystkich pra-
cowników naszej instytucji, którzy od nas 

odeszli, minionym pokoleniom twórców i 
budowniczych polskiej inspekcji pracy” – 
powiedział pod koniec swojego wystąpienia 
gospodarz uroczystości.

Głównym punktem uroczystości było 
uhonorowanie zasłużonych pracowników PIP 
odznaczeniami państwowymi, przyznanymi 
przez prezydenta RP Andrzeja Dudę. Krzy-

żem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski 
odznaczeni zostali: Józef Bajdel, Andrzej 
Bugalski i Jerzy Pas. Wręczono także blisko 
200 złotych, srebrnych i brązowych Medali za 
Długoletnią Służbę. 

Szef Kancelarii Prezydenta RP minister 
Halina Szymańska odczytała list z gratula-
cjami od Andrzeja Dudy. Prezydent złożył w 

nim wyrazy uznania wszystkim, którzy służąc 
Rzeczypospolitej i milionom pracujących 
Polaków, współtworzą chlubną tradycję Pań-
stwowej Inspekcji Pracy. „Wykonują Państwo 
trudną i odpowiedzialną pracę, która wymaga 
szczególnej determinacji oraz dochowania 
najwyższych standardów rzetelności” – 
napisał Prezydent, dziękując jednocześnie 
pokoleniom polskich inspektorów pracy, 

którzy przez całe stulecie wytrwale budowali 
zaufanie do swojej instytucji.

List gratulacyjny nadesłał też marszałek 
Sejmu Marek Kuchciński – honorowy patron 
obchodów 100-lecia inspekcji pracy. Marsza-
łek podziękował w nim pracownikom PIP, 
„którzy konsekwentnie podejmują starania o 
bezpieczeństwo i sprawiedliwość społeczną, o 

prawo chroniące słabszych, o system dbający o 
wszystkich obywateli”. Podkreślił, że pełniona 
przez nich służba ma ogromne znaczenie dla 
pomyślności Polski i Polaków.

Jubileuszu inspekcji pracy gratulował 
także Premier Mateusz Morawiecki. Premier 
podkreślił, że troska o bezpieczne warunki 
pracy i stosowanie prawa pracy wymaga wiel-
kiego wysiłku i jest nieustannym wyzwaniem. 
„Przywiązujemy wielką wagę do skutecznej 
kontroli przestrzegania zasad oraz budzenia 
świadomości zarówno przedsiębiorców, jak 
i pracowników, że zrównoważony rozwój 
obejmuje również tę niezwykle ważną sferę 
relacji między pracodawcami pracobiorcami” 
– napisał premier.

Podczas uroczystości wyświetlono film 
przygotowany siłami inspekcji pracy z 
okazji 100-lecia urzędu, obrazujący historię 
i dzień dzisiejszy PIP. W części artystycznej 
uroczystości wystąpił Zespół Pieśni i Tańca 
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, en-
tuzjastycznie przyjęty przez zgromadzonych.

Źródło: GIP/red

Centralne obchody 100-lecia 
Państwowej Inspekcji Pracy



OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY      6 NR 6 (137) 2019

Na przełomie maja i czerwca 
Zarząd Krajowy Związku Za-
wodowego „BUDOWLANI”, 

zgodnie z wieloletnią tradycją, zorganizował 
kolejne warsztaty dla społecznych inspekto-
rów pracy i liderów naszego Związku. Szko-
lenie odbyło się w Ośrodku „Pod Piórem” w 
Zakopanem. 

W trakcie szkolenia starszy inspektor 
pracy Bogdan Solawa przestawił szczegółowo 
następujące tematy:

• Prawa i obowiązki społecznych inspek-
torów pracy.

• Wypadki przy pracy w sektorach bu-
downictwa, przemysłu materiałów 
budowlanych i przemysłu drzewnego.

• Udział SIP w pracach zespołów powy-
padkowych.

• Stres, mobbing w pracy, zadania SIP.
• Kampanie promocyjno - prewencyjne 

PIP,.
w tym organizowany przez PIP konkurs 

na „Najaktywniejszego Społecznego Inspek-
tora Pracy”.

Po bardzo ciekawych wykładach i pre-
zentacjach materiałów źródłowych przez 

Inspektora Pracy, uczestniczący w szkoleniu 
społeczni inspektorzy pracy oraz liderzy 
naszego związku z kilku okręgów mieli moż-
liwość konsultacji tematów m. in. z zakresu 
warunków pracy, zagadnień bezpieczeństwa 
i higieny pracy, wypadków przy pracy oraz 

zagadnień dotyczących ich codziennych 
obowiązków służbowych.

Uczestnicy szkolenia otrzymali wydaw-
nictwa PIP dotyczące problematyki BHP. 

W części związkowej warsztatów, prowa-
dzonej przez sekretarza krajowego Mirosława 

Ossowskiego, omówiono następujące tematy:
• Porozumienie o współpracy pomiędzy 

ZZ ”BUDOWLANI” a Ogólnopolskim 
Stowarzyszeniem Pracowników Służby 
BHP. Omówiono działania wynikające z 
porozumienia, dotyczące bieżącej współ-

pracy w firmach pomiędzy społecznymi 
inspektorami pracy i pracownikami 
służby BHP w zakresie m .in. poprawy 
warunków pracy oraz bezpieczeństwa i 
higieny pracy.

• Współpraca społecznego inspektora 
pracy podczas kontroli w firmie z in-
spektorem Państwowej Inspekcji Pracy. 
Podkreślono prawo społecznego inspek-
tora pracy do uczestniczenia w takiej 
kontroli oraz jego udział w końcowym 
podsumowaniu kontroli.

• Nowy program emerytalny „Pracow-
nicze Plany Kapitałowe”. Program ten 
ma ułatwiać pracownikom długotrwałe 
oszczędzanie (przekazano materiał 
informacyjny w tym zakresie).
Po zakończeniu warsztatów uczestnicy 

otrzymali zaświadczenia potwierdzające 
odbycie szkolenia. Uczestnicy warsztatów 
podkreślali wysoki poziom merytorycznej 
i metodycznej strony przeprowadzonego 
szkolenia oraz bardzo dobre warunki za-
kwaterowania i wyżywienia w Ośrodku „Pod 
Piórem” w Zakopanem.

opracował: Mirosław Ossowski

Warsztaty społecznych inspektorów pracy i liderów ZZ ”Budowlani”

W połowie czerwca, w 
Sanoku odbyło się 
szkolenie działaczy 

Związku Zawodowego „Budowlani” 
z Okręgu Świętokrzyskiego. Popro-
wadzili je Tomasz Nagórka - sekre-
tarz krajowy ds. organizacyjnych 
oraz Barbara Pałka - główna księgowa 
Związku. Na zaproszenie przewodni-
czącego „Budowlanych” Zbigniewa 
Janowskiego w szkoleniu wzięło 
udział kilkudziesięciu związkowców, 
reprezentujących poszczególne bran-
że naszego Związku. 

Szkolenie obejmowało swym za-
kresem zagadnienia dotyczące m.in.:

• podstaw działalności związków 
zawodowych,

• struktury Związku Zawodowego 
„Budowlani”,

• dialogu społecznego w zakładzie 
pracy,

• nowelizacji Ustawy o związkach 
zawodowych, w tym: możliwo-
ści zrzeszania osób na umowach 
cywilnoprawnych oraz nowych 
uprawnień i obowiązków orga-
nizacji związkowej w zakładzie 
pracy,

• Pracowniczych Planów Kapi-
tałowych,

• zasad prowadzenia rachunko-
wości w organizacjach podsta-
wowych, w tym: prowadzenia 
miesięcznych raportów finan-
sowych, zasad przekazywania 
składek członkowskich, korzy-
stania z usług bankowych przez 
organizacje podstawowe, zasad 
sporządzania preliminarza i bi-
lansu organizacji podstawowej.

Szkolenie zostało podzielone 
na trzy tematyczne części. Pierwszą 
z nich, dotyczącą zagadnień zwią-

zanych z podstawami działalności 
związków zawodowych i strukturą 
„Budowlanych”, oraz drugą, doty-
czącą nowelizacji ustawy o związkach 
zawodowych oraz Pracowniczych 
Planów Kapitałowych poprowadził 
Tomasz Nagórka. Trzecią część 
szkolenia, poświęconą prowadzeniu 
księgowości przez organizacje pod-
stawowe poprowadziła Barbara Pałka.

Na zakończenie szkolenia wy-
kładowcy przeprowadzili konkurs 
z wiedzy zdobytej podczas szkole-
nia. Do wygrania były związkowe 
parasole. 

Każdy z uczestników otrzymał z 
rąk wykładowców certyfikat zaświad-
czający o ukończeniu szkolenia, 
podpisany przez przewodniczącego 
Związku Zbigniewa Janowskiego 
oraz wykładowców.

Tomasz Nagórka

Szkolenie działaczy 
Okręgu Świętokrzyskiego

W dniach 22-26 maja 2019 r., w Hotelu „SA-
NVIT” w Sanoku, odbyło się szkolenie 
Okręgu Śląskiego Związku Zawodowego 

„Budowlani”, z udziałem ponad 30-osobowej grupy 
związkowców (w tym kilku społecznych inspektorów 
pracy). Szkolenie poprowadził sekretarz krajowy 
Związku Cezary Izdebski. 

Podczas szkolenia poruszona została szeroka 
tematyka dotycząca:

• analiy struktur Związku Zawodowego „Budow-
lani” oraz kwestii organizacyjnych w zakre-
sie funkcjonowania organizacji podstawowej 
(m.in. konieczność podejmowania przez zarząd 
działań w formie uchwał oraz związanego z 
tym zakazu jednoosobowego decydowania o 
działaniach organizacji podstawowej przez jej 
przewodniczącego, w oderwaniu od zarządu);

• dialogu społecznego w ujęciu krajowym (w oparciu 
o podstawy prawne, takie jak Konstytucja, Ustawa o 
związkach zawodowych, Ustawa o rozwiązywaniu 
sporów zbiorowych etc.) i międzynarodowym (w 
oparciu o podstawy prawne, takie jak konwencje 
Międzynarodowej Organizacji Pracy np. Nr 87, 
144, 152) w odniesieniu do rożnych jego poziomów: 
zakładowego, branżowego, regionalnego, krajowego 
i międzynarodowego oraz z udziałem różnych 
stron – tzn. dialog dwustronny, trójstronny i 
wielostronny;

• wymagań, obowiązków i uprawnień dotyczących 
ZOZ, formułowanych w Ustawie o związkach 
zawodowych (m.in. kwestia reprezentatywności 

organizacji podstawowej, kalkulacja liczby osób 
objętych szczególną ochroną prawną czy terminów 
przedstawiania informacji o liczbie członków 
organizacji);

• zagadnień związanych z nowelizacją Ustawy o 
związkach zawodowych (m.in. rozszerzone prawo 
koalicji związkowej, zmiana progów procentowych 
reprezentatywności ZOZ, regulacji antydyskry-
minacyjnych, zmiany terminów przestawiania 
informacji o liczbie członków organizacji podsta-
wowej oraz możliwość zgłaszania zastrzeżenia co 
do ilości członków danej organizacji związkowej 
wraz z sądowym trybem jej weryfikacji);

• Pracowniczych Planów Kapitałowych w kontek-
ście ogólnej prezentacji tej formy długotrwałego 
oszczędzania na emeryturę, trybu ich wprowadzania 
w zakładzie pracy, zalet i wad PPK, zasad korzystania 
z oszczędności w ramach PPK i innych istotnych 
kwestii z punku widzenia pracowniczego.
Uczestnicy szkolenia brali aktywny udział w 

zajęciach. W czasie szkolenia jak i po jego zakończeniu 
przeprowadzony został konkurs wiedzy (odpowiedzi na 
pytania stanowiły przedmiot szkolenia) z nagrodami. 
Taka forma sprawdzenia i utrwalenia zdobytej wiedzy 
przypadła do gustu uczestnikom szkolenia, wpłynęła 
na ich zaangażowanie oraz dobrą atmosferę podczas 
zajęć.

Po szkoleniu związkowcy z Okręgu Śląskiego wzięli 
udział w wycieczce do Lwowa, w czasie której zwiedzili 
zabytkową starówkę i Cmentarz Łyczakowski.

C.I.

Szkolenie związkowe 
Okręgu Śląskiego
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Najważniejsze reformy 
społeczne i prawa 

podstawowe w Polsce
3 maja 1791 
Konstytucja 3 maja

 - ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konsty-
tucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie 
(po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.). Wprowadziła 
polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawiała 
chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc 
nadużycia pańszczyzny. Konstytucja 3 maja praktycznie 
nigdy nie weszła w życie. 

Rozbiory w latach: 
1772, 1793 i 1795 

- państwa sąsiednie (Rosja, Austria, Prusy) dokonały 
rozbioru Polski. Polska ostatecznie utraciła niepodległość 
w 1795 r. Odzyskała ją w 1918 r. Brak niepodległości 
wpłynął na późne kształtowanie się własnego państwa, 
jego struktur i instytucji, a także nowoczesnych relacji 
społecznych. Wyższe warstwy społeczne zorientowane 
były na walkę z zaborcami i ich państwami. Skutki tego 
opóźnienia obserwujemy w stosunkach społecznych i 
stosunku do instytucji państwowych do dziś.

