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Konfederacja Pracy 
walczy o swoje prawa

Jak informuje Ogólnopol-
skie Porozumienie Związ-

ków Zawodowych, 7 sierpnia 
2019 roku, przed fabryką Solaris 
w Bolechowie, odbyła się pikieta 
pracowników zrzeszonych w 
Organizacji Zakładowej OPZZ 
„Konfederacja Pracy”.

Związkowcy w ten sposób manifestowali swoje niezadowolenie 
związane z polityką płacową w firmie i przeciwko temu, że zarząd prowadzi 
negocjacje płacowe wyłącznie z jednym partnerem społecznym, natomiast 
Ogólnopolski Pracowniczy Związek Zawodowy „Konfederacja Pracy” 
został w tych rozmowach pominięty.

Producent autobusów i tramwajów potwierdza, że od czerwca 
prowadzi negocjacje z jednym partnerem społecznym i dotyczą one 
zmian w wysokości wynagrodzeń wszystkich pracowników. Przekonuje 
również, że takie rozmowy już były prowadzone wcześniej i prowadziły 
do porozumień, z których korzystał każdy pracownik. Według zarządu 
Solaris, organizowanie pikiety przed rozpoczęciem rozmów z pewnością 
nie jest środkiem, który ma na celu polepszenie warunków pracy i płacy, 
natomiast szkodzi wizerunkowi firmy, jak i samym pracownikom.

Pracownicy Huty 
Pokój domagają się 
gwarancji utrzymania 
produkcji w hucie

Kilkaset osób 
zgromadzi-

ło się na pikiecie, 
która odbyła się pod 
koniec lipca przed 
siedzibą Grupy Kapitałowej Węglokoks w Katowicach. Została ona zor-
ganizowana przez związki zawodowe działające w Hucie Pokój w Rudzie 
Śląskiej, która należy do Grupy. Najważniejszym postulatem, z którym 
przybyli protestujący było żądanie gwarancji dotyczących utrzymania 
produkcji w hucie.

Zdaniem związkowców sytuacja w hucie jest coraz trudniejsza i 
niepokojąca. Jak twierdzą, zarząd Węglokoksu ogranicza zakup wsadu 
do pieca hutniczego pomimo tego, że cały czas otrzymuje zamówienia i 
posiada odpowiednie moce, by je zrealizować.

W trakcie pikiety delegacja związkowa przekazała zarządowi Węglo-
koksu petycję. Związki zawodowe domagają się w niej podjęcia natych-
miastowych działań naprawczych  umożliwiających funkcjonowanie i 
dalszy rozwój zakładu.

W Hucie Pokój oraz w spółce Huta Pokój Konstrukcje, której 
przyszłość zdaniem związkowców, także jest zagrożona, zatrudnionych 
jest blisko 800 osób.

Pracownicy firmy Dospel 
pikietowali pod Izbą 
Administracji Skarbowej 
w Katowicach

Kilkudziesięciu 
pracowników 

firmy Dospel, jednego z 
największych producen-
tów klimatyzatorów w 
Polsce, wzięło udział w pikiecie zorganizowanej pod siedzibą Izby Admi-
nistracji Skarbowej w Katowicach. Od skarbówki, która prowadzi wobec 
firmy Dospel postępowanie podatkowe, które ma określić prawidłową 
wysokość zobowiązań - tj. ile podatku podmiot powinien był zapłacić, 

Przegląd związkowych 
wydarzeń w Polsce

cd. na str. 4

W dniu 19 lipca 2019 r., w siedzibie 
Okręgu Podkarpackiego Związ-
ku Zawodowego „Budowlani” w 

Rzeszowie, odbyło się  posiedzenie Rady Okręgu 
Podkarpackiego. Na spotkanie zostali zaproszeni 
nowo wybrani przewodniczący organizacji zakła-
dowych nie wchodzący w skład Rady Okręgu. 
W posiedzeniu uczestniczyła również przewod-
nicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Wanda 
Lemantowicz.  

Posiedzenie prowadził przewodniczący 
Okręgu Andrzej Płonka. 

W sposób szczególny powitano prezesa 

Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcji Kruszywa 
Usług Geologicznych „KRUSZGEO” S.A. Jana 
Batora, który przybył na posiedzenie Rady na 
specjalne zaproszenie przewodniczącego Okręgu 
Andrzeja Płonki. W imieniu Rady Okręgu Pod-
karpackiego, w uznaniu za wieloletnią, bardzo 
dobrą współpracę ze Związkiem prezes Jan Bator 
został uhonorowany Medalem 125-lecia Ruchu 
Zawodowego Budowlanych w Polsce. 

Głównym tematem spotkania było pod-
sumowanie 3-dniowego szkolenia dla działaczy 
związkowych z Okręgu Podkarpackiego. Szkolenie 
odbyło się w dniach 31 maja – 02 czerwca 2019 r. 
w Hotelu SANVIT w Okunince. Andrzej Płonka 
przekazał także informacje z posiedzenia Zarządu 
Krajowego, które odbyło się 9 maja 2019 r. War-

szawie. Na spotkaniu został omówiony przebieg i 
rezultaty  zebrań sprawozdawczo – wyborczych w 
organizacjach zakładowych z Okręgu Podkarpac-
kiego. Rada Okręgu rekomendowała delegatom na 
Okręgowy Zjazd Delegatów  w dniu 20 września 
2019 r. zasady wyboru nowej Rady Okręgu Pod-
karpackiego. 

Było to ostatnie posiedzenie Rady w tym 
składzie. Przewodniczący Okręgu podziękował 
wszystkim - a w szczególności tym, którzy z 
różnych przyczyn nie będą kandydować do Rady 
Okręgu na kolejną kadencje - za współpracę i 
działalność na rzecz Związku Zawodowego „Bu-
dowlani” Okręgu Podkarpackiego.

Andrzej Płonka 

Ostatnie posiedzenie Rady Okręgu 
Podkarpackiego w kadencji 2014-2019

W dniu 27 czerwca br., w Warszawie 
odbyło się zebranie delegatów 
Międzyzakładowej Organizacji 

Związkowej w CEMET S.A., które zamknęło 
kampanię sprawozdawczo-wyborczą w Okręgu 
Mazowieckim.

W zebraniu uczestniczyła przewodnicząca 

Okręgu Mazowieckiego Jolanta Frątczak.
Przewodniczący Organizacji Marek Polcyn 

szczegółowo przedstawił sprawozdanie z działal-

ności Zarządu w mijającej kadencji. Po przyjęciu 
sprawozdania delegaci  udzielili absolutorium 
członkom ustępującego Zarządu Organizacji.

W głosowaniach tajnych wybrano na nową 
kadencję 2019 - 2024 11-osobowy Zarząd: Marek 
Polcyn – przewodniczący, Rafał Turbiasz – zastęp-
ca przewodniczącego, Beata Sobiewska – sekretarz 
i członkowie: Włodzimierz Andrzejczyk, Ireneusz 

Gąsior, Waldemar  Kocjan, Karol Mac, Artur Mar-
tyniuk, Daniel Nowak, Janusz Słonina, Andrzej 
Stefańczyk. Nie wybierano Komisji Rewizyjnej.

Delegatami na Okręgowy Zjazd zostali – 
Marek Polcyn, Beata Sobiewska, Ireneusz Gąsior 
i Rafał Turbiasz. Delegatem na Kongres ZZ 
„Budowlani” został Marek Polcyn.

Jolanta Frątczak

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze 
„Budowlanych” w CEMET S.A.

W maju odbyło się zebranie sprawozdawczo-wybor-
cze w Organizacji Zakładowej ZZ „Budowlani” 
w Solbet Sp. z o.o. w Podnieśnie. Była na nim 

obecna była przewodnicząca Okręgu Mazowieckiego Jolanta 
Frątczak.

Podczas obrad wybrano nowy Zarząd Organizacji. Przewod-
niczącą została Joanna Piekarz, Mariola Oszczepalińska będzie 
pełnić funkcję zastępcy przewodniczącej. Wybrano również 
członków Zarządu: Jacka Owsianko i Beatę Wojewódzką.

Ogólne Zebranie Członków wybrało delegatów na Okręgo-
wy Zjazd: Joannę Piekarz i  Stanisława Dmowskiego.

Jolanta Frątczak

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze  
w Solbet Sp. z o.o. w Podnieśnie
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Przewodniczący Zbigniew Janowski 
zwołał w sierpniu posiedzenie 
Zarządu Krajowego Związku Za-

wodowego „Budowlani” by podjąć decyzje 
w sprawach ważnych dla organizacji, w tym 
zarekomendować Radzie Krajowej przyjęcie 
budżetu Zarządu na 2020 r. W posiedzeniu 
obok członków Zarządu Krajowego oraz 
przedstawicieli okręgów wziął udział przewod-
niczący Głównej Komisji Rewizyjnej Andrzej 
Piotrowski. 

W pierwszej kolejności został omówiony 
projekt budżetu Zarządu Krajowego na 
przyszły rok. Budżet zaprezentowała główna 
księgowa ZZ „Budowlani” Barbara Pałka. 
Projekt budżetu Zarządu Krajowego, po kilku 
niewielkich zmianach, został w drodze 
uchwały zarekomendowany Radzie Krajowej 

do przyjęcia. Projekt budżetu zostanie przeka-
zany Głównej Komisji Rewizyjnej w celu jego 
zaopiniowania. 

Członkowie Zarządu Krajowego przyjęli 
wzory dokumentacji finansowej niezbędnej 
do opracowania preliminarza budżetowego 

na 2020 r. oraz bilansu za 2019 r., w tym wzór 
preliminarza budżetowego organizacji podsta-
wowej, wzór preliminarza budżetowego okręgu 

oraz wzór bilansu organizacji podstawowej 
za 2019 r.

Bieżącą działalność Biura Zarządu Kra-
jowego omówił sekretarz krajowy ds. orga-
nizacyjnych Tomasz Nagórka. Wspomniał 
o organizowanych m.in. przez ZZ „Budow-

lani” Centralnych Uroczystościach Dnia 
Budowlanych, które odbędą się 26 września w 
Hotelu Airport Okęcie, o wsparciu Biura dla 
okręgów i organizacji podstawowych w zakresie 
działalności: organizacyjnej, finansowej, 
prawnej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
informacyjnej; promocji „Budowlanych” w 
publikacjach związkowych oraz działalności 
międzynarodowej.

Tomasz Nagórka poinformował człon-
ków Zarządu Krajowego o przebiegu kampanii 
sprawozdawczo-wyborczej w organizacjach 
podstawowych. Mając na uwadze fakt, iż 
Biuro Zarządu Krajowego nie otrzymało do 
dnia dzisiejszego dokumentacji rejestracyjnej 
z części zebrań sprawozdawczo-wyborczych, 
które miały się odbyć w organizacjach podsta-
wowych, Zarząd podjął decyzję zobowiązującą 
przewodniczących okręgów, w których nie 
została zakończona kampania sprawozdaw-
czo-wyborcza, o bezzwłoczne przekazanie tej 
dokumentacji do Biura Zarządu Krajowego 

celem zakończenia procedury rejestracji 
organizacji na kadencję 2019-2024. 

W stosunku do zarządów organizacji pod-
stawowych, które nie wywiążą się z obowiązku 
przekazania pełnej dokumentacji rejestracyjnej, 
zostaną wyciągnięte konsekwencje statutowe, 
włącznie z wyrejestrowaniem organizacji z 
Krajowego Rejestru Związku Zawodowego 
„Budowlani”.

W związku z rozpoczynającą się kam-
panią sprawozdawczo-wyborczą w okręgach, 
przedstawiony został terminarz okręgowych 

zjazdów delegatów. Ustalono, że każdy z okrę-
gów otrzyma wzory dokumentacji rejestrowej 
służącej do przeprowadzenia zjazdu na kilka 
tygodni przed jego terminem 

Zarząd Krajowy, działając na podstawie 
uchwały Rady Krajowej z dnia 13 czerwca 2019 
r., postanowił, że Zwyczajny Kongres Związku 
Zawodowego „Budowlani”, który został 
zwołany przez Radę Krajową w terminie 24-26 
kwietnia 2020 r., odbędzie się w miejscowości 
Okuninka (województwo lubelskie) oraz usta-
lił opłatę za udział w Kongresie w kwocie 300 zł 

od delegata. Opłata zostanie przeznaczona na 
pokrycie kosztów organizacji Kongresu.

Na zakończenie posiedzenia Zarządu 
Krajowego Przewodniczący Związku zapowie-
dział powołanie zespołu statutowego, którego 
zadaniem będzie opracowanie, a następnie 
przedstawienie propozycji zmian w Statucie 
ZZ „Budowlani”. W pracach zespołu mają 
uczestniczyć przewodniczący okręgów oraz 
sekretarze krajowi „Budowlanych”: Jakub Kus, 
Tomasz Nagórka i Cezary Izdebski.

(tn)

W związku z real iza cją między-
nar o dowego pro jektu Free 
Move ment of Work ers and So-

cial Secu rity Coor di na tion (MoveS), finan-
sowanego przez Komisję Europe jską oraz 
koor dynowanego przez Eftheia i Deloitte, 
w Cen trum Part nerstwa Społecznego 
„Dia log” w Warsza wie, ul. Limanowskiego 
23 została zor ga ni zowana między nar o dowa 
kon fer encja pt. Zmi  a n y  w  r e g  u  l a c  j a c h 
uni jnych doty czą cych koor dy nac j i  sy s  t emów 
zabez  p i e c z en ia  s po ł e c zn e go.  De l e  g owani e 
pra cown ików. Opieka dłu goter mi nowa  zwią-
zana z celami tego projektu.

Kon fer encja podzielona była na 2 sesje: 
pier wsza doty czyła zagad nień związanych 
z dele gowaniem pra cown ików w kon tekś cie 
nowych przepisów doty czą cych swo body 
przemieszcza nia się i koor dy nacji (praca w 
dwóch państ wach członkows kich, zastępo-
wanie pra cown ików dele gowanych, praca 
mar gin alna i inne zagad nienia), a druga była 
poświę cona  zagad nieniom związanych z 
opieką dłu goter mi nowa, oraz brex item i 
jego kon sek wenc jami dla sys temów zabez-
pieczenia społecznego. Kon fer encja miała 
na celu m.in. pod niesie nie świado mości 
part nerów społecznych, prawników, sędz-

iów, orga ni za cji pozarzą dowych, ekspertów, 
naukow ców oraz  innych osób w omaw ianych 
obszarze.

W kon fer encji wz ięli udział przed staw-
iciele Komisji Europe jskiej, polscy przed staw-
iciele właściwych instytucji rządowych oraz 
polscy i uni jni eksperci, którzy zaj mują się po-
daną wyżej tem atyką. Konferencję prowadziła 
prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska, ekspert 
krajowy MoveS reprezentująca organizatora 
- Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Wśród 
gości byli: Elisa Giacumactos – koordynator 
MoveS i inni eksperci projektu, przedsta-
wiciele Komisji Europejskiej: Vanja Ferlez i 
Tomasz Karpowicz, dyrektor Departamentu 
Koordynacji Systemów Zabezpieczenia 
Społecznego MRPiPS Robert Wójcik oraz 
dyrektor Departamentu Rent Zagranicznych 
ZUS Andrzej Szybkie. W debacie pierwszej 
sesji konferencji uczestniczyli m.in. Robert 
Lisicki, reprezentujący organizację praco-
dawców Lewiatan, Michał Szypniewski z 
Uniwersytetu Gdańskiego, Marek Benio ze 
Stowarzyszenia Inicjatywa Mobilności Pracy 
i Jakub Kus, reprezentujący OPZZ.

W cza sie kon fer encji  przed staw iono 
prob lemy i przeszkody, które pow stają 

na obec nym etapie stosowa nia reg u lacji 
doty czą cych swo body przemieszcza nia się 
oby wa teli UE oraz koor dy nacji sys temów 
zabez pieczenia społecznego.

Konferencje MoveS mają charakter 
cykliczny. Są swoistym przeglądem sytuacji 
w obszarze delegowania pracowników w 
Unii Europejskiej, zmian prawnych w tym 

zakresie, i służą analizie pojawiających się 
problemów.

Polska wydaje najwięcej zaświadczeń A1, 
umożliwiających delegowanie pracowników 
w UE. W 2018 r. ZUS wydał ich 605710, w 
tym 270906 dla pracowników delegowanych 
do jednego kraju (pozostałe dla pracujących 
w kilku państwach UE). Największą liczbę 

wśród delegowanych stanowią pracownicy 
budownictwa. Najwięcej zaświadczeń wydano 
w 2018 r. do Niemiec – 51,27%, do Francji 
– 11,57%, do Belgii – 7,56%, do Holandii 
– 6,37% i do Szwecji – 5,59%. Niemcy są 
krajem, do którego wydaje się największą 
liczbę zaświadczeń A1 w całej Unii – 51,2% w 
2018r. To ogromna dysproporcja w stosunku 
do innych krajów.

Konferencja „Zmiany w regulacjach unijnych dotyczących 
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. 
Delegowanie pracowników. Opieka długoterminowa”  

Zarząd Krajowy „Budowlanych” podsumowuje 
kampanię sprawozdawczo-wyborczą  
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domagają się sprawiedliwego potraktowania spółki. 
Kilka lat temu urząd skarbowy nakazał firmie zapłatę 22 milionów 

złotych z tytułu VAT, odbierając możliwość prawidłowego odliczenia części 
podatku. Sprawa odwoławcza od dwóch lat toczy się w Izbie Administracji 
Skarbowej w Katowicach.

Pracownicy firmy Dospel uważają, że fiskus wydał błędną decyzję, a jej 
skutki mogą doprowadzić do tego, że pracę straci kilkaset osób. Izba zapew-
nia, że decyzja ws. odwoławczej zostanie wydana w ciągu kilku tygodni po 
przeanalizowaniu całej dokumentacji. Dospel zatrudnia 200 osób. Z firmą 
współpracuje też 500 kooperantów.

Porozumienie w Stora Enso
Porozumieniem zakończył się spór zbiorowy 

w Stora Enso w Ostrołęce. Strony usiadły do 
rozmów po tym, jak w zakładzie rozpoczął się strajk. 
Zarząd Spółki oraz Związek Zawodowy „Celuloza” 
podpisali porozumienie płacowe na 2020 rok.   Przed 
rozpoczęciem strajku zorganizowano referendum z 
frekwencją 56%, w którym  ponad 90 procent głosują-
cych było za strajkiem. Strajk potrwał łącznie trzy dni.

Stora Enso to dostawca rozwiązań w zakresie opakowań odnawialnych, 
biomateriałów, konstrukcji drewnianych i papieru, operujący na rynkach 
globalnych. Stora Enso działa w czterech miastach na terenie kraju – w 
Ostrołęce, Tychach, Łodzi oraz w Mosinie koło Poznania. W Ostrołęce 
znajduje się największy zakład, w skład którego wchodzą ośrodki produkcji 
celulozy i papieru, tektury i pudeł oraz Zakład Worków Papierowych. Stora 
zatrudnia obecnie prawie 1700 osób. 