1808  
Kodeks Napoleona 

-  o b ow i ą z y wa ł 
m.in. od 1808 r. w Księ-
stwie Warszawskim 
i Królestwie Polskim 
(formalnie wolnym, 
zależnym od Cesarstwa 
Francuskiego w latach 
1807–1815) i później; 
w 1825 r. wprowadzo-
no w miejsce I księgi 
Kodeksu Napoleona (o 
osobach) Kodeks cywilny Królestwa Polskiego; zmieniał 
on przepisy Kodeksu Napoleona przede wszystkim w za-
kresie prawa małżeńskiego osobowego; ostatnie przepisy 
Kodeksu Napoleona utraciły w Polsce moc w 1946 r.

Zniesienie pańszczyzny 

Pańszczyzna to forma renty feudalnej, polegająca 
na bezpłatnej i przymusowej pracy chłopów na rzecz 
właściciela ziemskiego, w zamian za uzyskany nadział 
gruntu, forma półniewolnictwa. Pańszczyzna stała się 
w Polsce dominującą formą płatności za użytkowanie 
gruntu od XII wieku. - Zabór pruski 1811 r. – zniesiono 
pańszczyznę na mocy edyktów z lat 1811–1850. W Wiel-
kim Księstwie Poznańskim w 1823. Zabór austriacki 
1848 r. – zniesiono pańszczyznę na mocy patentu z 
17 kwietnia 1848 r. Zabór rosyjski 1861 r. – zniesiono 
pańszczyznę na terenie Królestwa Polskiego, pod 
wpływem masowej odmowy wykonywania świadczeń 
na rzecz dworów szlachty, na mocy ukazu z 4 (16) maja, 
wydanego przez cara Aleksandra II. 1864 r. – ukaz z 3 
marca o uwłaszczeniu włościan w Królestwie Polskim, 
wydany przez cara Aleksandra II. Problem własności 
ziemi (i ostatecznego zniesienia skutków ekonomicznych 
i społecznych pańszczyzny został rozwiązany dopiero 
w 1944 r.

1918  
Odzyskanie niepodległości 

– niepodległa Polska budowała swoje instytucje i 
struktury demokratyczne od początku, na bazie syste-
mów prawnych trzech różnych państw zaborczych. Na 
początku przeprowadzono szereg postępowych reform. 

Jednak po przewrocie Józefa Piłsudskiego, w maju 1926 r., 
a szczególnie w latach trzydziestych, nastąpił demontaż 
instytucji demokratycznych. Jego ukoronowaniem była 
Konstytucja kwietniowa z 1935 r. Od 1918 do 1939 roku 
rozwój kraju był nierównomierny, nie udało się przezwy-
ciężyć różnic gospodarczych pomiędzy regionami, różnic 
kulturowych pomiędzy dawnymi terenami różnych 
zaborów. W trakcie XX-lecia w wielonarodowym państwie 
narastały konflikty społeczne i narodowościowe, w tym o 
podłożu antysemickim. Część z nich znajdowała ujście w 
ruchach skrajnie nacjonalistycznych.

23 listopada 1918 r. 
8 godzin pracy 

Dekret o 8-godzinnym dniu pracy i 46-godzin-
nym tygodniu pracy, z 6-godzinną sobotą pracującą. 
Dekret określał maksymalną liczbę nadgodzin na 120 
rocznie i wynagrodzenie 50% wyższe za dwie pierwsze 
nadgodziny oraz 100% wyższe za kolejne. Późniejsze 
zmiany wprowadzały mniej korzystne rozwiązania dla 
pracowników. Do wydłużenia czasu pracy do 48 godzin 
doszło w 1933 roku. Wtedy też obniżono wynagrodzenie 
za nadgodziny.

28 listopada 1918  
Prawa wyborcze kobiet

Bierne i czynne prawa wyborcze kobiet zostały 
wprowadzone dekretem Tymczasowego Naczelnika 
Państwa Józefa Piłsudskiego. W pierwszym Sejmie II RP 
(ustawodawczym) znalazło się 8 kobiet.

8 lutego 1919 

Dekret Naczelnika Państwa „w przedmiocie 
tymczasowych przepisów o pracowniczych związkach 
zawodowych. Związki miały prawo tworzyć zrzeszenia w 
jednej gałęzi działania lub gałęziach pokrewnych. Pierw-
sze związki zawodowe zaczęły powstawać na ziemiach 
należących obecnie do Polski pod koniec XIX wieku (w 
państwach, które dokonały rozbiorów Polski). Proces 
ten rozpoczął się na Górnym Śląsku (zabór pruski). W 
tym samym okresie powstawały organizacje związkowe w 
zaborze austriackim. Wśród nich znalazło się powstałe w 
1892, a zarejestrowane w 1894 Stowarzyszenie Robotników 
Budowlanych dla Galicji i Śląska Cieszyńskiego - po-
przednik działającego obecnie Związku Zawodowego 
„Budowlani”. W zaborze rosyjskim ruch związkowy 
rozwinął się dopiero w trakcie rewolucji 1905 r.

3 stycznia 1919 
Państwowa 
Inspekcja Pracy 

- została powołana dekretem Naczelnika Państwa 
Józefa Piłsudskiego. Dekret nadawał Inspekcji bardzo 
szerokie uprawnienia kontrolne. Od 1954 do 1981 r. 
Inspekcja kierowana była przez związki zawodowe. Od 
1989 r. podporządkowana jest Sejmowi RP.

1920  
Ubezpieczenia społeczne  

- 19 maja 1920 r. opublikowano ustawę o obowiązko-
wym ubezpieczeniu na wypadek choroby. Znowelizowana 
w 1923 r. ustawa wprowadzała, co nie było wówczas uznaną 
zasadą, powszechność tego ubezpieczenia, także dla 
pracowników rolnych i leśnych. 

W 1934 r. weszła w życie Ustawa o ubezpieczeniu 
społecznym, zwana też ustawą scaleniową, z uwagi na 
to, że oprócz ubezpieczeń na wypadek choroby i od 
wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, objęła 
ona także ubezpieczenie na wypadek inwalidztwa, starości 
i śmierci. Uregulowane zostały powszechne ubezpieczenia 
emerytalne.

1921  
Konstytucja marcowa 

(Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. – Konstytucja Rzeczy-
pospolitej Polskiej) – mimo uchwalenia w 1921 roku, wiele 
jej postanowień weszło w życie dopiero po wyborach do 
parlamentu w 1922 roku i wyborze prezydenta. Obowią-
zywała do 23 kwietnia 1935. Pierwsza nowoczesna polska 
konstytucja. Wprowadzała egalitarny ustrój republiki 

Punkty zwrotne 
postępu społecznego
unikalny projekt EFBWW i Komisji Europejskiej

Komisja Europejska zaakceptowała dwa lata temu 
projekt zgłoszony przez Europejską Federację 
Pracowników Budownictwa i Drzewiarstwa. 

Kilkanaście organizacji związkowych z różnych 
krajów europejskich przygotowało kalendaria postępu 
społecznego. Związek Zawodowy „Budowlani” i jego 
Komisja Historyczna zaangażowali się w realizację 
projektu, przygotowując projekt kalendarium polskiego. 
Biorąc pod uwagę ogrom analizowanego materiału, 
kalendarium jest subiektywnym wyborem faktów  
i aktów prawnych; wielu ważnych wydarzeń  
i obszarów społecznie istotnych nie uwzględnia. 
Publikujemy je jednak, bo stanowi ciekawy przegląd 
linii społecznego postępu (a czasem regresu) w Polsce. 
I może uda się je wzbogacić i uzupełnić. Materiały 
projektu, pochodzące z uczestniczących w nim krajów, 
zostaną opublikowane w 8 językach (w tym w polskim) 
po zakończeniu projektu.
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demokratycznej o parlamentarno-gabinetowym systemie 
rządów. Władzę zwierzchnią przyznawała Narodowi, 
uznając podmiotowość polityczną wszystkich obywateli 
państwa, bez względu na ich przynależność etniczną, 
którzy nie sprawowali jej sami, lecz za pośrednictwem 
specjalnych organów, opartych o koncepcję trójpodziału 
władz. Konstytucja likwidowała jakichkolwiek przywileje 
stanowe w odniesieniu do obowiązującego prawa. Oby-
watele mieli zapewnioną równość wobec prawa względem 
innych obywateli, nietykalność własności prywatnej, 
ochronę życia, wolność, tajność korespondencji oraz 
brak cenzury.

1919  
Układy zbiorowe pracy 

- pierwszymi ważniejszymi rodzimymi aktami praw-
nymi, które regulowały problematykę umów zbiorowych, 
były dwie ustawy z 1919 roku o załatwianiu zatargów 
zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami 
rolnymi. Przy okazji uregulowanej w nich procedury 
ugody, zawieranej przed komisjami polubownymi, 
zamieszczono w nich przepisy traktujące o problematyce 
układów zbiorowych pracy. 

Układ zbiorowy pracy został potraktowany jako 
źródło prawa pracy, wiążące strony stosunku pracy 
niezależnie od ich woli. Problematyka układów została 
uregulowana w ustawie z dnia 14 kwietnia 1937 roku.

16 marca 1922 
Ustawa o urlopach 
dla pracowników 

zatrudnionych w przemyśle i handlu przewidywała 
miesięczny wymiar ich urlopu dla pracowników umysło-
wych. Natomiast pracownicy fizyczni w każdym z dwóch 
pierwszych lat pracy u tego samego pracodawcy mieli 
prawo do 8 dni w roku, a po przepracowaniu trzech lat 
u tego samego pracodawcy wymiar ich urlopu wynosił 
15 dni. W 1933 prawo do urlopu uległo ograniczeniu, a 
urlopy zostały skrócone.

1924  
Zakaz pracy dzieci 

- polskie prawo pracy okresu międzywojennego 
zakazywało od 1918 r. pracy dzieci. Ustawa z 1924 roku 
zakazywała zatrudniania młodzieży poniżej 15 roku 
Pracownikiem młodocianym były osoby w wieku 
15 - 18. Obowiązkowe były okresowe badania lekarskie 
pracowników młodocianych. Objęci byli oni zakazem 
zatrudniania w porze nocnej oraz w godzinach nad-
liczbowych. Pracownikom młodocianym zaliczano na 
poczet tygodniowego czasu pracy sześć godzin nauki 
zawodu. Nie mogli podejmować pracy w warunkach 
szkodliwych i przy pracach ciężkich.

1924  
Prawa socjalne kobiet 

- ustawa z 1924 roku, stosowana w odniesieniu do 
zatrudnionych w przemyśle i handlu zakazywała zatrud-
niania kobiet pod ziemią, przy pracach niebezpiecznych 
lub szkodliwych, a także we nocy. Zakaz pracy kobiet w 
nocy i pod ziemią w kopalniach został uchylony w 1951 
roku, w ramach równouprawnienia kobiet i mężczyzn.

W czasie ciąży i połogu ustawa z 1924 roku przyzna-
wała kobietom prawo do przerw w świadczeniu pracy w 
wymiarze sześciu dni w każdym miesiącu i pozwalała na 
fakultatywne wstrzymanie się od pracy na sześć tygodni 
przed porodem i obowiązkowe przerwanie pracy przez 
okres sześciu tygodni po porodzie. Ustawa z 1924 roku 
przewidywała ochronę trwałości zatrudnienia kobiet w 
okresach 6-tygodniowych przerw związanych z ciążą i 
zakaz wypowiadania oraz rozwiązywania bez wypowie-
dzenia stosunku pracy.

1928  
Sądy pracy 

- powołanie sądów pracy w Polsce miało miejsce 
zgodnie z rozporządzeniem Prezydenta RP z 22 marca 
1928 roku. W polskich sądach pracy orzeczenia zapadały 
przy udziale sędziego zawodowego oraz dwóch ławników 
– przedstawicieli pracowników i pracodawców.

1928  
Umowy o pracę w II RP 

– w 1928 roku wydane zostały dwa rozporządzenia 
Prezydenta o umowie o pracę robotników oraz pracow-
ników umysłowych. Nie obejmowały one takich grup 
pracowniczych, jak: robotnicy rolni, nauczyciele i wycho-
wawcy, służba domowa. Do 1928 roku stosunek pracy był 
głównie regulowany przepisami kodeksów niemieckiego 
i austriackiego: BGB, ABGB oraz Kodeksu Napoleona i 
zawartymi tam regulacjami odnoszącymi się do umowy 
o pracę czy umowy o świadczenie usług. Rozporządzenia 
te nadawały pracownikom duże uprawnienia ochronne.

1932  
Prawo do aborcji 

- aborcja do 1932 r. bezwzględnie podlegała karze. W 
treści Kodeksu karnego z 1932 znalazły się dwa wyjątki od 
tej karalności, tj. z powodu ścisłych wskazań medycznych 
i gdy ciąża zaistniała w wyniku zgwałcenia, kazirodztwa 
bądź współżycia z nieletnią poniżej lat 15.

1934  
Polski kodeks zobowiązań

- był już kompleksową regulacją stosunków pracy, 
zawierającą przepisy dotyczące obowiązków stron i zasad 
wynagradzania oraz zakazujące pracy bezpłatnej. 

1934  
Fundusz Pracy 

- powołany do życia w 1934 r., podjął się nie tylko or-
ganizacji zakrojonych na szeroką skalę robót publicznych 
(w miesiącach letnich dawały one pracę nawet 170 tys. bez-
robotnych), ale również wielu innych działań zaliczanych 
do katalogu aktywnych instrumentów przeciwdziałania 
bezrobociu (walka z bezrobociem młodzieży, porad-
nictwo zawodowe, zakładanie ogródków działkowych 
dla bezrobotnych, subwencjonowanie zatrudnienia 
bezrobotnych pracowników umysłowych, poszukiwanie 
dodatkowych zajęć dla ludności rolniczej). W ramach 
wsparcia socjalnego bezrobotni otrzymywali zasiłki oraz 
pomoc ze strony zajmujących się tym instytucji. 

1935  
Konstytucja kwietniowa 

– ustawa zasadnicza Rzeczypospolitej Polskiej z 
23 kwietnia 1935 roku. Z konstytucji usunięto zapis 
o wolności prasy. Na jej mocy wprowadzono w Polsce 
system prezydencki o charakterze autorytarnym. Ustawa 
konstytucyjna została w opinii opozycji uchwalona z 
naruszeniem przepisów konstytucji marcowej, co było 
wyrazem autorytarnych tendencji obozu rządzącego. 

1938  
Ograniczenie wolności prasy 

- dekret prasowy prezydenta RP wprowadzał zmiany 
i zaostrzenie przepisów; rozszerzenie uprawnień władz 
administracyjnych przy wydawaniu decyzji o wstrzyma-
niu pisma. De facto wprowadzono cenzurę prewencyjną.

1939-44  
Wojna i okupacja 

– likwidacja wszystkich instytucji państwa pol-
skiego, w tym infrastruktury socjalnej, edukacyjnej i 
kulturalnej. Eksterminacja przez nazistów 90% z ponad 
3 mln obywateli narodowości żydowskiej. Likwidacja 
znacznej części polskiej inteligencji (w wyniku walk 
i planowej eksterminacji przez władze nazistowskie). 
Emigracja wojenna i masowe przesiedlenia ludności 
polskiej z terenów wschodnich zajętych przez ZSRR. 
Wielonarodowe przed wojną państwo po wojnie stało 
się tworem w zasadzie jednolitym narodowościowo, o 
radykalnie zmienionych granicach i znacznie zmienionej 
strukturze społecznej.

1944-48  
Okres walki o władzę 

- po zajęciu terytorium Polski przez wojska ZSRR, 
ugrupowania polityczne i władze popierane przez Stalina 

Punkty zwrotne postępu społecznego - unikalny projekt EFBWW i Komisji Europejskiej

Najważniejsze reformy społeczne  
i prawa podstawowe w Polsce
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Punkty zwrotne postępu społecznego - unikalny projekt EFBWW i Komisji Europejskiej

eliminują ugrupowania opozycyjne i fizycznie likwidują 
ugrupowania zbrojne związane z prawicą i rządem 
emigracyjnym, a pod koniec tego okresu także frakcje 
komunistyczne, opowiadające się za większą niezależno-
ścią od ZSRR. To jednocześnie okres reform społecznych 
popieranych przez znaczną cześć społeczeństwa, przy 
zachowaniu formalnych struktur demokratycznych. 
Rozpoczyna się także planowa przebudowa struktury 
społecznej mająca na celu zapewnienie władzom poparcia 
robotników i znacznej części chłopów.

1944  
Manifest PKWN 

- odezwa Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodo-
wego do narodu polskiego z 22 lipca 1944. Pierwszy akt 
związanego ze stalinowską władzą ZSRR rządu tymcza-
sowego. Deklarował przywrócenie wszystkich swobód 
obywatelskich, z wyłączeniem swobody działalności „or-
ganizacji faszystowskich”. Manifest deklarował reformę 
rolną i rozdział ziemi pomiędzy chłopów małorolnych, 
średniorolnych i robotników rolnych.

W manifeście zakładano utworzenie systemu płacy 
minimalnej, rozbudowę systemu ubezpieczeń społecz-
nych, opartego na zasadzie samorządności i rozwiązanie 
kwestii mieszkaniowej. Deklarowano wsparcie państwa 
również dla prywatnej działalności gospodarczej oraz 
spółdzielczości. Obiecywano wprowadzenie bezpłatnego, 
powszechnego szkolnictwa na wszystkich szczeblach.

6 września 1944  
Reforma rolna 

- dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Naro-
dowego o przeprowadzeniu reformy rolnej. Ziemia 
(majątki powyżej 100 ha lub powyżej 50 ha użytków 
rolnych) została częściowo podzielona między chłopów, 
częściowo przejęta przez państwo. Ogółem w latach 
1944–1948 na cele reformy rolnej zostało przejętych 9707 

majątków ziemskich (ok. 3,49 mln hektarów). Z liczby 
tej rozparcelowaniu uległo 1,2 mln hektarów pomiędzy 
387 000 rodzin chłopskich. Ziemie nierozparcelowane 
włączono do Państwowych Nieruchomości Ziemskich 
lub Lasów Państwowych. Reforma rolna w zasadniczy 
sposób poprawiała sytuację ekonomiczną i społeczną 
chłopów, co miało decydujące znaczenie dla poparcia 
nowych władz w Polsce, związanych z ZSRR.

1946  
Cenzura prewencyjna 

- dekret o utworzeniu Głównego Urzędu Kontroli 
Prasy, Publikacji i Widowisk wszedł w życie 2 sierpnia 
1946. Urząd zajmował się kontrolą wszystkich publikacji, 
drukowanych we wszystkich drukarniach w całym kraju, 
a także wszystkich publicznych przedstawień teatralnych, 
estradowych itp., oraz wszystkich polskich audycji radio-
wych i telewizyjnych.

W 1981 r. wprowadzono możliwość odwoływania się 
od decyzji Głównego Urzędu do Naczelnego Sądu Admi-
nistracyjnego, zaś ingerencje cenzury były zaznaczane w 
tekście. Sam dekret uchylony został 1 lipca 1984. W 1990 
cenzura prewencyjna została zniesiona.

1948- 1956  
Okres stalinizmu 

- okres władzy totalitarnej opartej na represjach i 
bezwzględnie zwalczającej wszelką opozycję polityczną. 
Rząd i struktury polityczne są politycznie (a niekiedy 
bezpośrednio) podporządkowane ZSRR. Jednocześnie 

okres wprowadzania planowania centralnego w gospodar-
ce, wielkich inwestycji przemysłowych, polityki awansu 
społecznego robotników i chłopów, a także polityki 
tworzenia „nowej inteligencji socjalistycznej”. Walka z 
hierarchią i wpływami Kościoła katolickiego.

1952  
Konstytucja Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej 

- uchwalona przez Sejm Ustawodawczy 22 lipca 
1952, zmieniona z dniem 31 grudnia 1989 w Konstytucję 
Rzeczypospolitej Polskiej. Była do 1989 głównie aktem 
deklaratywno–propagandowym. Formalnie zapisano w 
niej wszystkie podstawowe wolności i prawa, z których 
miał korzystać „lud pracujący miast i wsi”. Faktycznie 
liczyła się jedynie jej interpretacja przez rządzącą for-
mację. Konstytucja nie regulowała praw i obowiązków 
faktycznie rządzącej w państwie struktury, czyli Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej.

1956-1958  
„Odwilż” 

– koniec stalinizmu, szok wywołany brutalnie 
stłumionym protestem robotników w Poznaniu i wy-
darzeniami na Węgrzech, zwiększenie autonomii władz 
Polski w stosunku do ZSRR. Po 1956 r. i objęciu władzy 
przez Władysława Gomułkę przez kilka lat zwiększyły się 
swobody demokratyczne, łącznie z namiastką wolności 

słowa. Powstał samorząd robotniczy. Okres „demo-
kratyzacji” szybko się skończył. Tym niemniej władze 
PRL utrzymywały większą niezależność od wpływów 
politycznych ZSRR niż w okresie stalinowskim, nie 
prowadziły brutalnych represji wobec opozycji i zaczęły 
normalizować stosunki z Kościołem katolickim.

1956  
Szersze prawo do aborcji 

- ustawa z dnia 27 kwietnia 1956 r. o warunkach 
dopuszczalności przerywania ciąży wprowadziła moż-
liwość dokonywania aborcji na żądanie kobiety przez 
uprawnionego do tego lekarza w trzech przypadkach: gdy 
za przerwaniem ciąży przemawiały wskazania lekarskie 
dotyczące zdrowia płodu lub kobiety ciężarnej; gdy 
zachodziło uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała 
w wyniku przestępstwa; ze względu na trudne warunki 
życiowe kobiety ciężarnej. To ostatnie oznaczało de 
facto aborcję na żądanie. Zmiana tej ustawy następuje w 
1993 r. (Ustawa o planowaniu rodziny – tzw. kompromis 
aborcyjny), ograniczając dopuszczalność aborcji do przy-
padków zagrożenia zdrowia i życia kobiety, dużego praw-
dopodobieństwa upośledzenia płodu i ciąży powstałej w 
wyniku czynu zabronionego. Ustawodawstwo polskie jest 
pod tym względem jednym z najbardziej restrykcyjnych w 
Europie. Od 1993 wielokrotnie podejmowano nieudane 
próby zmiany tej ustawy – w większości w kierunku 
całkowitego zakazu aborcji.

Marzec 1968  
Fala protestów

– pogarszająca się sytuacja gospodarcza, walki 
wewnętrzne w PZPR i rosnąca siła frakcji dogmatycznej 
i nacjonalistycznej, rozczarowanie inteligencji odejściem 
od demokratyzacji systemu spowodowały falę protestów, 
sprowokowanych po części przez samą PZPR. Reakcją 
władz było rozpętanie od 1967 do 1968 r. kampanii an-
tyinteligenckiej i antysemickiej, w wyniku której z Polski 
wyemigrowało, w znacznej mierze przymusowo, około 20 
tys. obywateli narodowości żydowskiej. 1968 uważa się za 
początek konstytuowania się grup opozycyjnych, które 
miały duży wpływ na zmianę sytemu w 1989 r.

1971- 1980  
Dekada Gierka 

– grupa polityczna w PZPR, skupiona wokół póź-
niejszego I sekretarza Edwarda Gierka, odsuwa od władzy 
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Władysława Gomułkę. Polska Ludowa prowadzi odtąd 
politykę bardziej otwartą na współpracę gospodarczą 
i polityczną z państwami Zachodu. Gierek prowadzi 
politykę zorientowaną na pobudzenie konsumpcji 
indywidualnej, co zjednuje mu społeczne poparcie. Jest 
to okres prób unowocześniania gospodarki i wielkich, 
lecz ryzykownych inwestycji. Polityka zaciągania dużych 
kredytów doprowadzi pod koniec tego okresu do zapaści 
gospodarczej. W ciągu tego dziesięciolecia dochodzi do 
wielkich ruchów migracyjnych ze wsi do miast (w wyniku 
planowej polityki przemysłowej i mieszkaniowej).

1974  
Kodeks pracy 

- Kodeks pracy wszedł w życie 1 stycznia 1975 r. 
Zawierał szereg dobrych, korzystnych dla pracowników 
przepisów, częściowo wzorowanych na ustawodawstwie 
przedwojennym. Po 1989 r. kodeks został dostosowany 
do warunków gospodarki rynkowej i był nowelizowany 
blisko 80 razy. Wprowadzano w późniejszym czasie 
także regulacje, które ograniczały prawa pracowników i 
związków zawodowych.

1980  
Niezależny ruch 
związkowy 

- po wielu strajkach robotniczych władze zgodziły 
się na legalizację Niezależnego Samorządnego Związku 
Zawodowego „Solidarność”. Był związkiem zawodowym 
i ruchem społecznym, jedną z największych organizacji 
masowych, działających w PRL („Solidarność” liczyła ok. 
10 milionów członków). 

1981-1983  
Stan wojenny 

- stan nadzwyczajny, wprowadzony 13 grudnia 1981 
roku, niezgodnie z Konstytucją PRL. Został zawieszony 
31 grudnia 1982 roku, a zniesiono go 22 lipca 1983 roku. 
Zawieszono prawa obywatelskie, w tym działalność 
wszystkich związków zawodowych i przejęto ich majątek. 
Represjom poddana została opozycja polityczna. 8 paź-
dziernika 1982 r. Sejm przyjął nową ustawę o związkach 
zawodowych, która oznaczała likwidację wszystkich 
central związkowych działających przed grudniem 1981 (w 
tym „Solidarności”. Branżowe związki zawodowe utwo-
rzyły w 1984 r. Ogólnopolskie Porozumienie Związków 
Zawodowych, „Solidarność” reaktywowała się formalnie 
w 1989 r., po zmianie systemu.

1988  
Wolność działalności 
gospodarczej 

- ustawa o działalności gospodarczej, przygotowana 
przez ówczesnego ministra przemysłu Mieczysława 
Wilczka oraz premiera Mieczysława Rakowskiego, zapo-
czątkowała proces liberalizacji działalności gospodarczej 
w Polsce i budowy gospodarki rynkowej.

1989  
Okrągły Stół 

– negocjacje, prowadzone przez przedstawicieli władz 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, demokratycznej 
opozycji oraz strony kościelnej, które doprowadziły do 
częściowo wolnych wyborów parlamentarnych w czerwcu 
1989 i zmiany systemu politycznego Polski. 

1990  
Plan Balcerowicza 

- miał doprowadzić do stabilizacji makroekonomicz-
nej oraz umożliwić transformację z gospodarki centralnie 
sterowanej do rynkowej. Częściowo udało się zrealizować 
cele makroekonomiczne. Na skutek planu nastąpiło obni-
żenie inflacji i deficytu budżetowego, przy jednoczesnym 
zwiększenieu bezrobocia i pogorszeniu się sytuacji mate-
rialnej biedniejszej części społeczeństwa. Doprowadził do 
pogłębiającego się rozwarstwienia społecznego.