Strajk pracowników 
Ruchu Chorzów

Ruch Chorzów – legendarny polski klub, 
znajduje się obecnie w opłakanej sytuacji 

ekonomicznej. Nie ma pieniędzy na wypłatę 
wynagrodzeń swoim pracownikom. Zaległości 
sięgają kilku miesięcy – nawet pół roku – informuje 
katowicki „Sport”. Zadłużenie klubu wobec jego 
pracowników wynosi już kilkuset tysięcy złotych.

W związku z zaistniałą sytuacją przez dwa tygodnie protestowali pra-
cownicy klubu. 20 pracowników zdecydowało się zastrajkować i odejść od 
swoich stanowisk pracy. Determinacja pracowników spowodowała, że udało 
się znaleźć dodatkowe pieniądze. Między innymi od akcjonariusza, sponsora, 
a także obiecana została kolejna transza z budżetu miasta. Dodatkowe środki 
pozwoliły na spełnienie postulatów stawianych przez pracowników - spłacenia 

części zaległych pensji oraz zabezpieczenia funduszy na najpilniejsze działania 
operacyjne.

OPZZ apeluje o wyższe 
progi dochodowe

Wiceprzewodniczący OPZZ Andrzej 
Radzikowski zwrócił się do minister rodziny, 
pracy i polityki społecznej Bożeny Borys – 
Szopy z wnioskiem o rozważenie możliwości 
podniesienia bądź waloryzacji progów do-
chodowych uprawniających do świadczeń z 
pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych.

Jak czytamy w piśmie do Minister: „Uchwalone ostatnio regulacje 
podatkowe, z jednej strony pozytywnie wpływają na zwiększenie przycho-
dów gospodarstw domowych, z drugiej, w przypadku osób czy rodzin 
otrzymujących różnego rodzaju świadczenia uzależnione od progów 
dochodowych (m.in. świadczeń rodzinnych, z pomocy społecznej czy 
funduszu alimentacyjnego), mogą być powodem utraty tych świadczeń 
wskutek przekroczenia progów”. 

Zdaniem OPZZ, konieczne jest przeprowadzenie analizy, czy przy 
okazji wdrażania regulacji poprawiających sytuację przychodową rodzin, 
nie należałoby rozważyć wprowadzenie innych mechanizmów chroniących 
najuboższych obywateli, tak by mogli oni korzystać ze zmian podatkowych 
bez uszczerbku na świadczeniach dotychczas otrzymywanych.

OPZZ zwraca uwagę na dane Głównego Urzędu Statystycznego z 
2018 r., które wskazały, że w porównaniu z 2017 r. wzrósł zasięg ubóstwa 
skrajnego z ok. 4% osób do ok. 5% osób. Zwiększyło się przy tym ubóstwo 
wśród gospodarstw domowych, które utrzymują się głównie ze świadczeń 
społecznych oraz wśród gospodarstw domowych z dziećmi.

Sukces związków 
zawodowych  
w ArcelorMittal

Jak informuje Ogólnopolskie 
Porozumienie Związków Za-

wodowych, dzięki szeroko zakrojonym 
działaniom związków zawodowych, 
których znaczna część należy do 
OPZZ, oraz aktywnemu włączeniu się Centrali w działania wpierające związ-
kowców z ArcelorMittal, udało się przekonać zarząd firmy do zaniechania 
planów wygaszenia wielkiego pieca oraz wyłączenia stalowni w Krakowie.

25 lipca 2019 odbyło się spotkanie prezesa spółki ArcelorMittal, Geert’a 
Verbeeck’a ze związkowcami, którzy brali udział w pikiecie przed siedzibą 
firmy w Dąbrowie Górniczej. Poinformował on, że ulegając presji związków 
zawodowych, wspieranych przez ogólnopolską centralę, zarząd spółki podjął 
decyzję o bezterminowym wstrzymaniu planów wyłączenia wielkiego pieca. 
Równolegle odbyły się spotkania pracowników z dyrektorami firmy.

Jest to świetna wiadomość, ponieważ perspektywa wyłączenia tak ważnego 
dla całej firmy urządzenia mogła się wiązać ze znaczą redukcją miejsc pracy.

„Była to największa manifestacja pracownicza (w hutnictwie) od czasu, 
kiedy polskie huty przejął ArcelorMittal. Była ona pokojowa, zrobiona po to, 
żeby uświadomić zarządowi, że jesteśmy zdeterminowani. Było ponad tysiąc 
osób i zobaczono, że to nie są żarty, że trzeba brać pod uwagę zdanie strony 
związkowej i pracowniczej” – mówił w rozmowie z Łukaszem Mycka z Biura 
Prasowego OPZZ, Krzysztof Wójcik – Przewodniczący NSZZ Pracowników 
ArcelorMittal S.A..

Przypomnijmy - 6 maja br. strona związkowa została poinformowania 
o planach wygaszenia wielkiego pieca i wyłączenia stalowni w Krakowie. 
Jeśli zarządzenie weszłoby w życie, to wielki piec dający pracę ponad tysiącu 
osób zostałby wyłączony już we wrześniu. Prace straciło by wtedy około 1200 
osób, a dotknąć mogło by to również pracowników z Dąbrowy Górniczej i 
innych polskich hut.

Biedronka musi przekazać 
związkowi zawodowemu 
listy pracowników  

Portal Tysol.pl poinformował, że Pre-
zes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
nakazał udostępnienie przez Jeronimo 
Martins Polska S.A., z siedzibą w Kostrzynie 
na rzecz Organizacji Zakładowej nr 922 
NSZZ „Solidarność” Jeronimo Martins 
Polska, z siedzibą we Wrześni, danych 
osobowych pracowników zatrudnionych 
w Jeronimo Polska w dniu wydania niniejszej decyzji, w zakresie ich imion, 
nazwisk oraz miejsca świadczenia pracy celem przeprowadzenia referendum 
strajkowego - podano w piśmie UODO.

Referendum strajkowe w Biedronce trwa od stycznia. Przeprowadza je 
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”. Początkowo miało to zakończyć 
się 30 kwietnia, jednak ostatecznie potrwa do 30 września 2019 roku.

Pracownicy mają kilka zarzutów co do działania sieci marketów. 
Na liście najwyższe miejsce zajmuje przeciążenie fizycznie i psychicznie 
zatrudnionych.

Zebrał: Tomasz Nagórka

cd. ze str. 2

Jednym z najważniejszych 
międzynarodowych projek-
tów edukacyjnych sektora 

budowlanego w Europie jest  reali-
zowany obecnie w ramach unijnego 
programu Erasmus +,  Blueprint 
Budownictwo. Projekt wdrażany 
jest w ramach kluczowego działania 
UE - sojuszu na rzecz umiejętności 
sektorowych, dotyczącego wdroże-
nia nowego podejścia strategicznego 
(planu) współpracy sektorowej w 
zakresie umiejętności.

Projekt Blueprint Budownictwo 
skupia trzy głowne organizacje 
sektorowe Unii Europejskiej (UE), 
wraz z dziewięcioma krajowymi 

przedstawicielami sektora (w tym 
Związku Zawodowego „Budowlani” 
– jedynego przedstawiciela z Polski) 
oraz dwunastoma organizatorami 
szkoleń zawodowych i edukacyjnych 
(w sumie 24 partnerów) z dwunastu 
krajów UE. Celem jest wspólne 
opracowanie nowego sektorowego 
strategicznego podejścia w zakresie 
identyfikacji i promocji umiejęt-
ności w branży budowlanej, w tym 
lepsze dopasowanie oferty szkoleń 
świadczonych przez centra szkole-

niowe i instytucje edukacyjne, do 
poszukiwanych w branży umiejęt-
ności pracowników. 

Nowa strategia będzie korzysta-
ła z doświadczeń innych inicjatyw i 
projektów europejskich (np. Build 
Up Skills) oraz doświadczeń kra-
jowych partnerów projektu przy 
użyciu holistycznego podejścia, 
identyfikując czynniki polityczne, 
gospodarcze, społeczne, technolo-
giczne, prawne i środowiskowe, które 
mogą mieć wpływ na umiejętności 
sektorowe i oferty szkoleniowe.

W trakcie projektu zostaną 
opracowane następujące działania:
• Zebranie dobrych praktyk na 

poziomie krajowym i regionalnym 
w celu zilustrowania i promowania 
innych inicjatyw związanych z 

brakami umiejętności.
• Zaprojektowanie i dostarczenie 

MOOC (Massive Open Online 
Course) – ogólnodostępnego na-
rzędzia online - w celu zwiększenia 
świadomości wśród pracowników 
budowlanych na temat nowych 
kierunków nabywania umiejęt-
ności: cyfryzacji, efektywności 
energetycznej i gospodarki o obie-
gu zamkniętym.

• Stworzenie narzędzia zapewniają-
cego dostęp do cennych informa-
cji na temat konkretnych potrzeb 
w zakresie umiejętności - przynaj-
mniej na poziomie regionalnym 
/ krajowym w oparciu o metodo-
logię weryfikacji profesjonalnych 
profili budowlanych i kwalifikacji.

• Przeprowadzenie kampanii infor-

macyjnej dla branży budowlanej w 
celu promowania jej atrakcyjności 
wśród młodzieży i kobiet, identyfi-
kując i promując rozwiązania uła-
twiające mobilność pracowników 
budowlanych w Europie.

• Stworzenie nowego wirtualnego 

narzędzia (SSA Portal), w którym 
wszystkie wyniki projektu będą 
dostępne dla zainteresowanych 
stron, a także platformy Sector 
Skills Alliance do współpracy.

(red)

Blueprint Budownictwo - 
sojusz na rzecz współpracy 
w sferze umiejętności  
w sektorze budowlanym
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Posiedzenie Grupy Roboczej ds. 
Ram Kwalifikacji Sektorowej Rady 
ds. Kompetencji w Budownictwie 

odbyło się 4 lipca 2019 r., w siedzibie Lidera 
projektu - Związku Zawodowego „Budow-
lani” w Warszawie. W spotkaniu udział 
wzięli członkowie Grupy Roboczej, Rady 
ds. Kompetencji i zaproszeni goście, repre-
zentujący partnerów społecznych sektora, 
firmy budowlane i organizacje zajmujące się 
problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy 
w budownictwie.

Głównym punktem porządku obrad 
spotkania Grupy była dyskusja nad metodo-
logią i formą opinii do opisów kwalifikacji 
rynkowych w budownictwie, rekomendo-
wanych do wpisania do Zintegrowanego 
Systemu Kwalifikacji. Zadanie to wpisane jest 

w program projektu Rady ds. Kompetencji 
w Budownictwie i realizowane będzie przez 
lidera Partnerstwa Rady. W ramach tego 
zadania, które będą wykonywać wybrani 
eksperci, przygotowane zostanie 17 opinii 
do opisów kwalifikacji rynkowych reko-
mendowanych przez Radę ds. Kompetencji 
w Budownictwie.

We wprowadzeniu do dyskusji wiceprze-
wodniczący Rady Jakub Kus podkreślił, że nie 
będą to gotowe opisy kwalifikacji rynkowych, 
ale intencją Rady jest, by opinie zawierały 
szczegółowe wskazówki dla tych opisów 
i stanowiły podstawę do przygotowania 
wniosków o włączenie do ZSK najbardziej 
potrzebnych kwalifikacji. Jakub Kus poin-
formował, że w bieżącym roku planowane 

jest przygotowanie 8 opinii do opisów 
kwalifikacji rynkowych. 

W dyskusji głos zabrali: Krzysztof 
Symela, Elżbieta Janiszewska –Kuropatwa,  
Ireneusz Woźniak, Zbigniew Janowski i 
Krzysztof Baranowski. 

Zwrócono uwagę na dużą dynamikę 
zmian zapotrzebowania na nowe kwalifikacje 
w budownictwie na polskim i europejskim 
rynku, z którym polskie firmy są ściśle 
związane. Podkreślono konieczność przygo-

towania jednolitej metodologii pracy nad 
opiniami, tak aby mogły one być pomocne 
w procesie przygotowywania wniosków o 

włączenie nowych kwalifikacji do Zintegro-
wanego Systemu Kwalifikacji. Równolegle do 
projektu Rady ds. Kompetencji realizowany 
jest europejski projekt Blueprint Budownic-
two (w którym uczestniczy ZZ „Budowlani”). 
Badania prowadzone w tym projekcie mogą 
być pomocne w identyfikacji kwalifikacji 
potrzebnych w przyszłości na budowlanym 
rynku pracy. Zwrócono również uwagę 
na potrzebę przygotowania kwalifikacji, 
które mogliby potwierdzać pracownicy z 
„krajów trzecich”, licznie obecni na polskim 
rynku budowlanym. To może być jeden z 
warunków pozostania ich na naszym rynku. 
Mówiono także o potrzebie uzupełnienia 
oferty edukacyjnej w szkołach budowlanych 
o ofertę szkoleniową wypełniającą luki 
kompetencyjne, których system szkolny nie 
jest w stanie wypełnić. Podkreślono przy tym 
pilną potrzebę przygotowania Branżowego 
Badania Kapitału Ludzkiego w budownic-
twie. Uczestnicy dyskusji zwrócili uwagę na 
potrzebę wykorzystania rezultatów projektu 
INFODORADCA+, w ramach którego przy-
gotowano wiele rozszerzonych informacji o 
zawodach budowlanych.

W trakcie spotkania Grupy Roboczej 
przekazana została także informacja o 
rezultatach projektu INFODORADCA+. 
Informację o projekcie przygotowali w for-
mie prezentacji i odpowiedzi na pytania dr 
Krzysztof Symela, ekspert kluczowy projektu 

i dr Ireneusz Woźniak, ekspert metodolo-
giczny. Pod koniec czerwca odbyła się kon-
ferencja ogólnopolska projektu. Projekt jest 
w końcowej fazie realizacji. W jego ramach 
przygotowano 1000 opisów zawodów, w tym 
około 100 związanych z budownictwem. Pro-

jekt adresowany jest do wielu potencjalnych 
użytkowników: pracodawców, pracowników, 
służb zatrudnienia, ale także do środowisk 
edukacyjnych. Krzysztof Symela zwrócił 
uwagę na możliwości wykorzystania rezul-
tatów projektu (informacji o zawodach) w 
przygotowaniach opisów projektowanych 
kwalifikacji rynkowych przeznaczonych do 
włączenia do ZSK. W projekcie uczestniczyli 
także (jako ewaluatorzy) przedstawiciele 
Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budow-
nictwie.

 Uczestnicy spotkania Grupy wysłuchali 
także informacji o realizacji międzynaro-

dowego projektu Blueprint Budownictwo, 
mającego na celu utworzenie szerokiego 
porozumienia partnerów społecznych, 
instytucji i podmiotów edukacyjnych z 12 
krajów UE na rzecz wymiany informacji i 
współpracy w zakresie edukacji zawodowej, 
standaryzacji i walidacji w sektorze budow-
nictwa. Projekt Blueprint Budownictwo jest 
obecnie na etapie przygotowania wstępnych 
raportów krajowych nt. sytuacji w zakresie 
kształcenia i szkolenia dla budownictwa w 
12 krajach partnerskich.

Wiele czasu podczas spotkania po-
święcono problematyce kwalifikacji w 
obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy w 
tzw „zielonym budownictwie”. Zbigniew 
Janowski, przewodniczący ZZ „Budowlani” 
i animator działań Rady ds. Kompetencji 
poinformował zebranych o celach projektu 
Blueprint Budownictwo BHP.

Związek Zawodowy „Budowlani” jako 
partner projektu Blueprint Budownictwo i 
związanego z nim Blueprint Budownictwo 
BHP przeprowadził badanie dla Fundación 
Laboral de la Construcción (Fundacja Pracy 
Budownictwa, Hiszpania), zleconą przez 

Komisję Europejską, na temat wpływu 
nowych materiałów, nowych komponentów 
budowlanych i nowych sposobów pracy na 
zdrowie i bezpieczeństwo pracowników w 
sektorze budownictwa i pokrewnych. W no-
wych technologiach budowlanych stosuje się 
materiały i wyroby, których wpływ na zdrowie 
pracowników nie jest jeszcze do końca znany. 
Badanie ma docelowo służyć przygotowaniu 
modułów szkoleniowych w obszarze bhp 
dla pracowników zaangażowanych w tzw. 
„zielone budownictwo”. 

Po wprowadzeniu i informacji o dotych-
czasowych rezultatach badań i wywiadów 
bezpośrednich przeprowadzonych w Polsce, 
uczestnicy posiedzenia dokonali analizy 
potrzeb, barier i wyzwań w zakresie kształ-
cenia i szkolenia dla BHP w „zielonym 
budownictwie”. Rezultaty tych prac zostały 
przekazane koordynatorowi FLC (Hisz-
pania). Uzgodniono, że kolejne spotkanie 
Grupy ds. Ram Kwalifikacji poświęcone 
będzie problemowi wdrożenia i stosowania 
Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Budownic-
twie po oczekiwanym włączeniu Ramy do 
ZSK (rozporządzenie MEN) i zakończeniu 
projektu pilotażowego wdrożenia SRK-Bud 
w dwóch przedsiębiorstwach budowlanych 
w ramach projektu realizowanego na zlecenie 
Instytutu Badań Edukacyjnych.

 Jakub Kus 

GRUPA ROBOCZA DS. RAM KWALIFIKACJI  
O NOWYCH POTRZEBACH 
KOMPETENCYJNYCH W BUDOWNICTWIE  
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Szkolenie to obejmowało również 
dodatkowe tematy takie jak:

• Nowelizacja Ustawy o związkach za-
wodowych;

• Kodeks pracy;
• Ochrona danych osobowych.

Koordynatorem projektu jest: 
Konfederacja Nie-

zależnych Związków 
Zawodowych  Serbii 
(Confederation of Au-
tonomous Trade Unions of Serbia –  CATUS)

Partnerzy projektu:
• Włoska Generalna Konfederacja Pracy 

(Confederazione Generale Italiana     
• del Lavoro - Lombardia - CGIL Lom-

bardia)
• Generalny Związek Pracowników Malty 

(General Workers’ Union Malta - GWU)
• Konfederacja Związków Zawodowych 

Litwy (Lithuanian Trade Union Confe-
deration - LPSK)

• Ogólnopolskie Poro-
zumienie Związków 
Zawodowych (All 
Poland Alliance of Trade Unions OPZZ)

• Angielski Instytut Studiów Zatrudnienia 
(Institute for Employment Studies 
UK – IES)

Podmiotami wspierającymi projektu są:
• Hiszpańskie Stowarzyszenie Przemysło-

we, Techniczne i Handlowe (Asociación 
Industrial, Técnica y de Comercio 
- ASITECO)

• Zachodnia Izba Gospodarcza - Praco-
dawcy i Przedsiębiorcy w Polsce (Western 
Chamber of Commerce - Employers and 
Entrepreneurs of Poland)

• Oddział Krajowej Konfederacji Związ-
ków Zawodowych w Brasov - Rumunia 
(Brasov Branch of National Trade Union 
Confederation „Cartel ALFA”)

• Gwiazda Wolnych Związków Zawo-
dowych Słowenii / Stowarzyszenie   
Związków Zawodowych Słowenii (Zvez-
da Slobodnih Sindikatov Slovenije / 
Association of Trade Unions of Slovenia)

• Izba Handlowo Przemysłowa Serbii 
(Chamber of Commerce and Industry 
of Serbia)

• Ministerstwo Pracy, Zatrudnienia i Spraw 
Publicznych Republiki Serbii      (Mini-
stry of Labour, Employment, Veteran 
and Social Affairs of the Republic
of Serbia).