1990  
Rada Ochrony Pracy 

- organ nadzoru nad warunkami pracy i działalnością 
Państwowej Inspekcji Pracy, powoływany przez Mar-
szałka Sejmu spośród posłów, senatorów, kandydatów 
zgłoszonych przez Prezesa Rady Ministrów oraz związki 
zawodowe i organizacje pracodawców, a także przez 
inne organizacje społeczne, zajmujące się problematyką 
ochrony pracy. Rada opiniuje i kontroluje działalność PIP, 
a także wyraża stanowiska w najistotniejszych sprawach 
dotyczących rynku pracy.

1993  
Pakt o przedsiębiorstwie 
państwowym w trakcie 
przekształcania 

- zawierał uzgodnione między partnerami społecz-
nymi założenia aktów prawnych dotyczących procesu i 
instrumentów prywatyzacji, restrukturyzacji finansowej 
przedsiębiorstw i banków oraz spraw socjalnych. Pakt 
miał zwiększyć społeczną akceptację zakresu i sposobu 
dokonywanych przekształceń oraz ich przyspieszenie. 
Jego założenia nie zostały w pełni zrealizowane, między 
innymi z powodu postępującej marginalizacji roli 
związków zawodowych w Polsce.

1997 
Konstytucja 

- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalona 
2 kwietnia 1997 roku przez Zgromadzenie Narodowe, 
zatwierdzona w ogólnonarodowym referendum. Była 
efektem kompromisu różnych sił politycznych. Polska 
jest państwem prawa, realizującym zasady sprawiedliwości 
społecznej i społecznej gospodarki rynkowej.

2001  
40 godzin pracy 

- ustawa nowelizująca Kodeks pracy z 1 marca 2001 
r. skróciła czas pracy do przeciętnie 40 godzin w pięcio-
dniowym tygodniu pracy.

2002  
Minimalne wynagrodzenie 

- ustalane jest corocznie, na podstawie ustawy z 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę. Od 2017 r. wprowadzono również minimalną 
stawkę godzinową, która także podlega corocznej 
waloryzacji.

2003  
Rozszerzony zakaz 
dyskryminacji  
w stosunkach pracy 

- nowelizacja Kodeksu pracy z listopada 2003 r. 
W przedakcesyjnym procesie dostosowywania prawa 
polskiego do prawa UE. Zakaz dyskryminacji ze względu 
na pochodzenie rasowe lub etniczne, religię, wyznanie, 
niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, zatrud-
nienie na czas określony lub w niepełnym wymiarze 
(wcześniej szczegółowo unormowany ze względu na płeć). 
Objęcie zakazem dyskryminacji także molestowania i 
molestowania seksualnego.

2005  
Prawa mniejszości 

- ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach 
narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym 
porządkuje wcześniejsze regulacje, zawiera definicję 
mniejszości narodowych i etnicznych oraz wprowadza 
możliwość używania języka mniejszości jako pomocni-
czego przed organami gminy oraz możliwość używania 
obok urzędowych nazw dodatkowych tradycyjnych nazw 
w języku mniejszości, a także zasady wspierania działań 
kulturalnych i edukacyjnych.

2015  
Rada Dialogu Społecznego 

- w Radzie reprezentowane są organizacje pracodawców 
i związków zawodowych (centrale), strony rządowej i Prezy-
denta RP. Zadaniem Rady jest prowadzenie dialogu społecz-
nego. Ma także realizować zasadę partycypacji i solidarności 
społecznej w zakresie stosunków zatrudnienia. Członków 
Rady powołuje i odwołuje Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej, na wniosek uprawnionych podmiotów. Rada 
po wystąpieniach związków zawodowych i krytycznych 
opiniach organizacji pracodawców zastąpiła funkcjonującą 
od 1994, a umocowaną prawnie w 2001 Trójstronną Komisję 
ds. Społeczno-Gospodarczych.

Punkty zwrotne postępu społecznego - unikalny projekt EFBWW i Komisji Europejskiej
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W Nowinach k/Kielc odbyła się 
konferencja - „Dobre praktyki 
w Świętokrzyskiem”. Spotka-

nie zostało zorganizowane wspólnie przez 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach i 
Dyckerhoff Polska – Cementownia Nowiny 
Sp. z o. o. 

Konferencja była adresowana do przed-
siębiorców województwa świętokrzyskiego i 
miała na celu upowszechnianie wśród pra-
codawców dobrych praktyk poprawiających 
bezpieczeństwo pracy, prezentację  rozwiązań 
w tym zakresie przez firmy mające na tym 
polu doświadczenie i osiągające ogromne 
sukcesy.

W 2018 r. doceniono wkład firmy DYC-
KERHOFF Polska – Cementownia Nowiny 
Sp. z o.o. w poprawę warunków i bezpieczeń-
stwa pracy, przyznając Firmie prestiżową 
nagrodę - statuetkę „Mecum Tutissimus Ibis” 
w konkursie Państwowej Inspekcji Pracy ,,Pra-
codawca – organizator pracy bezpiecznej”. 
Dyrektor generalny Krzysztof Kieres odebrał 
również nagrody z rąk przewodniczącego 
Komisji Krajowej NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” 
Piotra Dudy i przewodniczącego OPZZ Jana 
Guza. 

W konferencji wziął udział Wiesław 
Łyszczek - główny inspektor pracy oraz 
Iwona Hadacz - wicedyrektor Departamentu 
Kadr i Szkoleń w Głównym Inspektoracie 
Pracy, Adam Derza - okręgowy inspektor 
pracy w Kielcach, Krzysztof Kieres - dyrektor 

generalny Dyckerhoff Polska.W wydarzeniu 
uczestniczyli również: doradca wojewody 
świętokrzyskiego Anna Paluch, dyrektor De-
legatury NIK w Kielcach Grzegorz Walendzik, 
świętokrzyski inspektor sanitarny Jarosław 
Ciura, dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy 
Artur Kudzia, świętokrzyski wojewódzki 

inspektor ochrony środowiska Witold Bruzda, 
dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego 
i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach 
Zbigniew Wojciechowski, prezes Świętokrzy-
skiego Związku Pracodawców Prywatnych 
Lewiatan Marek Banasik, przewodnicząca 
Okręgu Świętokrzyskiego ZZ „Budowlani” 
Anna Bujnowska oraz zastępca przewodni-
czącego Zarządu Regionu Świętokrzyskiego 
NSZZ „Solidarność” Kazimierz Pasternak. 
Wśród uczestników spotkania znaleźli się 
także pracodawcy, przedstawiciele organizacji 
pracodawców, stowarzyszeń, służb bhp. 

„Innowacyjne rozwiązania techniczne 
czynią pracę łatwiejszą. Jednak nowe tech-
nologie czy urządzenia niosą ze sobą nowe 
zagrożenia i niebezpieczeństwa, przed który-
mi należy się umiejętnie zabezpieczać. Rozwi-
janie świadomości zagrożeń na stanowiskach 
pracy, inwestowanie w nowoczesne i bezpiecz-
niejsze maszyny i technologie, prowadzi do 
zwiększenia poziomu bezpieczeństwa pracy 
w polskich przedsiębiorstwach. Bardzo ważne 
jest bowiem dostrzeganie potrzeby tworzenia 
jednolitego i efektywnego systemu w zakresie 
zarządzania bezpieczeństwem pracy, który 
ma realną szansę należycie funkcjonować w 
przedsiębiorstwach różnych gałęzi” - mówił 
Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy. 

Dyrektor generalny Dyckerhoff Polska 
Krzysztof Kieres podkreślił rolę i znaczenie 
współpracy z inspektorami pracy Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Kielcach. Wskazał, że 

głównymi zadaniami dobrych praktyk są: dą-
żenie do ograniczenia narażenia pracowników 
na zagrożenia i zmniejszenie wypadkowości, 
co powinno przełożyć się na wyniki ekono-
miczne przedsiębiorstwa i poprawę warunków 
pracy. Dobre praktyki to konkretne rozwiąza-
nia organizacyjne i techniczne zastosowane w 

ciągu wielu lat. Podziękował za wyróżnienie 
przez Państwową Inspekcję Pracy.

Anna Bujnowska mówiła, że Okręgowy 
Inspektorat Pracy w Kielcach jest przykładem 
wypracowania dobrych relacji z partnerami 
społecznymi, co umożliwia efektywne dłu-
goletnie współdziałanie na rzecz ochrony 
pracy w regionie. Stwierdziła m.in.: „Związek 
zawodowy nie jest łatwym partnerem dla 
pracodawcy. Jednak ktoś, kto mówi o nas, 
ze jesteśmy „roszczeniowi”, nie rozumie 

naszej roli na rynku pracy. Naszą rolą jest 
reprezentacja i obrona interesów pracowników. 
I to naturalne, że częściej jesteśmy zauważani, 
gdy czegoś się domagamy, gdy pokazujemy 
problemy i często jesteśmy „męczący” dla 
naszych partnerów. Tym, których „męczy-
my”, możemy jedynie obiecać, że się nie 

zmienimy.(…) Ale potrafimy także docenić 
tych, którzy rynek pracy cywilizują, którzy 
czynią pracę bezpieczniejszą i bardziej przyja-
zną pracownikowi. Tutaj, w Świętokrzyskiem, 
wypracowaliśmy przez wiele lat taki model 
współdziałania kluczowych partnerów w tym 
sektorze, który sam w sobie stał się „dobrą 
praktyką”, godną naśladowania w innych 
regionach kraju. Jesteśmy z tego w moim 
Związku Zawodowym dumni. To prawda, że 
niezbyt często można usłyszeć słowa uznania 
i pochwały Związku Zawodowego skierowane 
do pracodawcy. W wypadku działalności 
Dyckrehoff Polska Cementowni Nowiny w 
zakresie zapewniania bezpiecznej pracy są one 
w pełni uzasadnione”.

Na dobrą współpracę na rzecz bez-
pieczeństwa pracy i kształtowania kultury 
bezpieczeństwa wskazał również w swoim 

wystąpieniu Kazimierz Pasternak. 
W trakcie spotkania prezes Zarządu 

PHP SUPON Sp. z o.o. w Kielcach Stanisław 
Rupniewski - laureat nagrody w konkursie 
PIP Pracodawca-Organizator Pracy Bezpiecz-
nej - wskazał, że celem działania firmy jest 
pomoc w tworzeniu warunków eliminacji 
wielu zagrożeń zdrowia i życia obywateli oraz 
ochrony ich mienia. Zaznaczył, że od wielu 
lat kierowana przez niego firma znajduje się 
w czołówce największych polskich firm w 
branży BHP i PPOŻ oraz podejmuje działania 
na rzecz najnowocześniejszych rozwiązań.

List wojewody świętokrzyskiego Agaty 
Wojtyszek do uczestników konferencji 
odczytała Anna Paluch. Wojewoda podkre-
śliła w nim, że Państwowa Inspekcja Pracy 
konsekwentnie stoi na straży przestrzegania 
przepisów prawa i z całą stanowczością egze-
kwuje realizację podstawowych obowiązków 
pracodawców w zakresie zapewniania bez-
piecznych i higienicznych warunków pracy. 
Dodała, że edukacja w zakresie bezpieczeństwa 

pracy zasługuje na szczególne uznanie i 
zachęca do dalszych działań na rzecz poprawy 
warunków pracy.

Uczestnicy konferencji mieli okazję 
obejrzeć film prezentujący historię spółki 
Dyckerhoff Polska oraz jej obecne dokonania. 

W trakcie konferencji nadinspektor 
pracy Tomasz Barański przedstawił referat 
nt. „Analiza przyczyn wypadków przy pracy 
w świetle kontroli Państwowej Inspekcji Pracy 
– studium przypadku” , a starszy inspektor 
pracy – główny specjalista Piotr Grabiński 
nt. „Wymagania minimalne i zasadnicze dla 
maszyn i urządzeń – podstawy”. W trakcie 
prelekcji pokazano zdjęcia obrazujące nie-
prawidłowości na terenie kontrolowanych 
zakładów. 

Po części merytorycznej goście zwiedzili 
cementownię, zaliczaną do grona najnowo-

cześniejszych zakładów produkcyjnych w 
naszym regionie. 

Podsumowaniem zorganizowanej kon-
ferencji było wystąpienie okręgowego in-
spektora pracy w Kielcach Adama Derzy , 
który wskazał na potrzebę  stałej popularyzacji 
dobrych praktyk w środowisku pracodawców, 
przyczyniającej się do poprawy poziomu 
bezpieczeństwa w zakładach pracy. Wyraził 
nadzieję, że spotkanie było inspiracją do 
dalszych skutecznych działań na rzecz po-
prawy warunków pracy w przedsiębiorstwach 
funkcjonujących w regionie świętokrzyskim. 
Zaprosił również przedsiębiorców na kolejną 
konferencję promującą dobre praktyki w 
przyszłym roku. 

Na stoiskach Okręgowego Inspektoratu 
Pracy w Kielcach i PUH SUPON rozpo-
wszechniano materiały informacyjne oraz 
artykuły związanych z bezpieczeństwem i 
higieną pracy.

Fot. Paweł Ruciński
Tekst Barbara Kaszycka/red

Dobre praktyki w Świętokrzyskiem
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Brazylia

Brazylij-
ska policja 
użyła  gazu 
ł z aw i ą c ego 
wobec demonstrantów po tym, jak 
część Rio de Janeiro została spara-
liżowana, kiedy związki zawodowe 
rozpoczęły 24-godzinny strajk, na 
znak protestu wobec rządowych 
propozycji reformy emerytur i 
zamrożenia wydatków na edukację.

Reformy emerytalne, mające na 
celu poprawę finansów publicznych 
i ożywienie słabnącej gospodarki, 
spotykają się ze stanowczym sprze-
ciwem społeczeństwa (reformy pod-
noszą minimalny wiek emerytalny i 
składki pracowników).

W największym mieście Brazy-
lii - Sao Paulo, transport publiczny 
został zakłócony, ponieważ do straj-
ku przystąpili również pracownicy 
metra (co wpłynęło na rozkład jazdy 
pociągów i zamknięcia niektórych 
stacji). 

Oprócz zmian w systemie eme-
rytalnym sektora publicznego, straj-
kujący w Brazylii sprzeciwiają się 
zamrożeniu wydatków na edukację. 

Indie
P r z e d -

s t a w i c i e l e 
i n d y j s k i ch 
z w i ą z k ó w 
zawodowych podjęli działania 
na rzecz podniesienia przez rząd 
minimalnej płacy do 20.000 rupii, 
zapewnienia 200 dni pewnej pracy, 
w ramach systemu gwarancji zatrud-
nienia na wsi, oraz zapewnienia 
minimalnej miesięcznej emerytury 
w wysokości 6.000 rupii.

Ponadto podczas spotkania 
przedwyborczego z ministrem stanu 
finansów i spraw korporacyjnych 
Anurag Thakur, przedstawiciele 
kilkunastu centrali związków zawo-
dowych wyrazili swoje zastrzeżenia 
wobec prywatyzacji i sprzedaży przy-
noszących zyski przedsiębiorstw 
sektora publicznego i podkreślili 
konieczność zwiększenia tempa 
tworzenia nowych miejsc pracy.

Po spotkaniu niektórzy z li-
derów związkowych wyrazili swoje 
niezadowolenie z powodu nieobec-

ności ministra finansów Nirmali 
Sitharamana na spotkaniu. 

Sekretarz generalna Amarjeet 
Kaur z Kongresu Związków Zawodo-
wych (AITUC) powiedziała: „Mini-
ster finansów Nirmala Sitharaman 
zaprosił nas na konsultacje przed 
ustaleniem budżetu. Rozmawiali-
śmy jednak z ministrem stanu, a 
tor rozmów został przekierowany na 
inne kwestie: praca, rozwój umiejęt-
ności, miejsca pracy i płace.(...) My, 
10-osobowa grupa przedstawicielska 
związków zawodowych, przedsta-
wiliśmy wszystkie nasze punkty. 
Żądaliśmy określenia minimalnej 
płacy w wysokości 20.000 rupii, 
minimalnej emerytury 6.000 rupii 
i gwarantowanego zatrudnienia 
przez 200 dni w ramach MNREGA 
(obecnie 100 dni)”. 

Podkreśliła ponadto, że   rząd 
musi zainwestować w tworzenie 
nowych miejsc pracy i zaprzestać 
sprzedaży i prywatyzacji przedsię-
biorstw sektora publicznego, a także 
wdrażania zatrudnienia na czas 
określony (ogłoszonego w ostatnim 
budżecie). Sekretarz generalna zwró-
ciła również uwagę na to, że rząd nie 
uwzględnił ich sugestii oraz żądań 
dot. budżetu w ubiegłym roku. 

Przewodniczący Indyjskiego 
Narodowego Kongresu Związków 
Zawodowych (INTUC) G. Sanjeeva 
Reddy powiedział: „Sprzeciwiali-
śmy się pomysłowi przekazywania 
przez rząd zysków wypracowanych 
przez sektor publiczny sektorowi 
prywatnemu. Sprzeciwialiśmy się 
prywatyzacji i sprzedaży dochodo-
wych przedsiębiorstw publicznych. 
Obecnie istnieje potrzeba tworzenia 
nowych miejsc pracy. Poza tym 
sprzeciwiamy się konsolidacji 44 
przepisów prawa pracy w czterech 
kodeksach. Obecnie indywidualne 
prawa pracy nie są wdrażane”.

W oświadczeniu Ministerstwo 
Finansów stwierdziło, że eksperci i 
przedstawiciele różnych związków 
zawodowych i organizacji pra-
cowniczych przedstawili sugestie 
dotyczące dostosowania rozwoju 
umiejętności do aspiracji młodzieży 
z terenów wiejskich (z naciskiem na 
rolnictwo), potrzebę ścisłego egze-
kwowania ustawy o płacy minimal-

nej i wprowadzenia kompleksowego 
systemu ubezpieczeń na wypadek 
bezrobocia.

Związkowcy zwrócili się rów-
nież o rewizję programu nauczania, 
w celu zwiększenia szans na zatrud-
nienie, zapewnienie zabezpieczenia 
społecznego pracownikom kontrak-
towym i impuls dla przemysłu.

Inne wymagania obejmowały 
zamianę sposobu zatrudnienia z 
dorywczych / kontraktowych form 
na zatrudnienie sformalizowane, 
ustalenie płacy minimalnej zgod-
nie z zaleceniem 15. Indyjskiej 
Konferencji Pracy, zwiększenie 
alokacji na sektor społeczny i pod-
stawowe usługi, takie jak zdrowie, 
edukacja i bezpieczeństwo żywno-
ściowe, rozszerzenie MGNREGA 
na pozostałe obszary wiejskie oraz 
wprowadzenie jej na obszarach 
miejskich, zwiększenie liczby dni 
roboczych w ramach programu (do 
200 dni) i utworzeniem Narodowego 
Funduszu dla osób bezrobotnych, 
w celu zapewnienia zabezpieczenia 
społecznego.

Peru
W 

c z e r w c u 
z w i ą z k i 
z a w o d o w e 
powiązane z 
Międzynarodowym Stowarzysze-
niem Pracowników Budownictwa 
(BWI) -  UOCRA z Argentyny, 
SUNTRACS z Panamy, SINTEPAV-
-BA z Brazylii, FGTB Construction 
z Belgii, FETRACOMA z Chile oraz 
organizacje związkowe SUNCA z 
Urugwaju i SNTC z Kuby uczestni-
czyły w zorganizowanym przez Fe-
derację Pracowników Budownictwa 
Cywilnego Peru (FTCCP) Forum 
Budowlanym 2019 r. - „Wzrost i 
zrównoważony rozwój Peru, ak-
tualna i przyszła sytuacja sektora 
budowlanego w Peru”.

Około 200 delegatów, przed-
stawicieli Peruwiańskiej Izby Bu-
downictwa (CAPECO), organów 
rządowych i naukowców, wraz 
z międzynarodowymi liderami 
związków zawodowych dyskutowało 
na temat obecnej sytuacji sektora 
budowlanego w Ameryce Łacińskiej 

i na Karaibach. Omawiano kwestie 
dotyczące infrastruktury Peru, 
krajowych projektów rozwojowych 
oraz propozycji reaktywacji sektora 
szkolenia pracowników oraz ich 
certyfikacji zawodowej.

„Naszym głównym wyzwaniem 
jest zwalczanie przemocy i obecno-
ści pseudozwiązków zawodowych 
w projektach budowlanych” - po-
wiedział Luis Villanueva, zastępca 
sekretarza generalnego Federacji. 
Głównym wyzwaniem dla pracow-
ników jest zwiększenie wydajności 
państwa w zarządzaniu i wdrażaniu 
projektów mieszkaniowych oraz 
infrastrukturalnych, w celu gene-
rowania miejsc pracy i stabilności 
wzrostu sektora budowlanego. 

Szacuje się, że spośród 1.100.000 
robotników budowlanych w Peru 
tylko 350.000 jest formalnie za-
rejestrowanych, płaci podatki i 
przyczynia się do rozwoju kraju. 
Oznacza to, że 750.000 (68 % całego 
peruwiańskiego sektora budowlane-
go) działa w sektorze nieformalnym, 
bez ochrony, zabezpieczenia spo-
łecznego i płacenia podatków.

Hong Kong
C z ł on -

k o w i e 
Chińskiego 
Związku Za-
wo d owe go 
Pracowników Budownictwa Hong-
kongu przyłączyli się do masowego 
strajku w środę, naciskając na rząd, 
by wycofał proponowaną ustawę 
o ekstradycji, która pozwoliłaby 
Chinom kontynentalnym na skorzy-
stanie z prawa do ekstradycji osób 
przebywających w Hongkongu do 
Chin w celu ich ukarania. 

Dziesiątki tysięcy obywateli 
otoczyło parlament Hongkongu, 
zmuszając go do odroczenia drugiej 
rundy debaty na temat proponowa-
nej ustawy.

„Wielu naszych członków 
znajdowało się na pierwszej linii 
dzisiejszych działań, broniąc nie-
zależnego systemu politycznego 
i sądowego, który zbudowaliśmy 
tutaj, w Hongkongu”.

„Kiedy brytyjskie rządy dobie-
gły końca, obiecano nam „jeden 

kraj, dwa systemy”. Ta ustawa odrzu-
ca tę obietnicę i wzmacnia władzę Pe-
kinu” - powiedział przewodniczący 
CSGWU Pat Kan Chan. 

Aby rozpędzić obywateli z ulic, 
policja z Hongkongu zareagowała na 
masowy protest gazem łzawiącym, 
gumowymi kulami i  amunicją 
zawierającą woreczki z fasolą.

Strajk odbył się zaledwie kilka 
dni po ogromnym proteście prze-
ciwko ustawie. W marszu tym udział 
wzięła niewiarygodna liczba osób 
- ok 1,03 miliona ludzi. Był to więc 
największy protest w Hongkongu 
od 2003 roku.

 Przywódcy protestu ogłosili 
kolejny wiec, aby kontynuować opór 
wobec zmian w prawie.

Świat
M i ę -

dzynarodo-
wa Organi-
zacja Pracy 
(MOP) wyznaczyła 12 czerwca na 
Światowy Dzień Przeciwko Pracy 
Dzieci (WDACL), celem podnie-
sienia świadomości na temat za-
grożeń związanych z pracą dzieci 
i wezwania do ogólnoświatowych 
wysiłków na rzecz ograniczenia tego 
problemu, który - co alarmujące - do-
tyczy ok 152 milionów dziecięcych 
pracowników na całym świecie. 
Tegoroczne hasło to „Dzieci nie 
powinny pracować nad uprawami, 
ale nad marzeniami”. 

W tym roku przypada także set-
ny ustanowienia Międzynarodowej 
Organizacji Pracy, która od samego 
początku ma m.in. za zadanie 
ochronę dzieci - cel wyznaczony 
został w jej konstytucji. 

BWI i jej organizacje co roku, 
w szczególności w Azji Południo-
wej - prowadzą działania mające na 
celu promowanie WDACL. W tym 
roku filie BWI w Indiach (HKMP, 
stan Bihar; AHBWU i RKNMS, 
stan Radżastan; UPGMS, stan 
Uttar Pradesh; BMS, stan Pendżab 
oraz IBCWWF i OKKS w stanie 
Odisha) i Nepalu (CUPPEC, CA-
WUN i ANCWU) zorganizowały 
wiece dotyczące praw dzieci, lokalne 
spotkania, a także wzięły udział w 
organizowanych przez rząd wyda-

rzeniach z okazji tego dnia. 
Komentując WDACL, sekretarz 

generalny BWI Ambet Yuson zauwa-
żył: „Żadne dziecko nie powinno 
być zmuszane do pracy. Dziecko po-
winno mieć prawo chodzić do szko-
ły, bawić się na świeżym powietrzu i 
marzyć o świetlanej przyszłości. Od 
ponad dwóch dekad BWI aktywnie 
działa na rzecz eliminacji pracy 
dzieci na całym świecie. Będziemy 
nadal współpracować ze wszystkimi 
zainteresowanymi stronami, w tym z 
MOP pracodawcami i rządami, aby 
chronić prawa wszystkich dzieci, 
chronić je przed koniecznością pój-
ścia do pracy i innymi naruszeniami 
ich podstawowych praw”.

Działania BWI są częścią glo-
balnych wysiłków MOP, mających 
na celu rozwiązanie tego problemu. 
W regionie Azji Południowej, gdzie 
znajduje się największa liczba ro-
botników dziecięcych na świecie, 
BWI prowadzi interwencje na wielu 
poziomach. Te interwencje i wspólne 
działania zaowocowały zmianami 
polityki w tym zakresie, przyczyniły 
się do zaprzestania pracy przez 
22.000 i rozpoczęcia przez nie nauki 
w szkołach, podpisania blisko 2.000 
indywidualnych umów o pracę z 
klauzulą   „nie korzystamy z pracy 
dzieci” i deklaracji ponad 100 wsi, 
jako „wolnych od pracujących 
dzieci”.

BWI będzie nadal współpraco-
wać z MOP i związkami zawodowy-
mi na całym świecie, aby zakończyć 
problem pracy dzieci we wszystkich 
formach do 2025 r., zgodnie z celem 
zrównoważonego rozwoju ONZ 8.7.