Szkolenie otworzył Piotr Ostrowski - wice-
przewodniczący OPZZ, witając zaproszonych 
gości, członków Komisji Młodych OPZZ oraz 

przedstawiając w sposób kompleksowy za-
gadnienie oddelegowywania pracowników w 
świetle regulacji polskich i unijnych oraz zwra-
cając szczególną uwagę na kluczowe pojęcia 
i instytucje.

Następnie głos zabrał Piotr Galec z 
Wydziału Prawno-Interwencyjnego OPZZ. 
Podczas pierwszej części przedstawianej przez 
niego prezentacji uczestnicy szkolenia mogli 
zapoznać się ze szczegółowymi zagadnienia-
mi w zakresie delegowania pracowników 
takimi jak:

• danymi statystycznymi wraz z ich 
opracowaniami;

• polskimi i unijnymi regulacjami praw-
nymi;

• przebiegiem prac i nowelizacji kluczo-
wych dyrektyw UE;

• istotnymi z punktu widzenia omawianej 
problematyki definicjami i instytucjami 
prawnymi;

W drugiej części szkolenia omówiona 
została szeroka tematyka w zakresie aktual-
nych zmian w prawie oraz istotnych kwestii 
z punktu widzenia  działalności pracowniczej 
i związkowej. 

Przedstawione zagadnienia obejmowały:
• dostosowanie Kodeksu pracy do zmian 

związanych z Rozporządzeniem Par-
lamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzą-
dzenie o ochronie danych, dalej: RODO) 
– m.in. w zakresie katalogu danych 
osobowych przetwarzanych podczas 
rekrutacji, mając na uwadze kryterium 
niezbędności czy przetwarzanie danych 
biometrycznych;

• dopuszczalność badania przez pra-
codawcę stanu trzeźwości – analiza 
prawno-porównawcza, mając na uwadze 
przepisy Kodeksu pracy, RODO, Ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciw-
działaniu alkoholizmowi jak również 
orzecznictwo i decyzje UODO;
Monitoring w zakładzie pracy – 

jego dopuszczalność w zakładzie pracy, 
w lokalach związkowych;

• Mobbing – definicja, odszkodowanie a 
zadośćuczynienie;

• Dyskryminacja – przeniesienie katalogu 
przypadków dyskryminacji do KP oraz 
jego „otwarcie”;

• Nowelizacja Ustawy o związkach za-
wodowych – zmiany w zakresie progu 
uzyskania przez organizacje przymiotu 
reprezentatywności, zastrzeżenia co do 

liczebności i reprezentatywności,  zwol-
nienia doraźne, możliwość wejścia na te-
ren zakładu pracy działaczy związkowych 
(doradców, ekspertów etc.), szczególna 
ochrona stosunku pracy, zmiany de lege 
ferenda (projektowane zmiany prawa).

Projekt „Protect our Workers” realizowa-
ny był od dnia 1 stycznia 2018 r., zakończył się 
1 sierpnia 2019 r.

 
W ciągu tych 20 miesięcy osoby zaan-

gażowane w realizację projektu - partnerzy 
społeczni, organizacje związków zawodo-
wych, organizacje pracodawców, instytuty 
badawcze z Włoch, Malty, Polski, Litwy, 
Słowenii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii 
i Rumunii oraz z kraju kandydującego – 
Serbii podjęli wspólne działania w celu 
wspierania prawidłowego wdrażania w ich 
krajach dyrektywy wykonawczej dot. roz-
woju usług i narzędzi dla delegowanych 
pracowników i partnerów społecznych 
w oparciu o wzajemną naukę, wymianę naj-
lepszych praktyk i współpracę transgraniczną. 

Celem strategicznym projektu była 
poprawa dostępu do informacji skiero-
wanych do pracowników delegowanych / 
delegowanych pracowników tymczasowych 
zatrudnianych przez agencje, dotyczących 
warunków zatrudnienia, przedstawienia 
ich w przejrzysty i przystępny sposób oraz 
poprawa współpracy administracyjnej między 
partnerami społecznymi. 

Działania te są istotne ze względu na za-
angażowanie krajów, które mają wspólne gra-
nice, w tym Serbii jako kraju kandydującego. 
Zgodnie z bieżącymi tendencjami, partnerzy 
zaproponują nowe wspólne narzędzia i usługi 
informacyjne, które powinny zapewnić lepsze 
uzwiązkowienie i skuteczniejszą ochronę 
praw pracowników delegowanych zgodnie 
z obecnymi ramami regulacyjnymi, ale 

jednocześnie pozwolą zapewnić także wolny 
i sprawiedliwy przepływ pracowników. 

W opisywanych działaniach zawiera 
się również zaangażowanie organizacji 
związkowych i innych partnerów społecz-
nych w kształtowanie praw pracowniczych 
pracowników delegowanych zgodnie z 
określonym zakresem i rewizją dyrektyw 
UE, a także dostosowanie narzędzi i usług 
do potrzeb pracowników delegowanych 
w oparciu o wyniki przeprowadzonych badań.

Projekt PoW: „Ułatwianie między-
narodowej współpracy administracyjnej i 
poprawa dostępu do informacji i doradztwa 
dla pracowników delegowanych” zakładał 
następujące cele:

1. Poprawa przejrzystości, dostępności i 
jakości informacji dla delegowanych 
pracowników w oparciu o podejście 
skoncentrowane na pracownikach dele-
gowanych;

2. Pon ow ne  p r z e m y ś l e n i e  i s t n i e -
jących mechanizmów delegowania 
i opracowywanie nowych usług do-
tyczących informacji, opieki i usług 
doradczych;

3. Poprawa mechanizmu monitorowania 
delegowania poprzez wspólne opraco-
wywanie internetowego narzędzia do 
zgłaszania naruszeń praw pracowników 
delegowanych;

4. Promowanie równego traktowania i 
ułatwianie swobodnego przemieszczania 
się poprzez wyposażenie partnerów spo-
łecznych w umiejętności i kompetencje 
w zakresie prawidłowego monitorowania 
i wdrażania dyrektyw PoW;

5. Wzmocnienie współpracy administra-
cyjnej między partnerami społecznymi w 
celu lepszej ochrony praw pracowników 
delegowanych do równego traktowania w 
państwach przyjmujących i do swobod-

nego świadczenia usług.

Kluczowe efekty działań projektu: 

1. Baza wiedzy na temat konkretnych odpo-
wiedzi udzielonych przez pracowników 
delegowanych i delegowanych tymczaso-
wo pracowników zatrudnianych przez 
agencje, stworzona w celu poprawy 
dostarczania informacji dotyczących 
warunków zatrudnienia, których należy 
przestrzegać;

2. Partnerzy społeczni i odpowiednie 
zainteresowane strony na poziomie 
krajowym i unijnym podniosą świado-
mość na temat swojej roli i obowiązków 
związanych z delegowanymi pracow-
nikami i firmami w temacie procesów 
dostarczania informacji, współpracy, 
monitorowania i kontroli;

3. Lepsza współpraca administracyjna 
i większe zaufanie między partnera-
mi społecznymi zaangażowanymi w 
monitorowanie i prawidłowe stosowa-
nie dyrektywy w sprawie delegowania 
pracowników i dyrektywy w sprawie 
egzekwowania przepisów na szczeblu kra-
jowym i europejskim, oraz zapewnienie 
stałej wymiany wiedzy;

4. Pracownicy delegowani, partnerzy spo-
łeczni i inne zainteresowane strony będą 
informowani i będą stosować nowe 
mechanizmy prewencyjne (informacje 
i doradztwo) oraz umożliwiające kon-
trolę (mechanizmy online służące do 
monitorowania i dokumentowania 
nieprawidłowości) opracowane w ramach 
projektu;

5. Pracownicy delegowani z 8 państw człon-
kowskich UE i krajów kandydujących 
będą lepiej poinformowani o swoich 
prawach i obowiązkach za pośrednic-
twem kanałów medialnych działających 
online i offline. 

Opracował Cezary Izdebski

ZAKOŃCZYŁ SIĘ PROJEKT  
„CHROŃMY NASZYCH PRACOWNIKÓW”

Dnia 30 lipca 2019 r., w siedzibie Ogólnopolskiego 
Porozumienia Związków Zawodowych odbyło się 

szkolenie krajowe w ramach projektu PoW: Ułatwianie 
międzynarodowej współpracy administracyjnej 

i poprawa dostępu do informacji i doradztwa 
dla pracowników delegowanych” (“Protect 

Our Workers - PoW: Facilitating transnational 
administrative cooperation and improve access to 
information and counselling of posted workers”.
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Międzynarodowa Organizacja 
Pracy - utworzona 28 czerwca 
1919 roku na paryskiej kon-

ferencji pokojowej jako autonomiczna 
organizacja stowarzyszona z Ligą Narodów. 
Po II wojnie światowej stała się organizacją 
afiliowaną przy ONZ. Siedziba tej organizacji 
znajduje się w Genewie. W 1969 roku otrzy-
mała Pokojową Nagrodę Nobla.

W 2019 roku obchodzimy stulecie MOP. 
To niezwykła historia organizacji, która 
została wykuta w pożarach dwóch wojen 
światowych. Narodziła się wraz z Ligą Naro-
dów w ramach Traktatu Wersalskiego, który 
zakończył pierwszą wojnę światową w 1919 r. 
I została odnowiona wraz z Deklaracją Fila-
delfijską w 1944 r. Po wojnie stała się częścią 
nowej Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Stulecie to coś więcej niż ćwiczenie z 
historii. Chodzi o spojrzenie w przeszłość, 
aby zbadać teraźniejszość i ułożyć przy-
szłość. Nie ma jednak lepszego pryzmatu 
dla tego procesu niż ponadczasowe wartości, 
które były podstawą stworzenia i odnowienia 
MOP. To jest podstawa do oceny sukcesów i 
porażek MOP.

Utworzenie MOP ugruntowało pod-
stawowe ludzkie aspiracje i ustanowiło 
system budowania postępu społecznego w 
społeczności światowej. Dla Międzynarodo-
wej Organizacji Pracowników Budownictwa 
i Drzewiarstwa (BWI) patrzenie na misję 
MOP jest dalekie od ćwiczeń akademickich, 
ponieważ naszą codzienną pracę opieramy na 
zasadach, standardach i celach MOP.

Trwały pokój można 
ustanowić tylko wtedy, 
gdy opiera się on na 
sprawiedliwości społecznej

MOP nie tylko zrodziła się na gruzach 
strasznej wojny, która spowodowała tragiczną 
śmierć milionów ludzi i masowej dewastacji, 
ale została również zbudowana na doświad-
czeniach setek lat ciągłych napięć i konflik-
tów, na krótko przerwanych rozejmami, które 
nie były osiągnięciem prawdziwego pokoju. 
Nierozwiązane konflikty wewnątrz narodów 
doprowadziły do   konfliktów między nimi.

Zdrowe społeczeństwa rozwiązują 
konflikty, zamiast je tłumić. Demokracja, 
polityczna i przemysłowa, zapewnia procesy 
negocjacji między niezależnymi stronami, 
które mogą rozwiązać konflikty i zjednoczyć 
społeczeństwa.

Żyjemy w burzliwych czasach. Podając 
tylko jeden przykład - miliony uchodźców 
i migrantów są wypędzane z ojczyzny przez 
wojnę, biedę i rażącą niesprawiedliwość. 
Zbyt często uciekają do narodów, które 
„witają” ich nienawiścią, izolacją i wrogością. 
Wartości MOP dotyczące sprawiedliwości 
społecznej i pokoju wraz z prawami człowieka, 
w tym standardy MOP, dają nadzieję i sposo-
by rozwiązania tych i wielu innych wyzwań.

Praca nie jest towarem
Idea, że   praca nie jest towarem, który 

można kupić i sprzedać na otwartym rynku, 
stanowi nie tylko zasadnicze rozróżnienie 

między ludźmi a towarami, ale jest preroga-
tywą postępu społecznego., Konkurencję eko-
nomiczną można budować na podstawowym 
poziomie przyzwoitości jedynie wtedy, gdy 
wyłączy się ludzi z tej konkurencji.

Opracowanie i wdrożenie uniwersalnych 
standardów pracy w zakresie praw człowieka 
i praw pracowniczych oraz ochrony socjalnej 
na poziomie krajowym poprzez zmuszenie 
przedsiębiorstw do konkurowania na czyn-
nikach innych niż wyzyskiwanie umożliwiło 
postęp społeczny.

Niestety nasza obecna forma globalizacji 
włączyła na powrót siłę roboczą – jako towar 
- do procesu konkurencji ekonomicznej. 
Krajowa deregulacja została zastąpiona samo-
regulacją przedsiębiorstw. Kryzys finansowy 
pokazał, ile to było warte.

Samo prawo krajowe nie wystarcza już 
do przestrzegania międzynarodowych stan-
dardów pracy. Osłabienie i wyeliminowanie 
wielu podstawowych zasad stosunków pracy 
przyczyniło się do umieszczenia pracowni-
ków w kategorii „towaru”.

Zasada, że   praca nie jest towarem, nie jest 

zła ani przestarzała. Społeczny, negatywny 
wpływ globalizacji dowodzi, że jest ona nadal 
aktualna. Ale dla pracowników i ich związ-
ków zawodowych walka o to, by praca nie 
była towarem, wymaga zarówno solidarności 
międzynarodowej, jak i narodowej.

Wszędzie ubóstwo jest 
zagrożeniem dla dobrobytu

Chociaż w ostatnich dziesięcioleciach 
w kilku krajach nastąpiło zmniejszenie 
ubóstwa, zarówno w obrębie narodów, jak 
i między nimi istnieje silny i trwały trend 
pogłębiający nierówności. Według raportu 
World Inequality Report, od 1980 roku, 1% 
najlepiej zarabiających przechwyciło dwa razy 
więcej efektów światowego wzrostu gospodar-
czego niż 50% najbiedniejszych.

Organizacje członkowskie BWI widzą 
rosnące nierówności na poziomie krajowym 
w większości krajów. Na poziomie globalnym 
także obserwujemy ten trend, w tym w na-
szych branżach. Jednym z celów solidarności 
BWI jest wspieranie przez stosunkowo silniej-
sze związki zawodowe słabszych, tak aby nie 
musiały one walczyć w odosobnionej walce i 
mogły skorzystać z historycznego postępu 
i  zaawansowanego dialogu społecznego w 
innych krajach, na przykład tam, gdzie 
mamy globalne porozumienia na poziomie 
międzynarodowym. Nasze przesłanie dla 
wszystkich pracowników w naszych sektorach 

brzmi: „nie jesteś sam”.
Pełne prawa do organizowania się i 

negocjowania na całym świecie zmniejszyłyby 
nierówności. Ale nie tylko miejsce pracy stało 
się bardziej niesprawiedliwe. Należy również 
wprowadzić zmiany w podatkach, w których 

korporacje i bogaci coraz częściej korzystają 
z obniżek podatków, a także poprawić jakość 
i dostęp do usług publicznych, poważnie 
zdewastowanych przez oszczędności i pry-
watyzację wielu funkcji rządów.

Wolność wypowiedzi i zrzeszania się są 
niezbędne dla trwałego postępu. MOP przy-
jęła setki konwencji, które po ratyfikacji stają 
się zobowiązaniami traktatowymi rządów, 
i zaleceń bedących bardziej szczegółowymi 
standardami, na których mogą opierać się 
przepisy rządowe. Normy te obejmują szeroki 
zakres dziedzin, które dotyczą wszystkich pra-
cowników, od bezpieczeństwa i higieny pracy 
po zabezpieczenia społeczne, pracę dzieci i 
pracę przymusową. Zajmują się także proble-
mami w określonych zawodach i sektorach, ze 
standardami, wytycznymi i kodeksami. MOP 
opracowała także instrumenty sektorowe lub 
wytyczne dla budownictwa i leśnictwa.

MOP opracowała najlepszy system nad-
zoru nad swoimi standardami dla dowolnego 
organu w systemie ONZ. Państwa narodowe 
mają obowiązek przygotowywania sprawoz-
dań, a ich sprawozdania są weryfikowane 
przez Komitet Ekspertów MOP ds. Konwen-
cji i zaleceń. BWI i inne związki zawodowe 
lub organizacje pracodawców mogą składać 
skargi do Komitetu MOP ds. wolności 
zrzeszania się. Problemy mogą być również 
zgłaszane przez ekspertów. Mechanizmy te 
przyniosły namacalne rezultaty. Związkowcy 

byli uwalniani z więzień, uznano związki 
zawodowe, zmieniano prawo, odbywały się 
negocjacje.

Mogło być lepiej
Wiele rządów zignorowało zobowiązania 

wynikające z traktatu. Inne, w tym  bardzo 
duże kraje, takie jak Chiny, Stany Zjednoczo-
ne i Brazylia, nie ratyfikowały podstawowych 
konwencji dotyczących wolności zrzeszania 
się, prawa do organizowania się i rokowań 
zbiorowych.

Powodem przyjęcia tak dobrych stan-
dardów i właściwego ich monitorowania jest 
ich trójstronna struktura. Jednak w ostatnich 
latach pracodawcy stawali się coraz bardziej 
wrogo nastawieni do Komitetu Ekspertów 
MOP i mniej zainteresowani podstawowymi 
standardami wolności pracowników, szcze-
gólnie w kwestii prawa do strajku.

Międzynarodowa Organizacja Pracy 
nie zawsze jest tak energiczna, jak byśmy 
tego chcieli, szczególnie w działaniach na 
szczeblach krajowych dotyczących narusze-
nia praw pracowniczych, nawet jeśli biura 
krajowe mają wyraźne uprawnienia. MOP 
podlega presji budżetowej i coraz bardziej 
kusi ją szukanie i przyjmowanie pieniędzy 
od prywatnych przedsiębiorstw. Tego rodzaju 
partnerstwa publiczno-prywatne rzadko, 
jeśli w ogóle, wspierają prawa pracowników 
do swobodnego zrzeszania się i tworzenia 
związków lub rokowań.