Francja
O P Z Z 

informuje:
„Od 27 

maja br. trwa strajk okupacyjny ok. 
160 pracowników fabryki słodyczy 
włoskiego producenta Ferrero w 
Villers-Ecalles we Francji. W tym 
czasie żadna ciężarówka nie wjechała 
i wyjechała z zakładu. Jak informują 
przedstawiciele związków zawodo-
wych FO i CFTC, których członkowie 
biorą udział w strajku, w części nie 
pracują lub wstrzymane są linie 
produkcyjne Kinder Bueno i Nutelli. 
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Ponieważ do zakładu nie dojeżdżają 
transporty, pracownikom zaczyna 
brakować surowców. 

Pracownicy fabryki walczą o 
wyższe płace i lepsze warunki pracy. 
Domagają się m.in. wzrostu wynagro-
dzeń o 4,5 proc. rocznie.

Jak utrzymują przedstawiciele 
zarządu fabryki, zarówno strajk, jak 
i okupacja budynku są nielegalne. 
Innego zdania są związkowcy, którzy 
podkreślają, że takie zachowanie 
pracodawcy jest łamaniem prawa 
pracowników do protestu.”

UE
OPZZ 

informuje:
„ E u -

r o s t a t 
przedstawił dane dotyczące odsetka 
pracowników zatrudnionych na 
czas określony w Unii Europejskiej 
(UE) w 2018 r. W ubiegłym roku 
pracownicy tymczasowi w wieku 
15–64 lat stanowili 14,1% ogólnej 
liczby pracowników w tej grupie 
wiekowej. W ostatnich latach udział 
ten oscylował wokół 14%, osiągając 
poziom 14,3% w 2017, był to najwyż-
szy poziom od 2007r.

W 2018 r. najwięcej pracowników 
było zatrudnionych tymczasowo 
w Hiszpanii (26,9%). Udział za-
trudnienia tymczasowego był nieco 
niższy w Polsce (24,3%), Portugalii 
(22,0%) i Holandii (21,2%). Państwa 
członkowskie UE, w których zatrud-
nienie tymczasowe wynosi mniej 
niż 5%, to Rumunia (1,1%), Litwa 
(1,6%), Łotwa (2,7%), Estonia (3,5%) 
i Bułgaria (4,0%).

W całej UE odsetek pracowni-
ków zatrudnionych na czas określony 
był wyższy wśród młodszych pracow-
ników. Dla osób w wieku od 15 do 24 
lat udział ten wynosił 43,3% w porów-
naniu z 12,1% dla osób w wieku od 25 
do 54 lat i 6,6% dla osób w wieku od 
55 do 64 lat. Odsetek kobiet w wieku 
15–64 lat zatrudnionych na czas okre-
ślony w UE w 2018r. wynosił 14,7%, 
w porównaniu z 13,6% dla mężczyzn. 
OPZZ stoi na stanowisku, że państwo 
powinno aktywnie działać na rzecz 
promocji stabilnego zatrudnienia na 
czas nieokreślony”.

Zebrał Cezary Izdebski

5 czerwca w Bilbao, w Agencji EU-
-OSHA odbyło się wydarzenie jubi-
leuszowe, dla uczczenia dwudziesto-

pięciolecia wspólnej pracy na rzecz bezpiecznej 
i zdrowej Europy. Spotkanie to stanowiło okazję 
do podziękowania wszystkim, którzy pracowali 
z Agencją przez ostatnie 25 lat, a także do pod-
kreślenia wielu istotnych osiągnięć.

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i 
Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) — znana również 
jako „Agencja w Bilbao” — pozdrowiła swoją 
sieć partnerów, gości wysokiej rangi, a także 
byłych i obecnych pracowników na wydarzeniu 
odbywającym się w mieście, które Agencja z 
dumą może nazwać swoim domem. EU-OSHA 
wyraziła uznanie dla swoich współpracow-
ników oraz docenia zaangażowanie, jakie 
wykazywali w ciągu ostatnich 25 lat.

Marianne Thyssen, europejska komisarz 
do spraw zatrudnienia, spraw społecznych, 

umiejętności i mobilności pracowników, złoży-
ła gratulacje oraz podkreśliła wagę tego donio-
słego wydarzenia dla EU-OSHA: „25 lat temu 
ustanowiliśmy EU-OSHA, aby zagwarantować, 
by wszyscy, a przede wszystkim pracownicy i 
pracodawcy, byli świadomi istnienia przepi-
sów w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa oraz 
dobrych praktyk, aby można je było wdrożyć”.

Dzięki dwóm dyskusjom panelowym 
uczestnicy mieli możliwość przeanalizowania 
sukcesów osiągniętych w zakresie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy w Europie w ciągu ostatnich 
25 lat, a także perspektyw na przyszłość. Wśród 
omawianych zagadnień znalazły się przesłanki 
uzasadniające powstanie EU-OSHA, jej aktyw-
ne podejście do technologii cyfrowej, wyzwania 
i szanse związane z rozszerzeniem UE oraz 
rewolucyjnym charakterem europejskiego filaru 
praw socjalnych. Uczestnicy omawiali również 
sukcesy wynikające ze sztandarowych projek-
tów EU-OSHA, takich jak kampanie „Zdrowe 

i bezpieczne miejsce pracy”, interaktywne 
narzędzie on-line do oceny ryzyka (OiRA) 
oraz europejskie badanie przedsiębiorstw na 
temat nowych i pojawiających się zagrożeń 
(ESENER), w szczególności ich istotną rolę 
we wspieraniu mikro-, małych i średnich 
przedsiębiorstw.

Dr Christa Sedlatschek, dyrektor wy-
konawczy EU-OSHA zauważyła, że jednym 
„z najważniejszych osiągnięć EU-OSHA 
są jej dobre relacje z przedsiębiorstwami w 
całej Europie. Sztandarowe projekty, takie jak 
ESENER, przyczyniają się do wzmocnienia 
tego typu działań, poprzez określenie potrzeb 
przedsiębiorstw i ich pracowników”.

Jukka Takala, były dyrektor EU-OSHA, 
podkreślił znaczenie dalszego zapewniania 
wsparcia oraz podejmowania obecnych i przy-
szłych wyzwań dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy, co rezonuje z jednym z naj-

ważniejszych przesłań Agencji: „Odpowiedni 
poziom bezpieczeństwa i higieny pracy jest 
równoznaczny z sukcesem gospodarczym. Mu-
simy dotrzeć z tym przesłaniem do polityków, 
zmienić ich nastawienie oraz sposób myślenia 
w perspektywie długoterminowej”.

Wszyscy byli zgodni, że paneuropejskie 
partnerstwa oraz trójstronny sposób pra-
cy Agencji stanowią klucz do sukcesu. Jak 
stwierdził Hans-Horst Konkolewsky, były 
dyrektor EU-OSHA, „Agencja udowodniła, 
że koncepcja, na której została oparta — tj. 
trójstronnej agencji z siecią punktów central-
nych i partnerów w państwach członkowskich 
i partnerskich — jest skuteczna. Koncepcja ta 
odegrała zasadniczą rolę w budowaniu wspól-
nego porozumienia odnośnie do kierunku, w 
jakim zmierzamy w celu zapewnienia ochrony 
pracownikom”.

(osha/red)

25 lat istnienia Agencji EU-
OSHA oraz jej sieci partnerów

Okręg Mazowiecki

Zebranie 
sprawozdawczo-
wyborcze w Kaefer 
S.A. w Płocku

Pod koniec maja związkow-
cy z organizacji zakładowej 
ZZ „Budowlani” w Kaefer 

SA w Płocku przyjęli sprawozdanie 
ustępującego Zarządu, udzielili 
absolutorium jego członkom i do-
konali wyborów władz na kadencję 
2019 – 2024.

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

Przewodniczącym organizacji 
ponownie został wybrany Stanisław 

Zdanowicz, który pełni również 
funkcję wiceprzewodniczącego w 
Zarządzie Okręgu Mazowieckiego.

Do Zarządu zostali wybrani 
również: Wojciech Wiśniewski – wi-
ceprzewodniczący, Paweł Lis – sekre-
tarz, Marlena Małkowska – skarbnik 
oraz członkowie: Renata Ludwiczak i 
Wojciech Pessel.

Delegatami na Okręgowy Zjazd 
Delegatów zostali: Stanisław Zdano-
wicz, Renata Ludwiczak i Paweł Lis. 

Jolanta Frątczak

Na przełomie maja i 
czerwca, w Okunince 
nad Jeziorem Białym 

odbyło się szkolenie dla działaczy 
Związku Zawodowego „Budow-
lani” z Okręgu Podkarpackiego, 
które poprowadził sekretarz krajowy 
Związku ds. organizacyjnych To-
masz Nagórka. Szkolenie cieszyło 
się ogromnym zainteresowaniem. 
Wzięło w nim udział kilkudziesięciu 
przedstawicieli z organizacji podsta-
wowych z Podkarpacia.

 W związku z trwającą kampa-
nią sprawozdawczo-wyborczą, która 
w pierwszej kolejności objęła organi-
zacje podstawowe, część szkolenia 
została poświęcona omówieniu 
struktury Związku Zawodowego 
„Budowlani”, podstawom działal-
ności związków zawodowych oraz 
prowadzeniu dialogu społecznego 
w zakładzie pracy.

 W dalszej części szkolenia To-
masz Nagórka omówił najważniej-
sze zmiany w ustawie o związkach 
zawodowych, a także Pracownicze 
Plany Kapitałowe. PPK to dobro-
wolny i w pełni prywatny system 

długoterminowego oszczędzania, 
który według pomysłodawców ma 
podnieść bezpieczeństwo finanso-
we Polaków. Według ministerstwa 
finansów, Pracownicze Plany Ka-
pitałowe są pierwszym programem 
oszczędnościowym skierowanym 
do ponad 11 miliona obywateli, 
który ma szanse stać się prawdziwie 
powszechnym, dzięki wpłatom 
zarówno po stronie pracodawcy, 
pracownika jak i budżetu państwa. 
Ustawa zakłada, że nowe rozwią-
zania będą wprowadzane etapami. 
Kolejność tworzenia PPK będzie 
uzależniona od wielkości lub typu 
pracodawcy. Najwcześniej, bo w 
lipcu 2019 r, do PPK mają przystąpić 
najwięksi pracodawcy, zatrudniający 
powyżej 250 pracowników. Najpóź-

niej, bo w połowie 2020 r., małe fir-
my oraz jednostki sektora finansów 
publicznych. Szkolenie z zakresu 
PPK było niezwykle ważne nie tylko 
z punktu widzenia pracownika ale 
i działacza związkowego, ponieważ 
organizacje związkowe w zakładach 
pracy będą uczestniczyły w procesie 
wyboru instytucji finansowej, która 
będzie obsługiwała rachunki PPK.

Na zakończenie odbył się kon-
kurs z wiedzy nabytej podczas 
szkolenia. Z rąk przewodniczącego 
Okręgu Podkarpackiego Andrzeja 
Płonki oraz sekretarza krajowego 
ds. organizacyjnych Tomasza Na-
górki każdy z uczestników otrzymał 
imienny certyfikat zaświadczający o 
ukończeniu szkolenia.

Tomasz Nagórka

Szkolenie związkowe działaczy 
z Okręgu Podkarpackiego



OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY      14 NR 6 (137) 2019

RAPORT FINANSOWY W ORGANIZACJACH 
PODSTAWOWYCH ZZ „BUDOWLANI”

Zarząd Krajowy Związku 
Zawodowego „Budowla-
ni” przyjął Uchwałą nr 

37/ZK/2016/VIII wzór raportu finan-
sowego dla organizacji podstawowych 
i zobowiązał organizacje podstawowe 
do bieżącego sporządzania raportu 
finansowego oraz stosowania się 
do Instrukcji prowadzenia raportu 
finansowego. 

Instrukcja prowadzenia raportu 
finansowego przez organizacje pod-
stawowe ZZ ”Budowlani”, również 
została przyjęta Uchwałą Zarządu 
Krajowego z dnia 20 stycznia 2016 
r. nr 37/ZK/2016/VIII. Instrukcję 
wydano na podstawie ustawy z dnia 
29 września 1994 r. o rachunkowości 
(Dz.U. nr 121, poz.591 z późn.zm.), 
na podstawie ustawy z dnia 15 lutego 
1992 r. o podatku dochodowym od 
osób prawnych (Dz.U. nr 106 z 1993 r., 
poz. 482 z późn.zm) oraz Statutu ZZ” 
Budowlani”. 

Instrukcja dokładnie informuje 
nas, jak mamy prowadzić obroty 
kasowe, czyli wpłaty i wypłaty gotówki 
w kasie, oraz obroty bankowe, czyli 
wyciąg. Raport finansowy jest dowo-
dem zbiorczym sporządzonym na 

podstawie dowodów szczegółowych: 
faktury, KP (kasa przyjmie), KW (kasa 
wypłaci), wnioski o wypłatę zasiłku, 
uchwały, delegacje, wyciąg bankowy. 
Raport finansowy jest sporządzany 
obowiązkowo na koniec każdego 
miesiąca. Nie może on obejmować 
dni występujących na przełomie mie-
siąca. Zapisy w raporcie finansowym 
powinny być ujęte chronologicznie. 
Raport finansowy jest zazwyczaj 
sporządzony przez przewodniczącego 
zarządu organizacji lub wyznaczonego 
członka zarządu organizacji. Każdy 
raport finansowy powinien zawierać: 

1. oznaczenie organizacji, np. pie-
czątka organizacji, 

2. oznaczenie dokumentu oraz jego 
kolejny numer, obrachunkowy, 
np. Raport Finansowy 6/2019,

3. wyszczególnienie wszystkich ope-
racji (data, treść, numer dowodu 
źródłowego, 

4. liczbę załączników (należy załą-
czyć wszystkie źródłowe doku-
menty kasowe oraz bankowe.