Wartości MOP nadal 
dostarczają wizji, 
wskazówek i nadziei

Rozszerzenie zasad wielu konwencji 
MOP na biznes zostało zaakceptowane przez 
Ciało Kierownicze MOP w 1977 r., kiedy 
przyjęło ono Trójstronną Deklarację Zasad 
MOP dotyczącą przedsiębiorstw wielona-
rodowych i polityki społecznej. Deklaracja 
nie została skutecznie implementowana, 
ale zasada prowadzenia biznesu zgodnie ze 
standardami opracowanymi dla rządów obo-
wiązuje. Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i 
praw człowieka rozszerzają w efekcie zasady 
wszystkich praw człowieka, w tym standardy 
pracy MOP, na przedsiębiorstwa. Oczekuje 
się, że będą one szanować te prawa, nawet jeśli 
rządy ich do tego nie zmuszają. Wytyczne te 
zostały przyjęte w 2011 r., a ich kluczowe po-

stanowienia zostały włączone do Wytycznych 
OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych 
w tym samym roku. Zobowiązania dotyczą 
całego zasięgu relacji biznesowych, w tym 
podwykonawców i łańcuchów dostaw. Być 
może bardziej niż jakakolwiek inna organiza-
cja związkowa, BWI zintegrowało te zasady w 
naszych strategiach korporacyjnych.

Dyrektor MOP w czasie przyjmowania 
Deklaracji Filadelfijskiej, Edward Phelan, 
napisał: „MOP uosabia w swoich celach i 
działaniach jedne z najgłębszych aspiracji 
ludzkości”.

Te aspiracje są także nasze. BWI stosuje 
te wartości i standardy w codziennej walce 
o pracowników w naszych sektorach. Są 
one kluczowe dla strategii naszej organiza-
cji i globalnego dialogu społecznego, dla 
międzynarodowych umów ramowych, dla 
organizacji wszystkich pracowników, w tym 
pracowników migrujących, szkolenia w za-
kresie stosunków pracy oraz bezpieczeństwa 
i higieny pracy, a także w naszych kampa-
niach, w tym naszej globalnej kampanii na 
rzecz godnej pracy przy budowie obiektów 
sportowych.

W trakcie naszych działań, BWI i jej 
organizacje członkowskie uzyskały wsparcie 
od obecnego Dyrektora Generalnego MOP, 
Guy Rydera. Jednym z głównych problemów, 
które rozwiązał, kiedy objął kierownictwo 
organizacji, była migracja zarobkowa, biorąc 
pod uwagę fakt, że ponad 70 procent pracow-
ników migrujących szukało godnej pracy. Jako 
silny zwolennik BWI i innych globalnych 
związków w negocjowaniu międzynarodo-
wych umów ramowych, dyrektor generalny 
był obecny przy podpisywaniu wielu takich 
umów, takich jak ta, którą BWI podpisało 
z Vinci i QDVC oraz Stora Enso w MOP. 
Ostatnio MOP przyjęła bardziej całościowe 
podejście w dziedzinie sportu, uczestnicząc w 
globalnych mechanizmach mających na celu 
zapewnienie, że sport jest czysty od naruszeń 
praw człowieka i praw pracowniczych.

Podzielamy z MOP jej najbardziej 
fundamentalną zasadę; pracownicy powinni 
móc łączyć się z innymi, tworząc niezależne 
związki zawodowe według własnego wyboru, 
samodzielnie określając swoje interesy i 
negocjując z pracodawcami. Tak, oznacza to 
wpływ na zarobki, godziny pracy i warunki 
pracy, ale, co ważniejsze, oznacza także 
podstawową godność ludzką.

BWI jest międzynarodową organizacją pra-
cowników budownictwa, przemysłu drzewnego i 
leśnictwa o zasięgu globalnym utworzoną w 2005 r. 
w Buenos Aires. Związek Zawodowy ‘Budowlani” 
jest wspołzałożycielem BWI.

Tekst: BWI/red

MOP - 100 LAT DZIAŁAŃ  
NA RZECZ GODNEJ PRACY  

1919 - Pierwsza Sesja Międzynarodowej Konferencji Pracy, Waszyngton - De-
legaci na posiedzeniu plenarnym. Archiwa historyczne MOP. © Copyright ILO

1944 - 26 Sesja Międzynarodowej Konfe-
rencji Pracy, Filadelfia - sesja plenarna w 
Mitten Hall. Archiwa historyczne MOP. © 
Copyright ILO
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W sieci fake newsów 
Jak świat światem ludzie kłamali i 

kłamać będą. Jednak w dobie inter-
netu aforyzm Jamesa Callaghana 

„Kłamstwo zdąży obiec pół świata, zanim 
prawda włoży buty” brzmi tyleż prawdziwie, 
co złowieszczo. Oznacza bowiem realne 
zagrożenie  z powodu wszechobecnych w 
tej sieci fake newsów, rozpowszechnianych 
praktycznie bezkarnie  i - niestety - bardzo 
często bezkrytycznie powielanych w trady-
cyjnych mediach.

Kłamstwa społeczne (tzw. fake newsy) 
w przestrzeni publicznej mają na celu 
wprowadzanie w błąd. Pożywkę dajemy ich 
autorom sami – myśląc na skróty, ulegając 
stereotypom, nie weryfikując informacji, 
pochopnie zawierzając (często fałszywym) 
autorytetom. Duże znaczenie odgrywa 
przy tym tzw. efekt utopionych kosztów 
– im więcej zainwestowaliśmy (pieniędzy, 
sympatii, nadziei etc.), tym łatwiej wierzymy 
w to, w co chcemy wierzyć lub co jest do 
tego najbardziej zbliżone. Przy czym osoby 
z mniej stabilną samooceną mają większą 
łatwość samooszukiwania się, bo uzyskują 
dzięki temu psychiczną równowagę.

Amerykański psycholog Scott Lilien-
feld, autor wydanej w Polsce książki „Pranie 
mózgu. Uwodzicielska moc bezmyślnych 
neuronauk” twierdzi, że choć błędów 
poznawczych nie unikniemy, możemy je 
ograniczyć np. stosując strategię „rozważ 
wersję przeciwną” lub „rozważ alterna-
tywy”. W praktyce mogłoby to wyglądać 
przykładowo tak: „Polityk X z partii, której 
jestem sympatykiem, nie wpisał w oświad-
czeniu majątkowym domu letniskowego na 
Mazurach. Jeżeli przyszło mi na myśl, że 
to nic złego, zastanowię się, czy tak samo 
zareaguję, jeżeli okaże się, że w podobny 
sposób zignorował prawo polityk Y, z partii 
której nie kibicuję”.

Za najbardziej niebezpieczny błąd 
poznawczy  prof. Lilienfeld uznaje tzw. 
błąd plamki ślepej (ang. bias blind spot). 
Z tego powodu zwykliśmy wierzyć, że inni 
są skłonni ulegać błędom poznawczym 
bardziej niż my. A skoro już uznamy siebie 
za mądrzejszych i bardziej rozsądnych, nie 
dopuszczamy nawet myśli, że moglibyśmy 
się mylić. 

W kontaktach bezpośrednich, a nawet 
śledząc twarz mówiącego na ekranie telewi-
zora, mamy teoretycznie szansę rozpoznać 
kiedy – nazwę to kolokwialnie - mija się 
on z prawdą. Kiedy kłamiemy, rośnie nam 
tętno, przyspiesza akcja serca, oblewamy 
się potem i czerwienimy na twarzy i szyi. 
Problem w tym, że „zawodowy” kłamca 
posiada wysoką umiejętność samokontroli 
i regulacji własnych emocji. „Kłamanie 
wymaga wysokiej inteligencji ogólnej i 
emocjonalnej – potrzebne jest do tego 
rozumienie emocji własnych i innych 
ludzi” - wyjaśnia w rozmowie dla Newswe-

eka (wydanie specjalne 2/2019) dr Michał 
Olszanowski z Uniwersytetu SWPS w 
Warszawie. „By skutecznie kłamać, trzeba 
posiadać umiejętność wyciągania wniosków 
o stanie umysłu innych. Nazywa się to teorią 
umysłu.(…) Posiadanie takiej teorii cudzego 
umysłu pozwala rozumieć i przewidywać 
zachowanie innych ludzi. Pozwala żyć w 
społeczeństwie.” - twierdzi psycholog.  A 
zatem – o czym warto pamiętać zwłaszcza 
podczas kampanii wyborczych – pozwala 
również w tym społeczeństwie rządzić.     

 Od faktoidów 
do fake newsów

Rozpowszechnianie przez media czę-
ściowo lub całkowicie nieprawdziwych hi-
storii to nie nowość. Tyle że kiedyś łatwiej je 
było sprostować. Kiedy np. po nowym Jorku 
krążyły pogłoski, że Marek Twain popadł w 
nędzę i zmarł z głodu, wystarczył artykuł w 
„The New York Journal”, w którym rozba-
wiony plotką pisarz zapewnił: „Pogłoski o 
mojej śmierci są pewną przesadą”. 

Wikipedia definiuje pojęcie faktoid 
jako informację  traktowaną za prawdziwą 
tylko dlatego, że ukazała się w mediach (z 
łac. factio – działanie, od facere – czynić i gr. 
eidos – kształt, postać, wygląd, rodzaj). Jeżeli 
faktoid jest zamierzonym atakiem na osobę 
publiczną lub organizację (przyjęto nazywać 
to faktem prasowym lub medialnym), 
można żądać sprostowania, przeprosin i 
zadośćuczynienia. Niestety, kłamstwo jest 
obecne nie tylko w tradycyjnych mediach.

„Fake news, czyli jak kłamstwo rządzi 
światem” - to tytuł raportu opublikowanego 
w 2017 r. przez Agencję Informacyjną New-
seria oraz firmę doradczą Public Relations 
Szapiro Business Advisory. „Żyjemy w 
czasach, gdy nadinterpretacja, zafałszowania 
i brak rzetelnej wiedzy stały się realnym 
narzędziem wpływu. Nie jest do tego 
potrzebne Ministerstwo Prawdy, stworzone 
przez Georga Orwella. O tym, co jest prawdą, 
może już decydować każdy, przedstawiając 
dowolną wersję rzeczywistości. Coraz bar-
dziej istotnym sposobem jej kreowania jest 
tworzenie i rozpowszechnianie nieprawdzi-
wych informacji, zwanych fake newsami(…) 
Niniejszy raport powstał aby pokazać, jak 
się je przygotowuje i rozpowszechnia, a 
także jak się przed nimi w prosty sposób 
bronić.” - napisali we wstępie autorzy 
raportu, którego całość warto przeczytać na 
stronie biznes.newseria.pl/files/raport-fake-
-news-newseria.pdf.

Wśród fake newsów, udostępnianych 
na facebooku po kilkaset tysięcy razy, było 
np. oświadczenie papieża Franciszka o 
rzekomym poparciu dla Donalda Trampa, 
ale również historia kobiety, która wygrawszy 
na loterii, „załatwiła się” na biurku swojego 

szefa. Co, kto, po co, i z jakim skutkiem może 
być celem fake newsa?

„Fałszywe informacje mogą skłaniać 
do poparcia danego kandydata czy polityki 
danego kraju, mogą dyskredytować konku-
rencję, ich celem może być również oszu-
kanie inwestorów lub zachwianie kursami 
akcji”  - twierdzą specjaliści i podają na to 
dowody, od których włos jeży się na głowie. 

Na szczęście w raporcie jest również 
obszerny rozdział, jak nie dać się zmanipu-
lować w mediach społecznościowych. Jak 
sprawdzić wiarygodność informacji, na co 
być wyczulonym (brak cytatów w tekście 
powinien wzbudzić wątpliwości, istotne 
jest też czy cytowane osoby prezentują różne 
poglądy, czy zdjęcia są oryginalne, czy autor 
tekstu celowo nie nadużywa określeń prze-
sadnych i nacechowanych emocjonalnie). 
Własny mózg i zdrowy rozsądek to najlepsze 
narzędzie weryfikacji informacji, którymi 
jesteśmy zalewani. Skuteczniejszego sposobu 
nie ma, wymiar sprawiedliwości nie ma 
zaś ani narzędzi, ani paragrafów, by karać 
już za sam zamiar mieszania w ludzkich 
umysłach - czyli m.in. za to, czym żywi się 
brudna polityka.

„Polityka generuje najwięcej fake new-
sów. Nie tylko z uwagi na temperaturę spo-
rów politycznych i głębokie podziały wśród 
wyborców – łatwiej tu wzbudzić emocje, 
antagonizować poszczególne grupy. Ale także 
z uwagi na biznesową machinę, która za tym 
stoi. Fake news jest dziś jednym z bardzo 

skutecznych narzędzi walki wyborczej. W ich 
tworzeniu i rozprzestrzenianiu biorą udział 
nie tylko sztaby partii politycznych, lecz 
także specjalne agencje zatrudniające armie 
botów, opłacanych trolli i umieszczające 
fałszywe profile w social mediach” - uczula 
Barbara Sowa, redaktorka „Pisma Magazynu 
opinii”. „Odpowiednio spreparowany i 
podany, grając na najniższych ludzkich 
instynktach – obrzydzeniu, nienawiści, 
strachu – z niewinnego podmuchu może 
zmienić się w tsunami. Taką naturę ma fake 
news” - dowodzi w artykule „Kłamstwo ma 
w sieci szybkie nogi” (Newsweek, wyd. spec. 
2/2019).

Jakub Halcewicz-Pleskaczewski, re-
daktor naczelny Więź.pl (również na 
łamach Newsweeka) zapytał ks. Alfreda 
Marka Wierzbickiego, kierownika Katedry 
Etyki KUL, czy rolą Kościoła jest walka z 
fake newsami, i czy gdyby internet był w 
czasach powstania Dekalogu, znalazłoby 
się w nim przykazanie „nie wytwarzaj i nie 
rozpowszechniaj fake newsów”? Duchowny 
(filozof, poeta, eseista i publicysta w jednej 
osobie) odpowiedział: „Ponieważ fake newsy 
są straszliwą plagą naszych czasów, można 
by ósme przykazanie sformułować: <nie 
wytwarzaj i nie rozpowszechniaj fake new-
sów>. Sens Dekalogu pozostałby niezmien-
ny, ale jego przestroga i moralna nagana 
dotyczyłaby zła, jakże często bezmyślnie i 
nieodpowiedzialnie popełnianego”.

(max)

Gdyby politykom rosły od kłamania nosy, mielibyśmy przed wyborami galerię Pinokiów na bil-
bordach, co wcale nie znaczy,  że przy urnach wszyscy będziemy głosować za prawdą. Dlaczego? 
Odpowiedź na to pytanie można zamknąć jednym aforyzmem Georga Orwella: „Polityka zosta-
ła wymyślona po to, by kłamstwo brzmiało jak prawda”.

Kłamstwo posiada wiele aspektów: niedo-
powiedzenie, półprawda, oczernianie… Ale 
zawsze jest bronią tchórzy.

św. Josemaria ESCRIVA DE BALAGUER
hiszpański ksiądz katolicki

(…) dobrze jest wiedzieć, że kłamstwo czę-
sto szkodzi innym, ale jeszcze częściej szko-
dzi kłamcy, bo go wewnętrznie pustoszy.

Leszek KOŁAKOWSKI
polski filozof

Największą karą dla kłamcy jest nie to, że 
ktoś mu nie uwierzy, ale to, ze on sam nie 
potrafi uwierzyć nikomu.

George Bernard SHAW
irlandzki pisarz

Niestety, kłamstwo posługuje się nie tylko 
nikczemnikami.

Henryk MANN

Kłamstwo nie różni się niczym od prawdy, 
prócz tego, że nią nie jest.

Stanisław Jerzy LEC
polski poeta i aforysta

Powiedzieli 
o kłamstwie i kłamcach
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W sieci fake newsów Kampania wyborcza nabie-
ra tempa. Pierwsze haki 
wyciągnięte, pierwsze 

wiadra z pomyjami wylane. Pamię-
tajmy jednak o tym, że nic nie dzieje 
się bez przyczyny. Nie byłoby poje-
dynków w kisielu, gdyby nie było 
chętnych za taki widok zapłacić. A 
politycy? „Politycy dzielą się na współ-
zawodniczące ze sobą grupy. Żyją 
z krzyku i furii” - mawiał Bertrand 
Russel. Bo nas, wyborców, to właśnie 
kręci najbardziej.

Głosując, nie wybieramy progra-
mów politycznych, bo ich najczęściej 
nie znamy i z czystego lenistwa nie 
chcemy poznać. Ryzykowne byłoby 
też dziś twierdzenie, że głosujemy na 
osoby, które z jakiegoś powodu polu-
biliśmy. „Tłumy wielbią wizerunek, 
nie osobę” - uczył Sławian Trocki, i tę 
akurat lekcję z coraz lepszym efektem 
odrabiają dziś sztaby spin doktorów, 
z samej nazwy kształceni (i opłacani) 
po to, by ich mocodawcom rosły 
słupki poparcia i by wygrywali oni 
wybory poprzez... „odpowiednie 
interpretowanie na ich korzyść faktów 
i zdarzeń” (spin doktor na wikipedia.
org). 

„W odróżnieniu od tradycyjnego 
public relations, które opiera się głów-
nie na kreatywnym przedstawianiu 
faktów, technika spin często, lecz 
nie zawsze, zakłada pełną obłudy, 
zdradliwą oraz wysoce manipulatyw-
ną taktykę, zdolną do pozbywania 
ludzi zdroworozsądkowego myślenia” 
(spin za wikipedia.org). Najczęściej 
stosowane techniki spinu to: „wy-
bieranie wisienek” - czyli selektywna 
prezentacja dowodów lub ich tuszo-

wanie, co ma potwierdzić czyjąś rację; 
zaprzeczenie lub zaprzeczenia – tj. 
wypowiedzi, które brzmią i wyglądają 
jak zaprzeczenie, choć fakty są inne; 
przeprosiny bez przepraszania (w 
stylu: „Błedy zostały zrobione, ale 
my tylko…, a oni to...”); podwójny 
język/pokrętne wywody – język, 
który maskuje i zniekształca wypo-
wiedź; ukrywanie złych wiadomości 
i kierowanie uwagi na dobre wieści. 
Jak to możliwe, że dajemy się na takie 
sztuczki nabrać? 

Bo taka nasza - 
wyborców - natura

W swej książce „Człowiek a 
polityka” prof. Krystyna Skarżyńska, 
powołując się na naukowe badania i 
opinie, dowodzi, że wyborcy (nawet 
bez udziału spin doktorów!) tworzą 
bardzo uproszczone obrazy polityków 
- do ich ogólnej oceny potrzebują 
zwykle mniej informacji niż wtedy, 
gdy dokonują charakterystyk innych 

ludzi lub siebie samych. Koncentruje-
my się w zasadzie na dwu wymiarach 
osobowości kandydata, pozwalają-
cych nam w naszym mniemaniu 
ocenić, czy jest dostatecznie sprawny 
(czy w naszej - subiektywnej ocenie 
sprawia wrażenie dynamicznego, 
zdeterminowanego, energicznego, 
przedsiębiorczego, szczęśliwego) 
oraz czy jest prospołeczny i popraw-

ny moralnie (autentyczny, lojalny, 
uprzejmy, serdeczny, altruistyczny, 
wierny naszym zasadom i ideałom). 
O tym, który z tych dwu wymiarów 
okaże się decydujący przy urnie, 
zależy w dużej mierze od kształtu 
kampanii w mediach (czytaj - strategii 
zawodowych i samozwańczych spin 
doktorów).