5. wyliczenie obrotów, stanu po-
czątkowego i końcowego raportu 
finansowego – saldo może być 
wyłącznie dodatnie , 

6. podpis osoby sporządzającej 
raport finansowy oraz podpis 
przewodniczącego organizacji.

Poniżej wzór wypełnionego rapor-
tu finansowego.
Przykład nr 1

Gdzie x – oznacza stan początko-
wy , w tym przykładzie nr 1- nie mamy 
kwoty na początek miesiąca w kasie i 
na rachunku bankowym jest „0”. 

Gdzie IIIIIIIII – oznacza puste 
pole, nie wpisujemy kwot.

W przykładzie nr 2, stan na po-
czątek miesiąca w kasie wynosi 1000 zł, 
w banku na początek miesiąca wynosi 
500 zł. Jak wyliczyć stan środków w  
kasie i w banku? Sumujemy obroty  
strony z miesiąca w kasie po stronie 
wpłat 50 zł, po stronie wypłat 30 zł. 

Następnie stan początkowy - to jest 
kwota w kasie na początek miesiąca, 
czyli kwota 1000 zł - dodajemy do obro-
ty strony z miesiąca, czyli 50 zł (wpłaty) 
i odejmujemy kwotę 30 zł po obrotach 
strony z miesiącach(wypłaty). Stan na 

koniec miesiąca - stan obecny wynosi 
1020 zł. Podobnie robimy w banku. 
Suma kontrolna jest po to, żeby spraw-
dzić czy strony są takie same, jeżeli nie, 
to źle dodaliśmy albo odjęliśmy kwoty  

Przykład nr 2

w raporcie finansowym. Stan go-
tówki w kasie i banku powinien 
zgadzać się ze stanem w raporcie 
finansowym. Kopię zamkniętego w 
danym miesiącu raportu finansowego 
należy przekazać do właściwego 

Biura Zarządu Okręgu w terminie 
do 10 dnia następnego miesiąca. 
Biuro Zarządu po zebraniu raportów 
finansowych przekazuje je niezwłocz-
nie do Biura Zarządu Krajowego. 
Oryginał zamkniętego w danym 
miesiącu raportu finansowego wraz z 

załącznikiem w postaci dołączonych 
dokumentów należy przechowywać w 
zarządzie organizacji podstawowej co 
najmniej przez 7 lat. 

Barbara Pałka

Księgowa informuje

W części pierwszej artykułu 
o m ó w i o n o  t e m a t y k ę 
w p r o w a d z a j ą c ą  o r a z 

przedstawiono instytucję rękojmi ze 
szczególnym uwzględnieniem podstaw 
odpowiedzialności, uprawnień konsumenta 
oraz terminów realizowania przez niego 
uprawnień, jak również okoliczności 
modyfikujące i wyłączających odpowie-
dzialność. W części drugiej artykułu analizie 
poddana będzie tematyka gwarancji.

1. Informacje wprowadzające
Każdy z nas codziennie robi zakupy czy 

też korzysta z różnego rodzaju usług. Ważną 
kwestią, która się z tym wiąże, jest odpowie-
dzialność sprzedawcy za szeroko rozumianą 
wadliwość towaru lub usługi. Zasadnicza 
różnica, w kontekście odpowiedzialności, 
polega na odróżnieniu instytucji, na których 
odpowiedzialność ta się opiera:

• sprzedawcy odpowiadają z tytułu rękojmi 
(a więc niezgodności towaru z umową),

• producenci odpowiadają zaś z tytułu 
gwarancji (zapewnienie dotyczące jakości 
produktu).

2. Różnice pomiędzy 
gwarancją a rękojmią
2A. Podstawa prawna 

Rozróżnienie obu instytucji ma swoją 
podstawę w Kodeksie cywilnym (Dz. U. z 2017 
r. poz. 459, z późn. zm., dalej: KC), w którym 
rękojmia została uregulowana w art. 556-576 
KC, natomiast gwarancja w art. 577-582 KC. 
A więc:

• sprzedawca - odpowiada z mocy prawa za 
wadliwy towar w ramach rękojmi,

• producent - odpowiada za wadliwy towar 
w ramach gwarancji (jeśli ją wystawił).
Na pierwszy rzut oka widać już, że inne 

jest źródło odpowiedzialności za towar. 
Sprzedawca, na podstawie rękojmi za towar, 

odpowiada zawsze - z mocy samego prawa 
(niezgodność towaru z umową). Producent 
odpowiada zaś, gdy do swojego produktu 
dołączy gwarancję, co nie jest jednak jego 
obowiązkiem (to czy obejmie i na jakich 
warunkach swój produkt gwarancją, zależy 
wyłącznie od niego). 

2B. Rękojmia - podstawowe 
informację i charakterystyka

Rękojmia to odpowiedzialność sprzedaw-
cy w związku z ujawnioną wadą fizyczną lub 
prawną zakupionego towaru. 

Opis tego czym jest wada fizyczna 
znajdziemy w art. 5561 KC:

Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy 
sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana 
jest niezgodna z umową, jeżeli:

• nie ma właściwości, które rzecz tego 
rodzaju powinna mieć ze względu na cel 
w umowie oznaczony albo wynikający z 
okoliczności lub przeznaczenia;

• nie ma właściwości, o których istnieniu 
sprzedawca zapewnił kupującego, w tym 
przedstawiając próbkę lub wzór;

• nie nadaje się do celu, o którym kupujący 
poinformował sprzedawcę przy zawarciu 
umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrze-
żenia co do takiego jej przeznaczenia; 

• została kupującemu wydana w stanie 
niezupełnym.
Informacji dotyczących wady prawnej 

dostarcza z kolei art. 5563 KC:
Sprzedawca jest odpowiedzialny względem 

kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi 
własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona 
prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w 

korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z 
decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie 
sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny 
także za istnienie prawa (wada prawna).

Rękojmia uwzględnia wady:
• fizyczne (niezgodność towaru z umową) 

oraz prawne (towar nie należy do sprze-
dawcy) - sprzedaż towarów;

• w zakresie wykonanego dzieła - umowa 
o dzieło;

• obiektów budowlanych - umowy o roboty 
budowlane;

• wynajmowanego lokalu - umowa najmu. 

Warto przy tym zaznaczyć, że jeże-
li kupującym jest konsument, na równi 
z zapewnieniem sprzedawcy traktuje się 
publiczne zapewnienia producenta lub 
jego przedstawiciela czy też osoby, która 
wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej 
działalności gospodarczej, jak też osoby, 
która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej 
swojej nazwy, znaku towarowego lub innego 
oznaczenia odróżniającego przedstawia się 
jako producent.

O wadliwości towaru można również 
mówić także w razie nieprawidłowego jej 
zamontowania i uruchomienia, kiedy czyn-
ności te zostały wykonane przez sprzedawcę 
lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi 
odpowiedzialność, albo przez kupującego, 
który postąpił według instrukcji otrzymanej 
od sprzedawcy.

2C. Uprawnienia konsumenta
W przypadku wystąpienia wady, zgod-

nie z art. 560 KC, klient może żądać od 

sprzedawcy:
• bezpłatnej naprawy,
• wymiany towaru na nowy,
• obniżenia lub zwrotu ceny.

Kupujący więc, zależnie od swoich 
preferencji, wybiera, czy woli, aby daną 
rzecz naprawić, czy wymienić na nową, a 
wybór ten jest wiążący dla sprzedawcy. Jeśli 
jednak okaże się, że naprawa lub wymiana 
rzeczy jest niemożliwa lub zbyt kosztowna, 
konsument może żądać zwrotu ceny za towar 
(czyli odstąpić od umowy). Warto jednak 
zaznaczyć, iż zwrot ceny jest zawsze wa-
riantem ostatecznym - jest to uprawnienie 
przysługujące tylko wtedy, kiedy sprzedawca 
nie będzie mógł spełnić pozostałych dwóch 
możliwości.

Podstawą dochodzenia roszczeń rekla-
macyjnych będzie potwierdzenie zakupu, 
czyli paragon, faktura VAT lub umowa. 
Dopuszczalne jest również potwierdzenie 
sprzedaży poprzez wydruk z karty płatniczej. 
Sprzedawca nie może tłumaczyć się, że nie 
odpowiada za wadliwy towar, który sprzedał 
- odpowiedzialność sprzedawcy powstaje z 
mocy prawa.

Sprzedawca nie może uzależniać przy-
jęcia reklamacji od posiadania paragonu czy 
zwrotu rzeczy w oryginalnym opakowaniu. 
Paragon ani oryginalne opakowanie nie są 
warunkiem dopuszczającym możliwość 
dokonania reklamacji.

2D. Rękojmia a terminy
Na wstępie nadmienić warto, że jeżeli 

kupującym jest konsument, a wada fizyczna 
została stwierdzona przed upływem roku od 

dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa 
się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili 
przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.

Sprzedawca za towar odpowiada przez 
dwa lata od dnia wydania rzeczy konsumen-
towi. Jeśli konsument zgłosi reklamację w 
ciągu roku, to domniemuje się właśnie, iż rzecz 
posiadała wadę w dniu nabycia i kupujący nie 
musi udowadniać istnienia winy.

Konsument na złożenie reklamacji ma 
rok od dnia wykrycia wady. Zaś przedsiębiorca 
- 14 dni na rozpatrzenie reklamacji (czas ten 
przewidziany jest na zapoznanie się ze złożoną 
reklamacją i wskazanie możliwości jej rozstrzy-
gnięcia). Po upływie tego terminu i braku 
odpowiedzi ze strony przedsiębiorcy uznaje 
się, że reklamacja została uwzględniona.

2E. Modyfikacje i wyłączenia  
w zakresie odpowiedzialności

Strony mogą odpowiedzialność z tytułu 
rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. 
Jeżeli kupującym jest konsument, ograniczenie 
lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu 
rękojmi jest dopuszczalne tylko w szczególnych 
przypadkach (sytuacje te normowane są w 
przepisach szczególnych). Jednakże wyłączenie 
lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu 
rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli sprzedawca 
zataił podstępnie wadę przed kupującym (art. 
558 KC).

Sprzedawca jest zwolniony z odpowie-
dzialności z tytułu rękojmi, jeżeli konsument w 
momencie zawarcia umowy wiedział o wadzie. 
Bardzo często spotyka się takie przypadki, 
gdy sprzedawca sprzedaje towar po obniżonej 
cenie właśnie ze względu na określoną wadę. 
Co ważne jednak, przedmiotowe zwolnienie 
z odpowiedzialności za wadę rzeczy dotyczyć 
będzie produktu tylko w zakresie właściwości, 
o którym kupujący został poinformowany 
(art. 557 KC).

Opracował: Cezary Izdebski

Gwarancja a rękojmia 
- opis i analiza porównawcza instytucji (cz.1)

ZZB Zarząd Zakładowy w Zakładzie Budowlanym  

Związek Zawodowy „Budowlani” Zarząd Organizacji Zakładowej / Międzyzakładowej w:

.Zakładzie Budowlanym          

RAPORT FINANSOWY nr 6 /2019

od dnia 01/06 /2019r. do dnia 30/06/2019r.
   Obroty kasowe Obroty bankowe

Lp Data Treść Wpłata Wypłata Wpłata Wypłata

1 03.06.2019 wplata składki Kasia Kowalska KP 6/19 50    

2 05.06.2019
Faktura  4/19 art. spoż na naradę 
KW6/19  30   

3 07.06.2019 Prowizja bankowa    15

4       

Obroty strony z miesiąca 50 30 0 15

Stan na początek miesiąca 1000 IIIIIIIIIIII 500 IIIIIIIIIIIII
Stan obecny (stan na koniec miesiąca) IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 1020 IIIIIIIIIIIIIIIII 485

Suma kontrolna 1050 1050 500 500

Podpis sporządzającego        Podpis Przewodniczącego ZOZ/ZOM
              

ZZB Zarząd Zakładowy w SM  

Związek Zawodowy „Budowlani” Zarząd Organizacji Zakładowej / Międzyzakładowej w:

                         Spółdzielni Mieszkaniowej

RAPORT FINANSOWY nr 6 /2019

od dnia 01/06/2019r. do dnia 30/06/2019r.
   Obroty kasowe Obroty bankowe

Lp Data Treść Wpłata Wypłata Wpłata Wypłata

1 03.06.2019 Składka za m-c 06/2019   150,00  

2 06.06.2019 Podjęcie gotówki z banku do kasy    100,00

3 06.06.2019 Wpłata do kasy z banku KP 6 100,00    

4       

Obroty strony z miesiąca 100 0 150 100

Stan na początek miesiąca X IIIIIIIIIIIIII X IIIIIIIIIIIII
Stan obecny (stan na koniec mie-
siąca) IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 100 IIIIIIIIIIIIIIII 50

Suma kontrolna 100 100 150 150

Podpis sporządzającego        Podpis Przewodniczącego ZOZ/ZOM
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Dnia 07.06. br. członkowie 
Zakładowej Organiza-
cji ZZ „Budowlani” w 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Odra” 
spotkali się, żeby dokonać wyboru 
Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz 
delegatów na nową kadencję.