Gdy kampania ukierunkowana 
jest na kwestie moralne, a nie pro-
gramowe, głosujemy, kierując się 
kryterium prawości. Gdy media skon-
centrują naszą uwagę na kwestiach 
społecznych i gospodarczych, skłonni 
jesteśmy oceniać sprawność polityka. 

Innymi słowy, dajemy się wodzić 
za nos. Ale to jeszcze nie wszystko. 
Sami zakładamy sobie na głowę filtr, 
którego rolą jest to, byśmy widzieli, 
słyszeli i przyswajali tylko te informa-
cje, które „pasują” do naszego obrazu 
świata, oczekiwań i potrzeb. 

Arystoteles mówił, że człowiek 
jest zwierzęciem politycznym. Nasz 
interes w tym, żeby nie być baranem.   

(max)

Gdyby politykom rosły od kłamania nosy, mielibyśmy przed wyborami galerię Pinokiów na bil-
bordach, co wcale nie znaczy,  że przy urnach wszyscy będziemy głosować za prawdą. Dlaczego? 
Odpowiedź na to pytanie można zamknąć jednym aforyzmem Georga Orwella: „Polityka zosta-
ła wymyślona po to, by kłamstwo brzmiało jak prawda”.

Polityka jest sprawą zbyt poważną, aby zostawić ją w rękach polityków.                             

Charles de Gaulle

Nie nasz cyrk, nie nasze małpy?

Konfucjusz o rządzeniu  
i rządzących:
• Jeśli sam władca wyzbędzie się pragnień, 

wówczas nikt w jego kraju kraść nie będzie, 
choćby i złodziei nagradzał.

• Wielki minister to ten, który służy władcy, 
gdy potrafi, a wycofuje się z urzędu, gdy 
nie umie obowiązkom podołać.

• W państwie rządzonym dobrze, wstyd być 
biednym; w państwie rządzonym źle, jest 
hańbą być bogatym.

Wreszcie książka dla związkowców!
„To nie jest kraj dla pracowników” - tego tytułu 

nie powinien przeoczyć żaden związkowiec. Moni-
ka Strzępka, reżyserka , poleca tę książkę ludziom 
zmęczonym wojnami POPiS-u. Raper „Łona” 
napisał, że krytycyzm jej autora wynika z uważnej 
obserwacji, a jeszcze bardziej ze zwykłej ludzkiej 
empatii.  Prof. Rafał Modzelewski rekomenduje 
czytelnikom nowość Rafała Wosia, akcentując, 
że podąża on tropem świetnych ekonomistów 
zachodnich, zwłaszcza noblisty Josepha Stiglitza 
i Thomasa Piketty’ego.

Dla jeszcze nie przekonanych, przytoczę 
„słówko” wydawcy: „Co się stało z naszą pracą, 
co się z nią dzieje i jaka jest jej przyszłość? Książka 
Rafała Wosia  to wyważona i przenikliwa diagnoza 
sytuacji na rynku pracy na Zachodzie i w Polsce, 
osadzona w szerokim kontekście ekonomicznym 
i społecznym. Jakie zagrożenia i patologie rodzi 
dominacja kapitału nad pracą w neoliberalnym 
systemie kapitalistycznym? Czy jsteśmy skazani 
na rosnące nierówności, postępującą prekaryzację, 
głodowe emerytury i groźne w skutkach napięcia 
społeczne? I wreszcie – czy reguły  polskiego 
rynku pracy można zmienić? Przechodząc od 
perspektywy globalnej do lokalnej, Rafał Woś 
próbuje odpowiedzieć na wiele bardzo aktualnych 
pytań, dotyczących codzienności i przyszłości 

każdego z nas”.
Dlaczego ta akurat pozycja powinna zainte-

resować każdego związkowca?   Bo są w niej fakty, 
liczby i opinie, na które warto się powoływać, gdy 
ktokolwiek próbuje dyskredytować rolę związków 
zawodowych „ jako dinozaura skazanego na wymar-
cie w XXI wieku”.  To nie przypadek, że poziom 
uzwiązkowienia w Polsce spada, gdy w  Islandii, 
Finlandii, Szwecji czy Danii (gdzie praktykowany 
jest kapitalizm z ludzką twarzą) do związków 
zawodowych należy  ok. 70 proc. pracowników. 
Albo, że we Francji, Austrii, Belgii i Finlandii (gdzie 
płaca pozwala na godne życie) związki zawodowe,  
mimo poziomu uzwiązkowienia porównywalnego 
z naszym, faktycznie reprezentują powyżej 90 proc. 
pracującej populacji, bo aż tylu pracowników jest 
tam beneficjentami związkowych rokowań i ustaleń. 

Deprecjonowanie i marginalizowanie związ-
ków zawodowych w naszym kraju trwa nieprze-
rwanie od blisko trzydziestu lat. Stały za tym 
kolejne elity rządzące (wg Wosia również z SLD), 
na tendencyjny obraz związkowca na ciepłej po-
sadce pracuje niestrudzenie lobby pracodawców, a 
opiniotwórcze media albo im wtórują, albo milczą, 
od czego sympatyków nam nie przybędzie. A prze-
cież związki zawodowe były i są po to, aby na styku 
kapitału i pracy „ta słabsza strona (praca) miała się 

komu poskarżyć, jeśli silniejszy (kapitał zacznie 
domagać się od niej rzeczy, na które ona nie ma 
ochoty”- jak tłumaczy publicysta. Stąd wymowny 
tytuł jednego z rozdziałów w książce Rafała Wosia: 
„Związki na Powązki? Nie, do Internetu”.

Gratuluję i dziękuję autorowi za rzetelność 
i odwagę 

Zbigniew Janowski                                                                                                                                         

Kłamstwo posiada wiele aspektów: niedo-
powiedzenie, półprawda, oczernianie… Ale 
zawsze jest bronią tchórzy.

św. Josemaria ESCRIVA DE BALAGUER
hiszpański ksiądz katolicki

(…) dobrze jest wiedzieć, że kłamstwo czę-
sto szkodzi innym, ale jeszcze częściej szko-
dzi kłamcy, bo go wewnętrznie pustoszy.

Leszek KOŁAKOWSKI
polski filozof

Największą karą dla kłamcy jest nie to, że 
ktoś mu nie uwierzy, ale to, ze on sam nie 
potrafi uwierzyć nikomu.

George Bernard SHAW
irlandzki pisarz

Niestety, kłamstwo posługuje się nie tylko 
nikczemnikami.

Henryk MANN

Kłamstwo nie różni się niczym od prawdy, 
prócz tego, że nią nie jest.

Stanisław Jerzy LEC
polski poeta i aforysta

Nie lękam się tego, co mogą mi zrobić lu-
dzie, kiedy mówię prawdę. Boję się tego, co 
zrobiłby mi Bóg, gdybym skłamał.

św. Jan BOSKO
włoski duchowny katolicki

Łgać – to kłamać takim tonem, aby to, co 
się mówi, wyglądało jak prawda.

Mikołaj GOGOL
rosyjski pisarz

Nie tylko ten kłamie, kto mówi wbrew wła-
snej wiedzy, lecz ten zwłaszcza, kto mówi 
wbrew swojej niewiedzy.

Fryderyk NIETZSCHE
niemiecki filozof

Każdy obywatel ma obowiązek umrzeć za 
ojczyznę, nikt nie ma obowiązku kłamać 
dla niej.

MONTESKIUSZ
francuski filozof i pisarz

Być wolnym, to móc nie kłamać.
Albert CAMUS 
francuski pisarz

Powiedzieli 
o kłamstwie i kłamcach
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W Brukseli odbyła się kon-
ferencja końcowa projektu 
TIMELINES – Linie postępu 

społecznego, zorganizowana przez EFBWW. 
Projekt finansowany przez Komisję 

Europejską ma unikalny charakter. Dla 12 
krajów członkowskich UE przygotowano 
przegląd najważniejszych wydarzeń sta-
nowiących „kamienie milowe” postępu 
społecznego w poszczególnych krajach. 

Do udziału w projekcie został zaproszo-
ny Związek Zawodowy „Budowlani”. „Ka-
mieniami milowymi” były przede wszystkim 
te wydarzenia (zmiany systemowe, akty praw-
ne, rewolucje etc), które w zasadniczy sposób 
zmieniały sytuację dużych grup społecznych 
czy wręcz wszystkich obywateli. Chodziło 
więc o wolności i prawa obywatelskie, prawa 
pracownicze, emancypację kobiet, prawa 
mniejszości. W bardzo wielu wypadkach (a 
w zasadzie bardzo rzadko) postęp społeczny 
miał charakter liniowy. Okresy postępowych 
reform przeplatały się w historii Europy z 
okresami reakcji – cofania reform i ogranicza-
nia praw. Porównanie kalendariów postępu 
społecznego 12 krajów różnych regionów 
Europy pokazało wiele różnic, ale też zadzi-
wiająco wiele podobieństw historycznych. 

Projekt kalendariów był przygotowywa-
ny przez krajowych ekspertów związkowych. 
W przygotowaniu polskiego kalendarium 
uczestniczyła również Komisja Historyczna 
ZZ „Budowlani”. Efektem końcowym pro-
jektu będzie wkrótce obszerna publikacja we 
wszystkich językach krajów uczestniczących 

w projekcie. Oprócz „linii postępu społecz-
nego” znajdą się w niej artykuły przybliżające 
najistotniejsze wydarzenia, akty prawne lub 
ważne postacie historyczne.

W konferencji końcowej projektu w 
Brukseli uczestniczyli reprezentanci ZZ 
„Budowlani”: Anna Bujnowska – przewod-
nicząca Okręgu Świętokrzyskiego, Urszula 
Jagielska – wiceprzewodnicząca Okręgu 
Dolnośląskiego, Zbigniew Figurski – prze-

wodniczący Komisji Historycznej i Jakub 
Kus – sekretarz Związku. 

W trakcie konferencji uczestnicy mieli 
okazję obejrzeć i wysłuchać kilku prezentacji 
krajowych opracowań koncentrujących się na 
ważnych, przełomowych okresach rozwoju 
praw pracowniczych i obywatelskich. Jakub 
Kus przedstawił prezentację: „Postęp społecz-
ny w czasach socjalizmu w Polsce – mocny 
początek i dziwny koniec”, w której skoncen-
trował się na paradoksach i sprzecznościach 
reform społecznych przeprowadzanych w 
latach 1944 – 1989.

Konferencja i przebieg dyskusji zostały 
bardzo wysoko ocenione przez uczestników. 
Wkrótce będziemy mieli okazję zapoznać 
się z finalną publikacją projektu: Liniami 
postępu społecznego w Europie.

Sag.

KONFERENCJA PROJEKTU TIMELINES - 
LINIE POSTĘPU SPOŁECZNEGO

W Akademii Pedagogiki 
Specjalnej im. Marii 
Grzegorzewskiej w 

Warszawie odbyła się ogólnopolska 
konferencja prezentująca produkty 
projektu „Rozwijanie, uzupełnia-
nie i aktualizacja informacji o 
zawodach oraz jej rozpowszech-
nianie za pomocą nowoczesnych 
narzędzi komunikacji - INFODO-
RADCA+”. Wzięli w niej udział 
przedstawiciele instytucji rynku 
pracy oraz inne osoby, zaintereso-
wane tematyką tworzenia i wyko-
rzystywania opisów informacji o 
zawodach. Licznie reprezentowane 
były instytucje zaangażowane w 
realizację Projektu, poczynając od 
Departamentu Rynku Pracy oraz 
Departamentu Wdrażania EFS 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Poli-
tyki Społecznej, poprzez partnerów 
społecznych, aż po wykonawców, 
wchodzących w skład Partnerstwa 
(konsorcjum wykonawczego). W 
skład konsorcjum wykonawców 
weszli: Doradca Consultants Ltd., 
Instytut Technologii Eksploatacji 
- Państwowy Instytut Badawczy z 
Radomia, Instytut Pracy i Spraw 
Socjalnych z Warszawy, Centralny 

Instytut Ochrony Pracy - Państwowy 
Instytut Badawczy z Warszawy oraz 
Agencja Badawcza PBS z Sopotu.

W ramach ww. projektu opra-
cowano 1000 opisów zawodów, 
które są dostosowane do aktualnych 
potrzeb instytucji rynku pracy, osób 
poszukujących pracy, chcących się 
przekwalifikować, czy też zaplanować 
karierę zawodową. Informacje o za-
wodach zawierają m.in. szczegółowy 

opis zawodów, opis kompetencji 
zawodowych, odniesienie do sytuacji 
zawodu na rynku pracy i możliwości 
doskonalenia zawodowego, a także 
możliwości zatrudnienia osób z 
niepełnosprawnościami. Opisy są 
udostępnione na wortalu publicz-
nych służb zatrudnienia: http://
www.psz.praca.gov.pl/infodoradca

Informacje o zawodach mogą 
być wykorzystywane m.in. w po-

średnictwie pracy, poradnictwie za-
wodowym, w obsadzaniu trudnych 
stanowisk i dostosowaniu szkoleń 
do potrzeb klientów (osób bezro-
botnych). Wspomagać mają trafne 
planowanie kariery zawodowej oraz 
poszerzać zakres kompetencji kadry 
instytucji rynku pracy. Dzięki wy-
korzystaniu informacji o zawodach 
przygotowanych w ramach ww. pro-
jektu zarówno poszukujący pracy, 
jak i doradcy klienta dysponować 

będą szeroką informacją o treści 
pracy i wymaganiach dotyczących 
wybranych zawodów. Wypracowany 
w projekcie zakres opisów zawodów 
odpowiada na potrzeby i może stać 
się istotnym wsparciem m.in. dorad-
ców klienta i doradców zawodowych, 
gdyż tworzy podstawę dla projek-
towania Indywidualnych Planów 
Działania oraz ułatwia skuteczne 
świadczenie usług oraz stosowanie 
instrumentów rynku pracy.

W ramach projektu opracowano 
bardzo wiele opisów zawodów zwią-
zanych z budownictwem. W pracach 
projektu uczestniczyli członkowie 
Sektorowej Rady ds. Kompetencji w 
Budownictwie.

Informacje dostępne są także 
na stronie projektu: http://www.
infodoradca.edu.pl/  

(ITeE/srk)

PROJEKT INFODORADCA+ NA FINISZU



11OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY      NR 8 (139) 2019

W siedzibie Spółdzielni Miesz-
kaniowej  „DĄB” w Szcze-
cinie odbyło się spotkanie 

poświęcone współpracy Zarządu Spółdzielni 
ze Związkiem Zawodowym „Budowlani”. 
Wzięli w nim udział: prezes Zarządu Spół-
dzielni – Józef  Karbowniczyn, zastępca 
prezesa ds. eksploatacji Marek Nielek, 
przedstawiciele Organizacji  Zakładowej, 
członkowie Zarządu Zakładowego Związku 
Zawodowego „BUDOWLANI”, działającego 
w  S.M. „DĄB”: Urszula Łozicka-Obłoza 
- przewodnicząca  Zarządu, Teresa Grela 
- skarbnik  Zarządu, Katarzyna Olejni  - sekre-
tarz Zarządu,  Tomasz Majdziński  - Członek 
Zarządu oraz reprezentujący Zarząd Krajowy 
ZZ ”BUDOWLANI” sekretarz krajowy 
Mirosław Ossowski.

Prezesi Zarządu Spółdzielni przedstawili 
historię oraz omówili aktualne działania 
Spółdzielni. Początki Spółdzielni Mieszka-
niowej „DĄB” sięgają  października 1965 r., 
wówczas w Dąbiu odbyło się pierwsze zebra-
nie informacyjne z udziałem przedstawicieli 
największych zakładów pracy tej dzielnicy, a 
10 sierpnia 1966  roku Walne Zgromadzenie 
Członków powołało do życia Spółdzielnię 
Mieszkaniową ”DĄB”, która w grudniu 
1966 r.  liczyła 146 członków i dysponowała 
60 mieszkaniami. Obecnie, w 53 roku swojego  
istnienia, S.M. ”DĄB” posiada blisko 17 
tys. mieszkań, w których żyje ponad 50 tys. 
osób. Z danych wynika, że co 8 mieszkaniec 
Szczecina jest mieszkańcem Spółdzielni 
„DĄB”. Spółdzielnię tworzy 7 osiedli tj.: 
„Dąbie”, „Podjuchy”, „Zdroje”, „Słoneczne”, 

„Majowe”, „Bukowe”, „Lewobrzeże”.
Spółdzielnia jest jedną z najstarszych 

i jednocześnie największą spółdzielnią 
mieszkaniową w Szczecinie i znajduje się 
w ścisłej czołówce spółdzielczości w Polsce, 
zarówno pod względem wielkości zasobów, 
jak i wdrożonych nowoczesnych rozwiązań 
techniczno-organizacyjnych. Rosnąca na 
przestrzeni lat liczba członków i mieszkań-
ców skłoniła władze Spółdzielni do doskona-
lenia struktury samorządowej, pozwalającej 
na większe zaangażowanie mieszkańców w 
podejmowanie istotnych decyzji. Postulaty 
zgłaszane przez członków Spółdzielni wywie-
rają wpływ na kształtowanie  zróżnicowanych 
programów działalności osiedli, zgodnie z 
oczekiwaniami mieszkańców co do realizacji 
wspólnych potrzeb.

Na szczególne podkreślenie zasługuje 
fakt, że Spółdzielnia prowadzi szeroką 
działalność społeczną, oświatową i kultu-
ralną dla członków i ich rodzin w 4 klubach 
osiedlowych oraz w  Centrum Sportowo-
-Rekreacyjnym, we współpracy z Fundacją 
Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej „Pra-
wobrzeże”, której powstanie zainicjowała.

Spółdzielnia jest jedną z niewielu, która 
podejmuje się budowy kolejnych budynków 
na zasadach deweloperskich, konkurując z 
innymi podmiotami jakością wykonania, 
atrakcyjnością lokalizacji, a przede wszyst-
kim renomą, jaką się cieszy jako zarządca 
nieruchomości. 

Ostatnio zrealizowane  inwestycje to: 
„Nastrojowa Zakątek”, „ul. Nehringa Buko-
wo Park Leśny”, „Szczecin ul. Seledynowa”, 

„Szczecin ul. Kostki Napierskiego”. 
Aktualnie budowane są kolejne budynki 

w ramach przedsięwzięcia przy ul. Nastrojo-
wej na Prawobrzeżu Szczecina. 

S.M. „DĄB” ma wiele atutów tj. własne 
lokale użytkowe, uporządkowane sprawy 
własnościowe, wysoko wykwalifikowaną kadrę 
i dobrą sytuacją finansową, co pozwala jej  

członkom myśleć pozytywnie o najbliższej 
przyszłości. Spółdzielnia wydaje kilkuna-
stostronicową gazetę „PANORAMA 7” w 
nakładzie ponad 16 tys. egzemplarzy, która 
ukazuje się dwa razy w miesiącu.

Z punktu widzenia ZZ „BUDOWLA-
NI” Spółdzielnia „Dąb” jest wzorcowym 
przykładem dobrej współpracy Zarządu 

Spółdzielni z Organizacją Zakładową dzia-
łającą w jej strukturach.

Przewodnicząca Organizacji Zakładowej 
Urszula Łozicka-Obłoza przedstawiła bieżące 
działania, jakie Organizacja, licząca 43 
członków, prowadzi w ramach swojej działal-
ności związkowej. Organizacja Zakładowa ZZ 
”BUDOWLANI” działa w Spółdzielni  nie-
przerwanie od blisko 40 lat. Związek prowadzi  
rozmowy i negocjacje z Zarządem Spółdzielni 
w sprawach dotyczących bieżących spraw 
pracowniczych, w tym m. in.: wynagrodzeń, 
Regulaminu Pracy, Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych itp. W Spółdzielni 
obowiązuje Zakładowy Układ Zbiorowy 
Pracy. Organizacja Zakładowa, współzarzą-
dza Zakładowym Funduszem Świadczeń 
Socjalnych, proponując plan jego wydatków 
oraz opiniując cele wydatkowania środków 
funduszu. Korzystając z gościnności Zarządu 

Spółdzielni, w jej siedzibie, odbywają się 
cykliczne posiedzenia Rady Okręgu Zachod-
niopomorskiego. ZZ „BUDOWLANI” jest 
jedyna organizacją związkową działającą w 
Spółdzielni.

Sekretarz Krajowy - Mirosław Ossowski 
przedstawił działania jakie ZZ „BUDOWLA-
NI” podejmuje na rzecz poprawy kultury i  

bezpieczeństwa pracy, zarówno na  poziomie 
zakładów pracy - poprzez aktywną działal-
ność społecznych inspektorów pracy, a także 
na szczeblu europejskim i ogólnokrajowym, 
w tym poprzez działania Zarządu Krajo-
wego i przewodniczącego ZZ ”Budowlani” 
Zbigniewa Janowskiego, zastępcy przewod-
niczącego Rady Ochrony Pracy przy Sejmie 
RP  i  Rady Głównego Inspektora Pracy ds. 
Bezpieczeństwa Pracy  w Budownictwie.  Prze-
kazał także materiały informacyjne dotyczące  
Państwowych Programów Kapitałowych oraz 
materiały dotyczące konkursu Państwowej In-
spekcji Pracy tj. konkursu ”Najaktywniejszy 
Społeczny Inspektor Pracy”.

Podczas spotkania dyskutowano także 
na temat problemów związanych z realizacją 
obowiązującej  ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych.

Opracował: Mirosław Ossowski.

SPOTKANIE W SPÓŁDZIELNI  
MIESZKANIOWEJ „DĄB”  W SZCZECINIE  
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Z WYDARZEŃ W ŚWIATOWYM RUCHU PRACOWNICZYM
Rosja

Przewodniczący 
i wiceprzewodniczą-
cy rosyjskiego Związ-
k u  Z a w o d o w e g o 
Pracowników Sprzedaży (członek AIWUR, 
stowarzyszonego z Międzynarodowym 
Związkiem Zawodowym Pracowników 
Branży Żywnościowej, Rolnej i Hotelarskiej 
IUF) - zostali zwolnieni w wyniku masowej 
restrukturyzacji oddziału sprzedaży Nestlé 
Rosja.  Oddział firmy ma siedzibę w Briań-
sku. Jest to jedyna placówka, która ma zostać 
zamknięta - jej zamknięcie nastąpiło na 
miesiąc przed innymi działaniami restruk-
turyzacyjnymi.

Pomimo wielu wezwań ze strony ro-
syjskich związków zawodowych oraz IUF, 
skierowanych do kierownictwa Nestlé 
i Nestlé Rosja, do natychmiastowego 
i bezwarunkowego anulowania wszystkich 
zwolnień, dokonanych pod przymusem 
w związku z restrukturyzacją, rosyjskie kie-
rownictwo rozpoczęło zamykanie zakładu 
w Briańsku 31 lipca 2019 r.

Zdaniem Międzynarodowego Związku 
IUF działania te wymierzone są przeciwko 
związkom zawodowym. IUF żąda od firmy 
Nestlé podjęcia pilnych działań w celu 
ochrony pracowników i przedstawicieli 
związku zgodnie z wymogami zarówno 
prawa rosyjskiego, jak i standardów mię-
dzynarodowych.

Filipiny
W sierpniu od-

działy filipińskiej 
policji rozproszyły 
pikietę pracowników 
firmy Peerless Products Manufacturing 
Corporation (Pepmaco) w mieście Calam-
bie (prowincja Laguna) i aresztowały co 
najmniej 20 pracowników.

Aresztowani pracownicy byli prze-
trzymywani w więzieniu w Calamba City. 
Nie podano szczegółowych informacji na te-
mat zarzutów wniesionych przeciwko nim.

Myra Viray, jedna ze strajkujących 
pracowników, przekazała w SMS-ie: „Po 
prostu nas aresztowali i zakuli w kajdanki. 
Próbowaliśmy poprosić o nakaz, ale nie 
odpowiedzieli ”.

Grupa pracowników PWU-NAMFLU-
-KMU, w tym Myra Viray, przebywa obecnie 
w biurze Krajowej Rady Pojednawczej i Me-
diacji w Calambie, aby zaprotestować prze-
ciwko niedawnemu przerwaniu protestu.

Dziania policji naruszają krajowe 
wytyczne operacyjne Departamentu Pracy 

40-G-03, które stanowią, że jednostki policji 
i wojska muszą przebywać w odległości co 
najmniej 50 metrów od protestujących.

Pracownicy Pepmaco strajkują od 24 
czerwca 2019 r., domagając się uregulowania 
kwestii pracowniczych.

Kazachstan
M i ę d z y n a r o -

dowa Konfederacja 
Związków Zawodo-
wych (ITUC) z zado-
woleniem przyjmuje zwolnienie z więzienia 
Erlana Baltabaya, lidera Niezależnego 
Związku Pracowników Ropy i Energii, na 
mocy specjalnego dekretu nowego prezy-
denta Republiki Kazachstanu.

W lipcu 2019 r. działacz kazaskich 
związków zawodowych - Erlan Baltabay 
został skazany na 7 lat więzienia pod fał-
szywymi zarzutami, które międzynarodowy 
ruch związkowy potępił jako motywowane 
politycznie. 

Sprawa karna przeciwko Erlan Baltabay 
została wszczęta w odpowiedzi na jego 
aktywne działania związkowe i zasadnicze 
stanowisko wspierające innych przywódców 
Konfederacji Niezależnych Związków Za-
wodowych Kazachstanu (CITUK), których 
prawa i wolności również były ograniczane 
z powodów  politycznych.

ITUC zaapelował do prezydenta Ka-
zachstanu Kassym-Jonarta Tokajewa, wzy-
wając go do zapewnienia sprawiedliwości w 
sprawie Baltabay.

„Zwolnienie Erlana Baltabay jest 
krokiem we właściwym kierunku. Od lat Ka-
zachstan ma opinię kraju, który sprzeciwia 
się wolności zrzeszania się, stanowiącego 
jedno z podstawowych praw człowieka. 
Od dwóch kolejnych lat znajduje się w 
pierwszej dziesiątce krajów naruszających 
prawa pracownicze według ITUC Global 
Reporting Index” - powiedziała Sharan 
Burrow, sekretarz generalny ITUC.

„Mamy nadzieję, że ta interwencja 
prezydenta jest oznaką zmiany nastawienia 
do niezależnych związków zawodowych w 
kraju. Należy podjąć dalsze kroki, zgodnie 
z wnioskami Komitetu Międzynarodowej 
Organizacji Pracy w sprawie stosowania jej 
norm, aby zapewnić wdrożenie prawa zrze-
szania się (zarówno jeśli chodzi o podstawy 
prawne jak i praktykę)”- dodała.

Erlan Baltabay jest już w domu ze 
swoją rodziną i wyraził wdzięczność dla 
międzynarodowego ruchu związkowego, kra-
jowych central związkowych oraz wszystkich 
organizacji i aktywistów, którzy go wspierali 

i dołączyli do międzynarodowej kampanii, 
która doprowadziła do jego uwolnienia, w 
tym globalnej kampanii Labour Start.

Hongkong
Międzynaro-

dowy Związek Pra-
cowników Budow-
nictwa i Przemysłu 
Drzewnego (BWI) 
jest oburzony nadmiernym i nieproporcjo-
nalnym użyciem siły przez oddziały mające 
przeciwdziałać zamieszkom przeciwko 
protestującym w Hongkongu na początku 
lipca 2019 r. BWI po raz kolejny wyraża swoją 
solidarność z ruchem związkowym w Hong 
Kongu, wspierając przez kolejnych dziesięć 
tygodni protesty sił prodemokratycznych.

Ruch ten został wywołany przez pro-
ponowaną zmianę legislacyjną, która 
pozwoliłaby na ekstradycję mieszkańców 
Hongkongu do Chin. W rezultacie unie-
ważniłoby to praworządność i poddałoby 
oskarżonych o przestępstwa arbitralnemu 
i kontrolowanemu politycznie systemowi 
sprawiedliwości. Naruszyłoby to również 
umowę „jedne Chiny, dwa systemy”. 
Szefowa władz terytorium Hongkongu 
zawiesiła zmiany, ale nie cofnęła inicjatywy 
ustawodawczej.

Protesty przeciwko nowemu ustawo-
dawstwu i nadmierne reakcje policji dopro-
wadziły do szerszych strajków dotyczących 
również innych kwestii związanych z 
demokracją i autonomią. 

Ruch protestujących publicznie ogłosił 
pięć żądań:

• Całkowite wycofanie proponowanego 
projektu dot. ekstradycji;

• Koniec fałszywego przedstawiania 
przez rząd protestów jako „zamieszek”;

• Bezwarunkowe zwolnienie aresztowa-
nych protestujących wraz oddaleniem 
zarzutów;

• Niezależne dochodzenie w sprawie 
zachowań policji;

• Wdrożenie prawdziwego i powszechne-
go prawa wyborczego.
W zorganizowanych protestach uczest-

niczyły co najmniej dwa miliony ludzi. 
Mobilizacja obejmowała strajk generalny 
oraz zajęcie międzynarodowego lotniska 
w Hongkongu, co spowodowało odwołanie 
setek lotów.

„To, co dzieje się w Hongkongu, jest 
fenomenalne”- powiedział Ambet Yuson, 
sekretarz generalny BWI. „Studenci i 
młodzi aktywiści byli na czele tego ruchu 
i połączyli siły i determinację do wyzwolenia 

z nowymi technikami organizacyjnymi. 
Okazali wielką odwagę i nie dali się zastra-
szyć. Działacze ci demonstrują głęboką 
solidarność ze współobywatelami i inspirują 
wielu innych, w tym ruch związkowy. Hong-
kong, jesteśmy z Tobą.”

Długie utrzymywanie się tego ruchu 
spowodowało narastające represje i przemoc 
ze strony rządu Hongkongu, a oddziały 
mające przeciwdziałać zamieszkom uży-
wają nadmiernej i nieproporcjonalnej 
siły - strzelanie pociskami z woreczkami z 
fasolą (młoda kobieta została postrzelona w 
oko co spowodowało u niej trwałą ślepotę), 
brutalne pobicia ludzi, policja działająca w 
przebraniu w celu łatwiejszego aresztowania 
i użycia gazu łzawiącego na stacjach metra. 

Istnieją również doniesienia, że gangi 
z Hokkien są rozmieszczane w celu użycia 
przemocy wobec mieszkańców, tak by 
zniechęcić aktywistów do przyłączania się 
i udziału w protestach. Aresztowano ponad 
700 osób - w tym osoby udzielające pierwszej 
pomocy. Najmłodsza zatrzymana osoba 
ma 13 lat i może zostać skazana na 14 lat 
więzienia.

„Jesteśmy bardzo zaniepokojeni do-
niesieniami o nieproporcjonalnym użyciu 
przemocy i użyciu tajnej policji jako 
prowokatorów rozprzestrzeniających prze-
moc”, powiedział Yuson.  „Mieszkańcy 
Hongkongu głośno rozmawiają o swoich 
działaniach i domagają się szacunku i popra-
wy w porozumieniu z Pekinem. Wzywamy 
dyrektora naczelnego Hongkongu Carrie 
Lam, aby odpowiedziała na uzasadnione 
żądania ruchu ludności w Hongkongu i 
doprowadziła do szybkiego zakończenia 
kryzysu”.

Indie
Aby wzmoc-

nić pozycję pra-
cowników w sek-
torze energii elek-
trycznej, Związek 
TKTMS (oddział BWI w stanie Tamil Nadu 
w Indiach) 30 lipca 2019 r., w mieście w 
Chennai, utworzył Federację Pracowników 
Branży Elektrycznej Tamil Nadu (TEWF). 
TEWF składa się z 18 zarejestrowanych 
związków zawodowych pracowników energii 
elektrycznej z 15 okręgów w stanie Tamil 
Nadu i liczy ponad 3000 członków.

Ponkumar, założyciel TEWF i przewod-
niczący TKTMS pogratulował wszystkim 
związkom zawodowym okazania jedności 
i siły, łącząc się w ramach jednej federacji. 

Sektor energii elektrycznej w Indiach 

stoi przed wieloma wyzwaniami, a sytu-
acja może się pogorszyć, jeśli rząd Indii 
wprowadzi proponowane zmiany w prawie 
pracy i polityce regulującej ten sektor. 
Ponkumar wezwał do wspólnych, zbioro-
wych działań na szczeblu państwowym i 
regionalnym, aby zapewnić ochronę praw 
i dążenie do dobrobytu pracowników oraz 
ich rodzin.

Ambet Yuson, sekretarz generalny 
BWI przekazał solidarne pozdrowienia 
i pogratulował kierownictwu TEWF oraz 
jego członkom. W swoim przesłaniu do 
uczestników stwierdził: „Pracownicy sektora 
elektro-energetycznego stają przed wieloma 
wyzwaniami, w tym rosnącym zatrudnieniu 
w oparciu o umowy cywilne, prywatyzacją, 
outsourcingiem oraz złymi standardami w 
zakresie BHP, które wymagają silnej inter-
wencji związków zawodowych. Utworzenie 
TEWF wzmocni zdolność związków do 
prowadzenia kampanii i mobilizacji w celu 
przestrzegania praw pracowników w tym 
sektorze”.

Afryka
OPZZ informuje:
„Washington Post 

informuje, że około 
dwie trzecie światowej 
podaży kakao pocho-
dzi z Afryki Zachod-
niej, gdzie według raportu Departamentu 
Pracy Stanów Zjednoczonych z 2015 r., 
ponad 2 miliony dzieci było zaangażowa-
nych w pracę przy uprawie kakao. Typowe 
gospodarstwo kakaowe na Wybrzeżu Kości 
Słoniowej jest małe – mniej niż 10 akrów – a 
jego roczny dochód wynosi około 1900 dola-
rów. Około 60 procent ludności wiejskiej w 
kraju nie ma dostępu do energii elektrycznej, 
a według UNESCO wskaźnik alfabetyzacji 
na Wybrzeżu Kości Słoniowej sięga około 44 
procent. Przy tak niskich wynagrodzeniach 
rodzice Wybrzeża Kości Słoniowej często nie 
mogą sobie pozwolić na koszty wysyłania 
dzieci do szkoły – zamiast tego korzystają 
z ich pracy w gospodarstwie. 

Według amerykańskiego Departamentu 
Pracy większość z 2 milionów robotników 
dziecięcych w przemyśle kakaowym żyje 
na farmach rodziców, wykonując niebez-
pieczną pracę - wymachiwanie maczetami, 
przewożenie ciężkich ładunków, rozpylanie 
pestycydów. 

Światowe firmy produkujące czekoladę 
prawie dwie dekady temu zobowiązały się 
do zaprzestania używania kakao zbieranego 
przez dzieci. Jednak większość czekolady, 
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W Wiedniu w maju 2019 odbył 
się 14 Kongres Europejskiej 
Konfederacji Związków Za-

wodowych. Wśród dokumentów Kongresu 
na szczególną uwagę zasługuje Manifest 
określający cele i kierunki działań europej-
skiego ruchu zawodowego w najbliższych 
latach. Manifest stanowi jednocześnie prze-
słanie skierowane do innych europejskich 
partnerów społecznych, do rządów jak 
i – szczególnie – do nowych struktur Unii 
Europejskiej: Parlamentu Europejskiego, 
Rady i nowej Komisji Europejskiej.

Poniżej przytaczamy obszerne frag-
menty tego Manifestu:

Manifest EKZZ na lata 2019-2023
Znajdujemy się w kluczowym, a za-

razem bardzo trudnym momencie dla 
Europy i europejskiego ruchu związkowe-
go. Skutki nieuregulowanej globalizacji, 
kryzysu gospodarczego i biedy; zmiany w 
gospodarce i na rynku pracy spowodowane 
zmianami klimatu, cyfryzacją i automa-
tyzacją; ataki na prawa pracowników i 
związków zawodowych oraz na europejski 
model społeczny; wzrost nierówności 
pomiędzy krajami, jak i w samych krajach; 
kwestia migracji i przepływów w ramach 
mobilności, które często prowadzą do 
dyskryminacji i wyzysku; a także docho-
dzenie do głosu sił skrajnie prawicowych, 
nacjonalistycznych, neofaszystowskich i 
ksenofobicznych, które zagrażają prawom 
człowieka i prawom socjalnym oraz nara-
żają na niebezpieczeństwo demokratyczne 
wartości Unii Europejskiej – to wszystko 
budzi poważne obawy związane z przyszło-
ścią Europy i europejskich pracowników. 
Obowiązkiem ruchu związkowego jest 
obrona demokracji i europejskiego mo-
delu społecznego, czyli najważniejszych 
osiągnięć minionego wieku, opartych na 
pokoju, prawach człowieka, prawach pra-
cowniczych, socjalnych i środowiskowych, 
na uczciwych i równych warunkach życia 
i pracy, w tym także wysokiej jakości usług 
publicznych i edukacji.