Na wstępie zebrania prezes Spół-
dzielni Lucjan Mróz przedstawił sytu-
ację ekonomiczną Spółdzielni. Prze-
kazał również informację zebranym 
na temat negocjacji prowadzonych z 
przedstawicielami związków. Wyraził 
nadzieję , że organizacja związkowa 
będzie się rozwijać. 

Życząc dobrych wyborów, wspo-
mniał że kilka kadencji wcześniej 
był również przewodniczącym tej 
Organizacji Zakładowej Związku 
Zawodowego „Budowlani”.

Następnie w głosowaniach taj-
nych wybrano: Zarząd Zakładowy w 
składzie: Dariusz Kozub - przewod-
niczący, członkowie: Beata Czarna, 
Ala Sobczak, Mirosław Węglowski, 
Tadeusz Michałowicz.

Komisję Rewizyjną: Henryk Jur-
kiewicz Przewodniczący, członkowie 

Komisji Rewizyjnej: Leszek Falikow-
ski, Urszula Suchojad, oraz Delegatów 
na Okręgowy Zjazd: Dariusz Kozub, 
Beata Czarna, Urszula Jagielska, Mar-
cin Szymczyna, Mirosław Węglowski.

W zebraniu uczestniczyli przed-
stawiciele Okręgu.

Urszula Jagielska

W dniu 24.05.2019r. od-
były się wybory w Or-
ganizacji Zakładowej 

ZZ „Budowlani” w Nadleśnictwie 
Miękinia. Zebranie prowadziła kol. 
Olga Zając.

Członkowie Zakładowej Orga-
nizacji w głosowaniu tajnym wybrali 
Zarząd w składzie: Olga Zając - prze-
wodnicząca oraz   Andrzej Żygadło i  
Bartłomiej Marzyniak. 

Wybrano Komisję Rewizyjną  
w składzie: Paweł Leśniak - przewod-
niczący oraz Paweł Kołodziejczyk i 
Zbigniew Kamiński.  Delegatami na 
Okręgowy Zjazd zostali wybrani: Olga 
Zając i Bartłomiej Marzyniak.

Po zebraniu nastąpiło spotkanie 
przedstawicieli Okręgu Jana Szymań-
skiego i Urszuli Jagielskiej z nadleśni-
czym  Waldemarem Zarembą, podczas 
którego omówiono rolę związków 
zawodowych  w Nadleśnictwie.

Urszula Jagielska

W dniu 03.06.2019 w Organizacji Zakładowej 
ZZ „Budowlani” w Spółdzielni Mieszka-
niowej „Budowlani” we Wrocławiu odbyło 

się zebranie sprawozdawczo-wyborcze.
Przed zebraniem przedstawiciele Okręgu oraz ustę-

pujący przewodniczący zostali zaproszeni na spotkanie 
z Prezesem Spółdzielni, podczas którego rozmawiano o 
potrzebie istnienia związków w zakładach pracy. 

Zebranie rozpoczęło się od wręczenia Odznaki  
„Zasłużony dla Budownictwa”  Januszowi Kędzierskiemu.

Zebrani wybrali Zarząd Organizacji w składzie:  
przewodniczący  Janusz Kędzierski oraz członkowie: Marta 
Najduch oraz Halina Gross.

Utworzono również Komisję Rewizyjną w składzie: 
przewodnicząca Elżbieta Galbarczyk  oraz Andrzej 
Sienkiewicz. 

Delegatem na Okręgowy  Zjazd Delegatów został 
Janusz Kędzierski.

W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele Okręgu 
Dolnośląskiego – Jan Szymański i Urszula Jagielska.

Urszula Jagielska

Kampania sprawozdawczo-wyborcza w Okręgu Dolnośląskim...

...i w Okręgu Podkarpackim

Zebranie w Nadleśnictwie Miękinia Zebranie w SM „Budowlani”  
we Wrocławiu

W dniu 01.06.2019r. spo-
tkali się członkowie 
Zakładowej Organiza-

cji „Budowlani” w KSM Gryżyce aby 
dokonać wyboru nowego Zarządu, 
Komisji Rewizyjnej oraz delegatów. 
Przyjęto sprawozdanie z działalności 
organizacji i udzielono absolutorium 
członkom ustępującego Zarządu.

W tajnych głosowaniach wybra-
no  Zarząd w składzie: przewodniczą-
cy Jerzy Rybacki oraz Zbigniew Kuc, 
Andrzej Zawal,  Alina Kraszewska 
członkowie Zarządu. Podjęto decyzję 
o wyborze Komisji Rewizyjnej w 
składzie: Danuta Malewska - prze-
wodnicząca oraz Zygmunt Wnorowski 

członek. 
Delegatami na Okręgowy Zjazd 

zostali: Jerzy Rybacki oraz Andrzej So-
bolewski. W spotkaniu uczestniczyli 

przedstawiciele Okręgu Dolnośląskie-
go: Jan Szymański i Urszula Jagielska.

(UJ)

Zebranie w Kopalni Surowców 
Mineralnych Gryżyce

…w Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Odra” w Oławie

W dniu 29.05.2019r. od-
były się wybory w Spół-
dzielni Mieszkaniowej 

„Nadodrze” w Głogowie. Jest to jedna 
z liczniejszych organizacji w Okręgu. 
Zebranie rozpoczęło się od wręczenia 
przewodniczącej Organizacji Halinie 
Marciniak odznaki 125-lecia Ruchu 
Zawodowego Budowlanych w Polsce. 

Członkowie, oceniając pozytyw-
nie dotychczasową działalność Za-
rządu , na następną kadencję wybrali 
ponownie Halinę Marciniak na prze-
wodniczącą Organizacji Zakładowej.

Członkami Zarządu zostali: 
Agnieszka Dzieklińska, Tadeusz 
Kilan, Małgorzata Ochab, Mieczysław 
Ochab. 

Wybrano Komisję Rewizyjną 
w składzie: Anna Małecka-Florczak 
przewodnicząca, Sebastian Tryka i 
Marzena Malina.

Delegaci na Okręgowy Zjazd to: 
Halina Marciniak, Anna Małecka-

-Florczak, Tadeusz Kilan, Jarosław 
Malina, Sebastian Tryka. 

W zebraniu uczestniczył prezes 
Spółdzielni oraz przedstawiciele 
Okręgu Dolnośląskiego.

Urszula Jagielska

…w Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Nadodrze” w Głogowie

W dniu 7 czerwca 2019 
roku, w sali konferen-
cyjnej w Tarnobrze-

skiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
odbyło się zebranie sprawozdawczo 
– wyborcze Organizacji Zakładowej 
ZZ „Budowlani” Zebranie otworzył 
przewodniczący Łukasz Kozdęba, 
przywitał związkowców przybyłych 
na zebranie oraz zaproszonych gości. 
W spotkaniu wziął udział prezes do 
spraw technicznych Paweł Stawowy, 
dyrektor Zakładu Remontowego Ze-
non Suchodolski oraz przewodniczą-
cy Zarządu Okręgu Podkarpackiego 
Andrzej Płonka. 

W kolejnej części spotkania 
przystąpiono do realizacji porządku 
zebrania. Po odczytaniu sprawozda-
nia Zarządu z pięcioletniej kadencji 
przez przewodniczącego Łukasza 
Kozdębe i udzieleniu absolutorium 
ustępującemu Zarządowi przystą-
piono do wyboru nowego Zarządu 

Organizacji. 
W wyniku przeprowadzonych 

wyborów na kadencję 2019-2024 na 
przewodniczącego Organizacji po-
nownie został wybrany Łukasz Koz-
dęba. Do Zarządu zostali wybrani: 
Kazimierz Badura, Anna Bodzioch, 
Ewa Krawczuk, Wojciech Stadnik. 
Została wybrana Komisja Rewizyjna 
w składzie: Elżbieta Duma – prze-
wodnicząca, członkowie – Agnieszka 
Dul i Andrzej Leć. Delegatami na 

Okręgowy Zjazd Delegatów zostali: 
Kazimierz Badura, Anna Bodzioch, 
Agnieszka Dul, Dawid Galek, Elżbie-
ta Jaworska-Rela, Łukasz Kozdęba, 
Wojciech Stadnik.

Po zakończeniu spotkania spra-
wozdawczo – wyborczego nowo 
wybrany Zarząd udał się na pierwsze 
posiedzenie w celu omówienia planu 
pracy na rok bieżący i całą kadencję 
2019-2024.

 Andrzej Płonka

Zebranie sprawozdawczo - 
wyborcze członków Organizacji 
Zakładowej w Tarnobrzeskiej SM
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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

1 8 6 7

4 9

7 2 5 1 3

9 7 2

5 6

9 8

3 1

8 7 2

1 7 6

HUMOR
Słoń i mrówka postanowili 
wybrać się na wiśnie.  
Przez płot przeszli do ogród-
ka sąsiada.  
Nagle słyszą czyjeś kroki.  
Mrówka mówi:  
- Słoniu, schowaj się za mną! 
Ja się mniej rzucam w oczy!

JJJ
Wiejski lekarz pędzi autem 
100 km/h.  
Żona prosi:  
- Zwolnij, bo nas policjant 
złapie.  
- Nie złapie, dałem mu zwol-
nienie do końca tygodnia.

JJJ
Podczas wizyty w szpitalu 
psychiatrycznym gość pyta 
ordynatora, jakie stosują 
kryteria, by zdecydować, czy 
ktoś powinien zostać za-
mknięty w zakładzie, czy nie.  
Ordynator odpowiada:  
- Napełniamy wannę, a 
potem dajemy tej osobie 
łyżeczkę do herbaty, kubek i 
wiadro i prosimy, żeby opróż-
niła wannę.  
- Aha, rozumiem - odpowie-
dział gość. - Normalna osoba 
użyje wiadra, bo jest większe 
niż łyżeczka czy kubek.  
- Nie - powiedział ordynator 
- normalna osoba pocią-
gnęłaby za korek. Chce pan 
pokój z widokiem na las, czy 
na dziedziniec?

JJJ
Jadący pociągiem mężczyzna 
chce porozmawiać z jadącą 
w tym samym przedziale 
blondynką i pyta:  
- Jakie jest pani hobby?  
- Co to jest hobby? - pyta 
blondynka.  
- To jest to, co pani lubi 
najbardziej.  
- A... no to kapuśniaczek.

JJJ
- Jasiu, skąd masz takiego 
wielkiego siniaka na czole?  
- To od myślenia, mamo.  
- Jak to od myślenia?  
- Myślałem, że Kazik nie trafi 
mnie kamieniem.

JJJ
Fąfara wrócił z apteki z leka-
mi dla teściowej.  
Gdy wszedł do domu, za-
dzwonił telefon:  
- Słucham?  
- Pan Fąfara?  
- Tak. O co chodzi?  
- Sprzedaliśmy panu truciznę 
zamiast leku.  
- Jak ja się wam odwdzięczę?

JJJ
- A dokąd to, obywatelu? - 
pyta policjant pijanego.  
- Idę wysłuchać kazania!  
- A kto wygłasza kazania o 
trzeciej w nocy?  
- Moja żona.

JJJ
Do domu sławnego polityka 
przychodzą dziennikarze.  
Drzwi otwiera im syn:  

- Twój tata jest w PiS, PO czy 
SLD?  
- Mój tata jest teraz w WC.

JJJ
Przychodzi zezowata baba 
do zezowatego lekarza:  
Lekarz do niej:  
- Nie przyjmujemy parami.  
- To dobrze, bo ja przyszłam 
do tego obok.

JJJ
Stoi Jasio na przestanku au-
tobusowym i ciągle wyciera 
nos o rękaw. Przechodzi jakaś 
pani i mówi:  
- Nie masz chusteczki?  
A Jasio na to:  
- Mam, ale obcym babom nie 
pożyczam.

JJJ
Idzie policjant i prowadzi pin-
gwina za skrzydło. Spotyka 
go kolega i pyta:  
- Co ty robisz z tym pingwi-
nem?  
- A przyplątał się i nie wiem 
co z nim zrobić.  
Kolega na to:  
- Zaprowadź go do ZOO.  
Po paru godzinach spotykają 
się ponownie, a policjant 
nadal z pingwinem. Kolega 
pyta:  
- No i co?  
- Zaprowadziłem go do ZOO, 
a teraz idziemy do kina.

JJJ
Żona pyta męża:  
- Czy widziałeś kiedyś pogięty 
banknot 100 zł?  
Mąż na to znudzonym 
głosem:  
- Nie.  
- To popatrz na to... - mówi 
żona i gniecie banknot 100 zł.  
Po chwili znowu pyta męża:  
- Czy widziałeś pogięty 
banknot 200 zł?  
- Nie - ponownie odpowiada 
znudzonym głosem mąż.  
- To popatrz na to... - mówi 
żona i gniecie banknot 200 zł.  
Następnie pyta:  
- A widziałeś pogięte 100 
tys. zł?  
Mąż na to zaciekawionym 
głosem odpowiada:  
- Nie.  
- To sobie zobacz, stoi w 
garażu...

JJJ
Facet złotym mercedesem 
przyjeżdża na ryby.  
Wysiada z samochodu, cały 
obwieszony złotem (łańcu-
chy, bransolety itd.), wyciąga 
złotą wędkę ze złotą żyłką i 
idzie łowić ryby.  
Po jakimś czasie łapie, co? .....
oczywiście złotą rybkę.  
Popatrzył na nią, obejrzał z 
pogardą i już ma wyrzucić z 
powrotem do wody, a rybka 
na to:  
- Hej rybaku! A trzy życzenia?  
- Eeeeeh, no dobra. Co 
chcesz?

JJJ