W tym celu ETUC i organizacje sto-
warzyszone opracowały rozsądne strategie 
polityczne dla przyszłości europejskiej 
gospodarki, społeczeństwa i rynku pracy 
oraz będą wdrażały skuteczne narzędzia 
i działania służące wzmocnieniu roli 
związków zawodowych, która polega na 
zapewnianiu konkretnych, pozytywnych 
rezultatów dla pracowników, koncentrując 
się w szczególności na: nowej, postępowej 
i zrównoważonej polityce gospodarczej; 
wzroście płac i rosnącej zbieżności płac 
pomiędzy krajami i sektorami; zatrudnie-
niu w nowoczesnych miejscach pracy oraz 
skracaniu tygodnia pracy bez obniżania 
płacy i zmniejszania kontroli nad ustale-
niami dotyczącymi czasu pracy; obronie i 
rozszerzaniu praw pracowniczych, ochrony 

socjalnej i usług publicznych; rozpoczęciu 
na nowo dialogu społecznego, wzmacnia-
niu rokowań zbiorowych, rozszerzaniu ich 
ochrony i propagowaniu uczestnictwa pra-
cowników; sprawiedliwych przemianach, 
zrównoważonej globalizacji i postępowym 
handlu; sprawiedliwej mobilności oraz 
wspólnej polityce migracyjnej i azylowej 
w oparciu o poszanowanie praw i równe 
traktowanie. (…)

Umowa społeczna leżąca, u podstaw 
społecznej gospodarki rynkowej UE, jest 
zagrożona przez przedsięwzięcia oszczęd-
nościowe, cięcia i deregulację, wdrażane 
w całej Europie w ramach niewłaściwej 
reakcji na kryzys gospodarczy, a także przez 
dumping społeczny i płacowy oraz wyzysk 
pracowników i nadużycia. Europejski filar 
praw socjalnych i nowe prawodawstwo to 
ważne kroki na drodze do przywrócenia 
europejskiego modelu społecznego, ale 
same w sobie nie wystarczą. Potrzebujemy 
odnowionej umowy społecznej dla Europy, 
określającej relacje pomiędzy trzema 
elementami: państwem, pracą i kapitałem. 
Instytucje muszą wziąć na siebie odpo-
wiedzialność za wzmacnianie społecznej 
gospodarki rynkowej. Nie powinno być 
tak, że przedsiębiorstwa osiągają zyski z 
jednolitego rynku, a jednocześnie podwa-
żają go poprzez wyzyskiwanie siły roboczej 
lub unikanie płacenia podatków i składek 
na ubezpieczenia społeczne.

ETUC wdraża swój plan działań 
nakierowanych na uzyskanie odnowionej 
umowy społecznej dla Europy i będzie 
współpracować oraz negocjować z euro-
pejskimi i krajowymi instytucjami i orga-
nizacjami pracodawców, aby to osiągnąć, 
poprzez sztandarowe inicjatywy takie jak:
1. Protokół w sprawie postępu społeczne-

go, przyznający status pierwszeństwa 
prawom pracowników, związków 
zawodowych i socjalnym, który ma 
zostać włączony do traktatów i wdra-
żany poprzez unijne prawodawstwo 
i politykę.

2. Wznowienie nadzwyczajnego planu w 
zakresie zwiększenia publicznych i pry-
watnych inwestycji w tworzenie miejsc 
pracy wysokiej jakości we wszystkich 
sektorach gospodarki oraz inwestycji 
w usługi publiczne, dobra publiczne i 
ochronę socjalną.

3. Zmiany w unijnym systemie gospo-
darczym, europejskim semestrze, 
europejskiej unii monetarnej i budżecie 
unijnym, mające na celu promowanie 
sprawiedliwości społecznej, inwe-
stycji sprzyjających miejscom pracy, 
zrównoważonego wzrostu, uczciwego 
opodatkowania progresywnego oraz 
dobrobytu ludzi – to wszystko jest ce-
lem unijnych polityk gospodarczych.

4. Przebudowa europejskiego modelu 
społecznego poprzez wzmacnianie i 
wdrażanie zasad europejskiego filaru 
praw socjalnych poprzez polityki, 
prawodawstwo, regulacje społeczne, 
układy zbiorowe pracy oraz rzetelne 
środki redystrybucji i lepszej konwer-
gencji.

5. Wzmacnianie dwu- i trójstronnego 
dialogu społecznego na poziomie 
europejskim, krajowym i sektorowym 
poprzez lepsze prawodawstwo, poli-
tyki, porozumienia i fundusze dla 
budowania zdolności.

6. Partnerstwo na rzecz rokowań zbioro-
wych, mające na celu uzyskanie ogól-
nego wzrostu płac i większej zbieżności 
płac i warunków pracy dla wszystkich. 
Partnerstwo powinno doprowadzić 
do uzyskania rekomendacji Rady i 
ewentualnie dyrektywy ramowej, które 
będą wzmacniały i budowały silniejsze, 
autonomiczne rokowania zbiorowe 
oraz prawa pracowników i związków 
zawodowych w każdym państwie 
członkowskim UE.

7. Więcej wysiłków na rzecz równości 
płci w pracy i w społeczeństwie, gdzie 
prawodawstwo i polityki zajmują się 
wszelkimi formami dyskryminacji, a 
zwłaszcza zróżnicowaniem wynagro-

dzenia ze względu na płeć.
8. Pilne działania w zakresie kryzysu 

klimatycznego, cyfryzacji, automaty-
zacji i globalizacji ze sprawiedliwymi 
przemianami, dzięki którym – po-
przez prawodawstwo unijne, założenia 
polityki oraz dedykowane fundusze, 
a także dialog społeczny i rokowania 
zbiorowe – nikt nie pozostanie w tyle.

9. Reforma prawa konkurencji, prawa 
spółek i nowe prawodawstwo dotyczące 
należytej staranności i łańcuchów 
dostaw w ramach jednolitego rynku 
w celu zapewnienia pełnego poszano-
wania praw socjalnych, praw pracow-
ników i praw związków zawodowych.

10. Reforma unijnego prawodawstwa 
dotyczącego informacji i konsultacji, 
reprezentacji na poziomie zarządów 
oraz europejskich rad zakładowych dla 
zwiększenia aktywności pracowników 
w miejscu pracy oraz w zmieniającej 
się i przechodzącej restrukturyzację 
gospodarce.

11. Kształtowanie przyszłości pracy w 
unijnych ramach prawnych w celu 
ograniczenia niestałego i niepewnego 
zatrudnienia, rozszerzania praw i 
ochrony pracowników na nowe formy 
pracy, zatrzymania dumpingu płaco-
wego i społecznego oraz budowania 
uczciwej mobilności pracowników i 
równego traktowania.

12. Doprowadzenie do sytuacji, w której 
kształcenie ustawiczne i prawo do 
korzystania ze szkoleń staną się rzeczy-
wistością dla wszystkich dzięki unijnej 
inicjatywie legislacyjnej.

13. Zintensyfikowane działania na rzecz 
budowania uczciwej i zrównoważonej 
europejskiej agendy w dziedzinie 
migracji, globalizacji, handlu między-
narodowego oraz polityki zewnętrznej 
i polityki sąsiedztwa, również w drodze 
wdrażania w Europie Agendy 2030 oraz 
innych traktatów i narzędzi ONZ, w 
tym konwencji MOP.

(etuc/red)

Z WYDARZEŃ W ŚWIATOWYM RUCHU PRACOWNICZYM
którą kupujemy, nadal zawdzięczamy ich 
pracy. Branża, której sprzedaż szacowana 
jest na 103 miliardy dolarów rocznie, wydała 
ponad 150 milionów dolarów w ciągu 18 lat 
na rozwiązanie tego problemu.

W ciągu ostatniej dekady firmy czekola-
dowe zobowiązały się m.in. do zakupu coraz 
większej ilości kakao certyfikowanego przez 
jedną z takich grup jak Fairtrade czy Rain-
forest Alliance. Mars zgłasza zakup około 
połowy kakao z certyfikowanych źródeł; 
Hershey zgłasza 80 procent. W zamian za 
spełnienie standardów etycznych grup, rol-
nicy otrzymują o 10 procent więcej za swoje 
kakao. Jednak niektóre firmy przyznają, że 
takie certyfikaty są nieadekwatne do wyzwań 
związanych z pracą dzieci. Kontrole w 
gospodarstwach są sporadyczne i zazwyczaj 
ogłaszane z wyprzedzeniem. Przedstawiciele 
grup certyfikujących przyznają, że ich 
etykiety są niedoskonałymi narzędziami 
eliminowania pracy najmłodszych. Wyższe 
ceny certyfikowanego kakao i wysiłki mające 
na celu zorganizowanie spółdzielni rolni-
czych są krokami w kierunku zwalczenia 
problemu wyzysku dzieci”.

Europa 
OPZZ infor-

muje:
„ E u r o s t a t 

s p r a w d z i ł ,  j a k 
wyglądają deklaracje mieszkańców po-
szczególnych państw członkowskich Unii 
Europejskiej (UE) jeśli chodzi o możliwość 
sfinansowania tygodniowego urlopu poza 
domem jeden raz w roku. Badania pokazują, 
że w 2018 r. 28,3% ludności  UE w wieku 16 
lat lub więcej nie mogło sobie pozwolić na 
tygodniowy wyjazd. 

Krajami z najwyższym odsetkiem osób 
znajdujących się w tej sytuacji były: Rumu-
nia (58,9%), Chorwacja (51,3%), Grecja 
(51%) i Cypr (51,0%). W lepszej sytuacji 
były społeczeństwa Luksemburga - 10,9% 
jego mieszkańców twierdzi, że nie stać ich 
na tygodniowy urlop - i Szwecji, w której 
odsetek ten wynosi 9,7%. 

Eurostat informuje, że pod tym wzglę-
dem Polska zajmuje 11. pozycję wśród 28. 
krajów UE. 34,6% ankietowanych Polaków 
deklarowało, że nie może wyjechać na 
tydzień raz w roku. Polska znalazła się 
jednak w czołówce krajów, w których odno-
towano polepszenie sytuacji na przestrzeni 
ostatnich pięciu lat - wzrost o 26 punktów 
procentowych od 2013 r. do 2018 r.”

Zebrał: Cezary Izdebski

Manifest EKZZ
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Ukazało się nowe opracowanie Eu-
ropejskiej Agencji Bezpieczeństwa 
i Zdrowia w Pracy - Europejskiego 

Obserwatorium Ryzyka,  publikujące rezultaty 
projektu badawczego: „Wartość bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz koszty społeczne obrażeń 
i chorób związanych z pracą”. To niezwykle 
ciekawy materiał.

Potrzeba poprawy jakości i bezpieczeństwa 
życia zawodowego w Unii Europejskiej (UE) 
jest nadal pilna. W 2016 r. w państwach człon-
kowskich UE zanotowano około 2,4 miliona 
wypadków wymagających co najmniej 4 dni 
nieobecności w pracy i zgłoszono 3182 wypadki 
śmiertelnych. Oprócz tych wskaźników wypad-
ków, jak pokazują to dane z 2013 r., 7,9% siły 
roboczej cierpiało z powodu problemów zdro-
wotnych w pracy, z czego w 36% przypadków 
spowodowało to nieobecność z pracy przez co 

najmniej 4 dni (Eurostat, 2018). Te wypadki przy 
pracy, choroby i zgony powodują wysokie koszty 
ekonomiczne dla osób fizycznych, pracodawców, 
rządów i społeczeństwa. Negatywne skutki mogą 
obejmować kosztowne wcześniejsze przejście na 
emeryturę, utratę wykwalifikowanego personelu, 
nieobecność i tzw. prezenteizm (gdy pracownicy 
idą do pracy pomimo choroby, co zwiększa 
prawdopodobieństwa błędów i wypadków) oraz 
wysokie koszty leczenia i składek ubezpiecze-
niowych. W poprzednim projekcie, Europejska 
Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-
-OSHA) oszacowała, że   3,9% światowego produkt 
krajowego brutto (PKB) i 3,3% europejskiego 
PKB wydaje się na cele związane z wypadkami 
i chorobami zawodowymi. (EU-OSHA, 2017) 
Odsetek ten może się znacznie różnić w zależ-
ności od kraju, w szczególności między krajami 
zachodnimi i nowymi krajami UE, w zależności 
od struktury przemysłowej gospodarki, zaplecza 
legislacyjnego i kosztów prewencji.

W opublikowanym sprawozdaniu  znajdują 
się szczegółowe dane na temat drugiego etapu 
projektu EU-OSHA, mającego na celu ocenę 
kosztów urazów, chorób i zgonów związanych z 

pracą na szczeblu europejskim. W celu oceny kosz-
tów opracowywane są dwa podejścia: podejście 
oddolne, oparte na poszczególnych składnikach 
kosztów – kosztach bezpośrednich, pośrednich i 
niewymiernych, oraz podejście odgórne - w opar-
ciu o dane międzynarodowe, dotyczące kosztów 
ekonomicznych urazów i chorób zawodowych.

Oszacowanie kosztów oparto na danych z 
pięciu krajów: Finlandii, Niemiec, Holandii, 
Włoch i Polski – udostępniły one ich wystar-
czająco dużo i reprezentują one zróżnicowane 
położenie geograficzne, branże przemysłowe i 
systemy społeczne. Porównano wyniki każdego 
modelu, przy uwzględnieniu jego mocnych 
i słabych stron; badane są również skutki dla 
decydentów.

W badaniu uwzględniono kilka modeli, 
w tym główne oddolny i odgórny. W modelu 

oddolnym całkowite szacunkowe obciążenie 
ekonomiczne związane z urazami i chorobami 
związanymi z pracą - w tym śmiertelnymi i nie 
powodującymi śmierci - wynosi od 2,9% PKB w 
Finlandii do 10,2% w Polsce. W modelu odgór-
nym obciążenie ekonomiczne w dużym stopniu 
zależy od zastosowanego podejścia (wymaga 
również m.in. zastosowania umownej jednostki 
obliczeniowej DALY). W jednym z podejść tego 
modelu osiągane są zbliżone wyniki do modelu 
oddolnego. Uporządkowanie według krajów pod 
względem wielkości obciążenia ekonomicznego w 
stosunku do ich PKB jest podobne do uzyskanego 
z modelu oddolnego, z najwyższą wartością dla 
Polski (średnio 10,2% i mediana 7,2% PKB) oraz 
najniższą wartością dla Finlandii (średnio 4,5% 
i mediana 4,1% PKB). ’.

Obciążenia ekonomiczne związane z wypadkami 
i chorobami zawodowymi w wybranych krajach UE 
(model oddolny). Udział % PKB danego kraju oraz koszt 
szacowany w mln EURO – bez kosztów niematerialnych.  
(Polska 5%PKB i blisko 21,5 mld EURO). Źródło: 
Opracowanie EU - OSHA

Porównując kraje, w większości scenariuszy 

widzimy, że obciążenia ekonomiczne związane 
z obrażeniami i chorobami zawodowymi są 
stosunkowo wysokie w Polsce i we Włoszech, w 
porównaniu z Niemcami, Finlandią i Holan-
dią. W Polsce przynajmniej część tego można 
wytłumaczyć strukturą sektorów. Siła robocza 
w Polsce składa się ze stosunkowo dużej liczby 
osób pracujących w rolnictwie lub przemyśle. 
Chociaż odsetek osób pracujących w przemyśle 
we Włoszech jest powyżej średniej, wyjaśnienie 
stosunkowo wysokiego obciążenia jest mniej 
jasne niż w Polsce. Względnie duże obciążenie 
ekonomiczne jest częściowo związane z rakiem 
płuc związanym z wykonywaniem zawodu. 
Jednak główną różnicą w porównaniu z innymi 
badanymi krajami jest we Włoszech związana 
ze stratami z tytułu obrażeń „niezamierzonych 
obrażeń”, a także „obrażeń w transporcie”.

Autorzy raportu projektu zwracają uwagę 

na jego niedoskonałości. W projekcie, dotyczą-
cym obciążeń ekonomicznych związanych z 
obrażeniami i chorobami zawodowymi, kraje 
zostały wybrane na podstawie oczekiwań, że dys-
ponują wystarczającymi danymi dobrej jakości, 
umożliwiającymi wiarygodne szacunki. Jednak 
często brakowało danych, jakość danych była 
niska i konieczne było zbadanie alternatywnych 
źródeł, dla uzyskania rozsądnego oszacowania. W 
szczególności w przypadku modelu oddolnego, 
który składa się z kilku elementów, poszukiwanie 
odpowiednich danych było sporym wyzwaniem, 
głównie w przypadku formalnych kosztów opieki 
zdrowotnej. Dlatego pierwszym krokiem umożli-
wiającym oszacowanie tego rodzaju kosztów we 
wszystkich krajach europejskich byłoby zgroma-
dzenie i zharmonizowanie zebranych danych.

Biorąc pod uwagę wszystkie niedoskonałości modeli 
i podejść badawczych trzeba podkreślić, że wyniki badań 
są szokujące i skłaniają do gruntownego przemyślenia 
zasad polityki w obszarze zapobiegania wypadkom i 
chorobom zawodowym i wyboru odpowiednich narzędzi 
jej realizacji.

OSHA/red

Jakie są koszty ekonomiczne 
i społeczne urazów i chorób 
związanych z pracą? 

Li s t a  z o s t a ł a 
przygotowana 
przez Europej-

ską Agencję Bezpieczeń-
stwa Pracy (OSHA) jako 
narzędzie wspomagające 
dla firm budowlanych i 
ich pracowników. 

Celem listy kontrolnej jest pomoc w zidentyfikowaniu potencjalnych 
zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, na jakie mogą być 
narażeni pracownicy w związku z planowaniem i budową ekologicznych 
budynków, ich konserwacją, renowacją (modernizacją) i rozbiórką, a także 
ze zbieraniem odpadów z budowy i rozbiórki na miejscu (z wyłączeniem 
późniejszego przetwarzania i recyklingu odpadów). Podane są również 
przykłady środków profilaktycznych służących zapobieganiu tym zagro-
żeniom. Listę kontrolną można wykorzystać jako wsparcie procesu oceny 
ryzyka w miejscu pracy. 

Budynek ekologiczny jest konstrukcją, która jest przyjazna dla śro-
dowiska i oszczędna w eksploatacji zasobów przez cały cykl jej życia – od 
lokalizacji do projektowania, budowy, eksploatacji, konserwacji, renowacji i 
rozbiórki. Wspólną cechą budynków ekologicznych jest to, że zdecydowanie 
zmniejszają emisję, zużycie materiałów i zużycie wody. Budynki ekologiczne 
mogą zmniejszać zużycie energii o co najmniej 80%, dzięki wprowadzeniu 
wydajnych systemów (ogrzewania, chłodzenia, oświetlenia, instalacji 
wodociągowej), wykorzystaniu alternatywnych źródeł energii (na przykład 
biernej energii słonecznej, energii wiatrowej, bioenergii), zachowaniu energii 
(skuteczna izolacja i okna efektywne energetycznie, masa termiczna) oraz 
zastosowaniu materiałów budowlanych pochodzących z recyklingu, 
ponownie użytych lub energooszczędnych. 

   Ale przy wznoszeniu budynków ekologicznych należy pamiętać, że 
niektóre z zagrożeń BHP związanych z budynkami ekologicznymi są nowe 
w porównaniu z zagrożeniami w tradycyjnym budownictwie i wiążą się z 
nowymi, ekologicznymi materiałami, technologiami lub projektami. Inne 
zagrożenia są dobrze znane w sektorze budownictwa (na przykład praca na 
wysokości), ale nowe sytuacje lub kombinacje czynników związane z budyn-
kami ekologicznymi mogą wzmocnić ich wpływ. Lista kontrolna opiera się 
na broszurze e-fakty, poświęconej kwestiom bezpieczeństwa i higieny pracy 
(BHP) związanym z budownictwem ekologicznym, która dostępna jest na 
stronie internetowej: https://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/e-f-
act-70-occupational-safety-and-healthissues-associated-with-green-building, 
i stanowi uzupełnienie listy kontrolnej dotyczącej sektora budownictwa 
zawartej w sprawozdaniu EU-OSHA pt. „Innovative solutions to safety 
and health risks in the construction, healthcare and HORECA sectors” 
[Innowacyjne rozwiązania w dziedzinie zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy w sektorach budownictwa, opieki zdrowotnej i HORECA], 
dostępnym na stronie: http://osha.europa.eu/en/publications/reports/
innovative-solutionsOSHrisks/view. 

Kwestie BHP związane z systemami energii odnawialnej, w które można 
wyposażyć budynki ekologiczne, nie zostały uwzględnione w tej liście 
kontrolnej. Szczegółowe informacje na temat BHP i systemów solarnych 
oraz energii wiatrowej dostępne są również w sekcji strony internetowej 
EU-OSHA, dotyczącej zielonych miejsc pracy: https://osha.europa.eu/
pl/topics/green-jobs.

 Ponadto przypominamy, że informacje na temat sektora budownictwa 
są dostępne na stronie internetowej: http://osha.europa.eu/en/sector/
construction.

OSHA/red

Lista kontrolna  
do identyfikacji zagrożeń: 
kwestie 
bezpieczeństwa  
i higieny pracy 
związane  
z budownictwem 
ekologicznym



15OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY      NR 8 (139) 2019

Księgowa informuje

Planowanie budżetu ma ogromne 
znaczenie dla właściwego funkcjo-

nowania firmy i organizacji. Nie znając 
podstaw dotyczących planowania budżetu, 
nie jesteśmy w stanie dobrze zarządzać 
naszą jednostką. Finanse muszą być pod 
naszą ścisłą kontrolą, tylko w ten sposób 
możliwe jest osiąganie pożądanych zysków 
przez firmę i zapewnienie stabilności 
funkcjonowania przez organizację. Niestety 
wiele początkujących jednostek ma bardzo 
ograniczoną wiedzę na temat planowania 
budżetu, nie potrafi skonstruować dobrego 
planu finansowego. 

Przy przygotowywaniu i realizowaniu 
budżetu powinniśmy się opierać na pewnych 
podstawowych zasadach budżetowych;

1. zasada zupełności budżetu - polega na 
zestawieniu w budżecie wszystkich, a nie 
tylko wybranych wpływów i wydatków,

2. zasada jedności - oznacza, że istnieje 
tylko jeden dokument na całość wpły-
wów i wydatków (jedno zestawienie 
zwane budżetem),                 

3. zasada jawności - polega na tym, że 
organy przedstawicielskie są zaznajo-
mione z budżetem, jego treścią, sposo-

bem uchwalania oraz ze sprawowaniem 
nad nim kontroli. W praktyce oznacza 
to przede wszystkim prezentowanie 
wpływów i wydatków organom  przed-
stawicielskim                                                                                       

4. zasada realności – postuluje maksymal-
ną precyzję w planowaniu wpływów i 
wydatków budżetowych.                                               

5. zasada szczegółowości – oznacza , 
że w budżecie muszą być zawarte cele 
szczegółowe, konkretne, a nie określone 
w sposób ogólny.         

6. zasada równowagi – jest to dążenie do 
tego , aby wpływy były równe wydatkom, 
co w praktyce nie jest nigdy osiągane.                             

7. zasada jasności (przejrzystości) -  polega 
na takiej konstrukcji budżetu i na takim 
ujęciu wpływów i wydatków, który 
umożliwia prawidłowe planowanie i 
łatwość oceny.                                                           

8. zasady charakterystyczne dla zarzą-
dzania finansami – przy konstruowaniu 
budżetu należy dążyć do oszczędności, 
efektywności, elastyczności itp.                                                                               
Dobre planowanie to podstawa właści-

wej działalności związku zawodowego na 
każdym szczeblu struktury. Dobrze zaplano-

wany budżet ma przede wszystkim zapewnić 
naszej jednostce stabilność działania i możli-
wość realizacji celów statutowych Związku. 
Musi powstawać w oparciu o twarde dane. 
Podstawą dobrego budżetu jest jego realność. 
Ponadto budżet powinien być stworzony w 
sposób obiektywny, nie możemy opierać się 
na własnych odczuciach i przewidywaniach. 
Przemyślany, rzetelnie przygotowany budżet 
da nam możliwość lepszego i pewniejszego 
podejmowania decyzji i pozwoli jasno ana-
lizować sytuację naszej jednostki. Podstawa 
budżetu to przede wszystkim zestawienie 
przewidywanych wpływów z działalności 
naszej jednostki, które przygotowujemy 
głównie w oparciu o plan składek członkow-
skich. Jeżeli planowanie rocznego budżetu 
sprawia nam trudności, możemy przygo-
tować plan na miesiąc lub kwartał. Łatwiej 
nam będzie operować danymi, przewidywać 
wpływy i wydatki. Przygotowując taki plan, 
powinniśmy wziąć pod uwagę wiele danych. 

W przypadku takiego związku jak 
ZZ „Budowlani”, ważne jest minimalne 
wynagrodzenie w 2020 r. - obecnie Rada 
Ministrów przyjęła propozycję wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę, 

przedłożoną przez Ministra Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej. Według rządowej propo-
zycji minimalne wynagrodzenie za pracę od 
1 stycznia 2020 r. powinno wynosić 2450 zł.  
Jeszcze przed ogłoszeniem rządowej propozy-
cji w prawie płacy minimalnej wspólne stano-
wisko ustaliły OPZZ, NSZZ „Solidarność” 
i Forum Związków Zawodowych. Zdaniem 
związkowców, najniższe wynagrodzenie 
powinno wzrosnąć w stosunku do 2019 
roku o 12 procent. To oznaczałoby wzrost 
o 270 zł, do poziomu 2520 zł brutto. Nie-
stety, propozycje organizacji pracodawców 
znacznie odbiegają od postulatów związków. 
Nie będzie więc porozumienia partnerów 
społecznych. Oznacza to, że (jak zwykle) 
o wysokości minimalnego wynagrodzenia 
będzie decydował rząd.

Minimalne wynagrodzenie to czynnik, 
mający wpływ na wysokość składki człon-
kowskiej w związkach, które uzależniają 
wysokość składki członkowskiej od tego 
wskaźnika (tak jak ZZ „Budowlani”). Podsta-
wowy wskaźnik istotny dla  budżetu związku 
(po stronie wpływów) to ilość członków w 
organizacji. Pozwala zaplanować, jakie będą 
wpływy od członków w danej jednostce. 

Drugim elementem konstrukcji budżetu 
jest zestawienie kosztów związanych z pro-
wadzeniem działalności. Przede wszystkim 
są to środki przeznaczone na spotkania 
organów statutowych, integracyjne, narady, 
konferencje, szkolenia związkowe, a także 
koszty związane z utrzymaniem biura. Pod 
uwagę należy także przyjąć stawkę diety 
na delegacje  krajowe (30 zł) i maksymalne 
stawki za 1 km przebiegu pojazdu. (0,8358 zł)

Zabierając się za realizację budżetu, 
warto zwrócić uwagę na  najczęstsze pomyłki 
popełniane podczas jego przygotowania. Jed-
nym z podstawowych błędów popełnianych 
w trakcie planowania budżetu jest tworzenie 
go na bazie niesprawdzonych danych i w 
oparciu o nieaktualne informacje. Następny 
problem to brak elastyczności - nie wiemy 
tak naprawdę co wydarzy się na rynku w 
kolejnym roku. Musimy mądrze zaplanować 
budżet, który powinien nam dać pole do 
manewru i możliwość dopasowania go do 
zmiennych warunków. Błędem jest również 
przygotowanie budżetu na nowy rok, bez 
analizy wykonania zeszłorocznego planu 
finansowego.  

Barbara Pałka

BUDŻET – o czym nie wolno zapomnieć

W ostatnim czasie, w wyni-
ku nowelizacji rozporzą-
dzenia Ministra Zdrowia 

z dnia 7 lipca 2011 roku w sprawie kierowania 
na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację 
uzdrowiskową, uległa istotnym modyfika-
cjom zasadnicza procedura kierowania do 
sanatorium. Nowe przepisy weszły w życie 
19 lipca 2019 r.

W kontekście omawianych zmian wska-
zać należy przed wszystkim:   

1. Możliwość skorzystania z powtórnego 
(kolejnego) skierowania na leczenie 
uzdrowiskowe (po zakończeniu ku-
racji w sanatorium uzdrowiskowym) 
dopiero po określonym czasie

Przed wystawieniem kolejnego skie-
rowania lekarz kierujący będzie musiał 
uwzględnić okres, jaki upłynął od dnia 
zakończenia przez świadczeniobiorcę 
ostatniego leczenia uzdrowiskowego 
albo rehabilitacji uzdrowiskowej, który 
nie może być krótszy niż 12 miesięcy 
od tej daty.

Co jednak ważne, przepisy te nie 
mają zastosowania do dzieci oraz do 
osób dorosłych, kierowanych na:

• leczenie uzdrowiskowe poszpitalne;
oraz

• leczenie uzdrowiskowe w warun-
kach ambulatoryjnych.
Utrzymano przy tym zalecaną 

częstotliwość korzystania z leczenia 
sanatoryjnego i rehabilitacji sanato-
ryjnej – tzn. nie częściej niż raz na 
18 miesięcy. Z powyższych ograniczeń 
nie są zwolnione  osoby uprawnione do 
leczenia poza kolejnością.

Ministerstwo Zdrowia tłumaczy, że 

wprowadzenie takiego rozwiązania jest 
podyktowane systematycznie wzrastającą 
liczbą świadczeniobiorców, którzy czę-
sto natychmiast po zakończeniu pobytu 
w uzdrowisku ponownie składają kolejne 
skierowania do sanatorium.

Z danych przedstawionych przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia wynika, 
że co roku do oddziałów wojewódz-
kich Funduszu wpływa około 500 
tysięcy skierowań, z czego około 150 
tysięcy to skierowania, które wpłynęły 
w okresie krótszym niż 12 miesięcy od 
dnia ostatniego zakończonego leczenia. 
Według Ministerstwa Zdrowia, zapro-
ponowane zmiany będą miały znaczący 
wpływ na skrócenie kolejki oczekujących 
na leczenie uzdrowiskowe albo rehabili-

tację uzdrowiskową.

2.  Utrata ważności skierowania
Skierowanie przesyła się do od-

działu wojewódzkiego NFZ w terminie 
30 dni od dnia jego wystawienia przez 
lekarza, pod rygorem utraty ważności 
skierowania.

„Powyższe rozwiązanie ma na celu 
(...) ujednolicenie trybu obsługi skie-
rowań m.in. względem skierowań na 
rehabilitację leczniczą, które także 
zachowują ważność przez okres 30 
dni od dnia wystawienia” - uzasadnia 
Ministerstwo Zdrowia.

3. Odstąpienia od weryfikacji skiero-
wania

Kolejną z wprowadzonych zmian 
jest odstąpienie od wymaganej dotąd 
weryfikacji skierowań po okresie 18 
miesięcy od jego wystawienia.

Powodem tej zmiany jest fakt, że 
w większości oddziałów wojewódzkich 
NFZ oczekiwanie na leczenie sanatoryj-
ne osób dorosłych przekracza 18 miesię-
cy. Tym samym rodzi to obecnie koniecz-
ność dokonywania weryfikacji większości 
skierowań, co z kolei często wiąże się 
z wizytą u lekarza oraz skierowaniem na 
ponowne badania. 

4. Prześwietlenie RTG przed przyjazdem 
do sanatorium

Wraz z omawianą nowelizacją 
zniknie obowiązek wykonywania ba-

dania RTG klatki piersiowej pacjenta 
przez wyjazdem do uzdrowiska. Według 
Ministerstwa Zdrowia, badanie te być 
wykonywane jedynie w przypadku stwier-
dzenia przez lekarza zaistnienia wskazań 
medycznych do jego wykonania.
 

5. Wybór uzdrowiska
Dotąd lekarz rodzinny, wypisując 

skierowanie do sanatorium, proponował 
w nim do jakiego sanatorium pacjent 
ma pojechać. Następnie wniosek wery-
fikował jednak specjalista NFZ, który 
mógł jeszcze zmienić miejsce leczenia.

Skutkowało to często, jak zauważa 
ministerstwo, tym, że pacjent nie był 
ze zmiany zadowolony i rezygnował z 
przyznanego świadczenia. W efekcie 
tracił miejsce w kolejce do sanatorium, 
składał ponowne skierowanie, by po-
jechać w wybrane przez siebie miejsce 
- a tym samym kolejka oczekujących 
ulega wydłużeniu. Po zmianie przepisów 
wyboru uzdrowiska będzie dokonywał le-
karz specjalista, zatrudniony w oddziale 
wojewódzkim NFZ.

6. Nowy druk skierowania
Nowelizacja wprowadza również 

nowy wzór druku „Skierowanie na 
leczenie uzdrowiskowe/ rehabilitację 
uzdrowiskową”.

D r u k  m o ż n a  p o b ra ć  m . i n 
ze strony wojewódzkich oddziałów 
Narodowego Funduszu Zdrowia: http://
www.nfz-warszawa.pl/gfx/nfz-warszawa/
userfiles/_public/dla_swiadczeniodaw-
cy/zalaczniki/26062019_nowy_druk_
skierowania_uzd.pdf

Opracował Cezary Izdebski

NOWE ZASADY KIEROWANIA NA LECZENIE 
UZDROWISKOWE I REHABILITACJĘ 
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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 5 4

2 4 6 9 1 8 5

5

2 7 9

6 9 2

1 6

1 4

4 8 5 1 7

9

HUMOR
Do wytwórni pasztetów 
przyjechała kontrola  
z sanepidu.  
Inspektor pyta:  
- Czy ten pasztet z zająca jest 
naprawdę z zająca?  
- Tak, ale prawdę mówiąc 
dodajemy jeszcze koninę.  
- A w jakich proporcjach?  
- Pół na pół... Jeden zając, 
jeden koń.

JJJ
Zdenerwowana blondynka 
krzyczy do boy’a hotelowego:  
- Pan sobie myśli, że jak 
jestem ze wsi, to może mnie 
pan wsadzić do tak małego 
pokoju?!  
Boy:  
- Ależ proszę pani, przecież 
jedziemy dopiero windą!

JJJ
Starszy pan stwierdził, że 
jego żona słabo słyszy i po-
stanowił pójść skonsultować 
się z lekarzem, co może na to 
poradzić.  
Lekarz stwierdził:  
- Aby móc coś poradzić, 
muszę wiedzieć jak bardzo 
jest to zaawansowane.  
Niech pan to zbada w 
następujący sposób: najpierw 
zada pytanie z odległości 10 
metrów, jak nie usłyszy, to z 
8 itd. I wtedy mi pan powie, 
przy jakiej odległości pana 
usłyszała.  
Wieczorem żona robi w 
kuchni kolację. Facet - 10 
m od niej, w pokoju czyta 
gazetę.   
- Zosiu! - woła - Co jest dziś 
na kolacje?  
Bez odpowiedzi. Zmniejszył 
dystans do 8 metrów, wciąż 
żadnej odpowiedzi. Zmniej-
sza do 6, 4, 2, aż w końcu 
podchodzi, staje tuż obok 
niej i pyta:  
- Kochanie, co dziś na 
kolacje?  
- Kurczak, do jasnej cholery, 
szósty raz ci powtarzam!

JJJ
- Tatusiu, czemu spychamy 
nasz samochód w stronę 
tego urwiska?  
- Cicho synku, bo babcię 
obudzisz.

JJJ
Idzie pogrzeb. Do mężczyzny 
idącego za trumną podcho-
dzi znajomy:  
- Żona?  
- Nie, teściowa.  
- Też pięknie.

JJJ
Nauczyciel pyta Jasia:  
- Jakie kwiaty najbardziej 
lubisz?  
- Róże.  
- Chodź proszę, napisz to na 
tablicy.  
- Maki, jednak wolę maki - 
mówi Jasio.

JJJ
W święta wielkanocne baba 

idzie się wyspowiadać.  
Patrzy, a jej koleżanka chodzi 
dookoła kościoła. Zaczepia 
ją i pyta:  
- Hej, dlaczego tak chodzisz 
wokół kościoła?  
Koleżanka odpowiada:  
- No bo tyle razy co zdradzi-
łam męża, tyle razy muszę 
obejść kościół dookoła.  
Baba na to:  
- Aaa, to ja może zajdę po 
rower.

JJJ
Dwaj menele, Heniek z Miet-
kiem, jak zwykle szwendali 
się po dworcu w Katowicach. 
Dwie zakonnice próbowały 
ich wyminąć, nie kryjąc 
obrzydzenia: 
- Widzisz tych dwóch? Oni 
chyba nigdy w życiu nie 
widzieli prysznica! 
Kiedy zakonnice już poszły 
Mietek, pyta Heńka: 
- Słuchaj, co to właściwie jest 
ten prysznic? 
- Nie wiem, ja jestem niewie-
rzący.

JJJ
Autobus z wycieczką zbliża 
się do granicy. 
- Piwo! Siku! - po raz któryś 
z rzędu rozweseleni pasaże-
rowie zmuszają kierowcę do 
zatrzymania. 
Gdy już z powrotem zajęli 
miejsca w autokarze, kierow-
ca pyta głośno: 
- Czy kogoś wam nie 
brakuje? 
Cisza. Po przekroczeniu gra-
nicy do kierowcy podchodzi 
mężczyzna i lekko bełkocząc, 
mówi: 
- Nie ma mojej żony... 
- No przecież! - wścieka się 
kierowca. - Przed odjazdem 
pytałem, czy kogoś wam nie 
brakuje! 
Na to facet: 
- Ale mi jej nie brakuje. Mó-
wię tylko, że jej nie ma...

JJJ
Prawnik wraca do swojego 
zaparkowanego BMW, 
patrzy, a auto ma zbite 
reflektory i znacznie wgnie-
cioną maskę. Nie ma śladu 
po samochodzie, który w 
niego wjechał, ale uspokaja 
się, kiedy spostrzega kartkę 
pod wycieraczką:  
„Przepraszam. Właśnie 
wjechałem w twoją beem-
kę. Świadkowie, którzy to 
widzieli, kiwają głowami i 
uśmiechają się do mnie, bo 
myślą, że zostawiam swoje 
nazwisko, adres i telefon. 
Głupcy! Miłego Dnia!”

JJJ
Ojciec zawsze powtarzał:  
- Jak chcesz zrobić sobie 
tatuaż, to zrób go w jakimś 
mało istotnym miejscu.  
Dlatego zrobiłem go sobie w 
Radomiu.


