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7 p a ź d z i e r n i k a  b r.  o b -
chodzony jest Światowy 
Dzień Godnej Pracy. Tego 

dnia młodzi związkowcy z Komisji 
Młodych Ogólnopolskiego Poro-
zumienia Związków Zawodowych 
zorganizowali happening pod Mi-
nisterstwem Rodziny i Polityki 
Społecznej w Warszawie, obrazując w 
formie humorystycznej, jak wygląda 
sytuacja młodych pracowników. 
Przebrani za więźniów, trzymali 
transparenty: „Polska Potrzebuje 
Wyższych Płac”, „50% Polek i Pola-
ków zarabia mniej niż 2513 zł”, „Z 
pracownika nie ma niewolnika”, czy 
„Uczciwa praca = godziwa płaca”. W 
happeningu uczestniczyli sekretarze 
krajowi ZZ Budowlani: Tomasz 
Nagórka i Cezary Izdebski.

Najważniejsze fragmenty z pety-
cji, którą otrzymała minister rodziny 
pracy i polityki społecznej Bożena 
Borys-Szopa:

„…Jak co roku Ogólnopolskie 
Porozumienie Związków Zawo-
dowych 7 października obchodzi 
Światowy Dzień Godnej Pracy. W 
ten dzień, jak w roku poprzednim, 
to moment, w którym Komisja Mło-

dych OPZZ dopomina się o poprawę 
losu młodych pracowników. 

W związku z powyższym, jako 
młodzi związkowcy z największej 
centrali związkowej w Polsce, posta-

n ow i l i -
śmy skierować na 

ręce Pani Minister petycję 
odnoszącą się do niskich wyna-
grodzeń młodych pracowników, 
bowiem w dalszym ciągu większość 
młodych pracowników, szczególnie 
w prywatnych firmach obok ofi-

cjalnej pen-
sji z odprowadzoną 

składką do Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych otrzymuje dodatkowe, 
nierejestrowane nigdzie pieniądze. 
Co trzecia z tych osób jest zatrudnio-
na według najniższych stawek albo 
na umowy “śmieciowe”. Oszustwo 
i fikcja panują na rynku pracy. Nikt 
z młodych pracowników nie marzy 
już o dostatnim życiu, większość z 

młodych chciałaby po prostu żyć 
godnie i bez lęku, o to co będzie 
jutro (...)

postulujemy: 
1. Wprowadzenie płacy minimal-

nej na poziomie co najmniej 68 
% przeciętnego wynagrodzenia, 
zgodnie z wytycznymi Komi-
tetu Niezależnych Ekspertów 
Rady Europy. Pracownicy mają 
prawo do sprawiedliwego wyna-
grodzenia, które zapewni im i 

ich rodzinom godziwy poziom 
życia. 

2. Radykalne ograniczenie umów 
śmieciowych, szczególnie umów 
zlecenia i o dzieło.

3. Odmrożenie płac w budżetówce. 
Ten stan trwa faktycznie od 
2000 roku - 9 lat.

4. Promowanie umów etatowych 
w zamówieniach publicznych. 

5. Wzmocnienie Państwowej In-
spekcji Pracy poprzez znacz-
ne zwiększenie budżetu PIP, 
zwiększenie liczby inspektorów 
pracy i zakresu ich kompetencji: 
przyznanie inspektorom pracy 
prawa do wydawania decyzji 
administracyjnych skutecz-
nie przekształcających umowy 
cywilnoprawne w umowy o 
pracę w sytuacjach, gdy praca 
świadczona jest w warunkach 
charakterystycznych dla stosun-
ku pracy. Obecnie PIP w jednej 
firmie przeprowadza kontrolę 
średnio raz na 20 lat 

6. Likwidację bezpłatnych praktyk 
i staży, poprzez uznanie zasady 
obowiązku wynagradzania każ-
dego rodzaju pracy. 

7. Oskładkowanie wszystkich 
rodzajów zatrudnienia, diet, 
premii, umów o dzieło. 

8. Równość kobiet i mężczyzn. 
Domagamy się podjęcia działań 
na rzecz równych płac kobiet i 
mężczyzn.       

(OPZZ/red.)

Na początku paź-
dziernika odbyło 

się kolejne spotkanie przed-
stawicieli zawodów medycz-
nych, w tym związkowców z 
Ogólnopolskiego Związku 
Zawodowego Pracowników 

Fizjoterapii, będącego częścią OPZZ, z przedstawicielami 
Ministerstwa Zdrowia i NFZ. Na spotkaniu zweryfikowa-
no dane dotyczące podwyżek wynagrodzeń zasadniczych 
pracowników laboratoriów i fizjoterapii. 

Minister Zdrowia, opuścił spotkanie po około 15 

Przegląd związkowych 
wydarzeń w Polsce

cd. na str. 15

WYLICZENIE MINIMALNEJ KALKULACYJNEJ STAWKI WYNAGRODZENIA 
W BUDOWNICTWIE DLA ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH 

ORAZ USŁUG W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI 
W POLSCE W 2020 ROKU 

 
 
Jako wartość wyjściową do wyliczenia minimalnej kalkulacyjnej stawki w budownictwie dla robót budowlano-
montażowych w Polsce przyjęto: 

 obowiązujące minimalne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w 2020 roku  
            tj. 2.600,00 zł brutto, 

 średni miesięczny czas pracy dla 2020 roku wynoszący 169 godzin. 
 

Po podzieleniu w.w. kwoty przez średni miesięczny czas pracy, wyjściowa stawka za roboczo-godzinę wynosi 
15,3846 zł. 
 
Powyższą stawkę uzupełnia się o: 

1. narzuty podstawowe: 
 9,76% ubezpieczenie emerytalne (15,3846 * 0,0976)   - 1,5015 zł 
 6,50% ubezpieczenie rentowe (15,3846 * 0,0650)   - 1,0000 zł 
 2,00% ubezpieczenie wypadkowe (15,3846 * 0,0200)               -            0,3077 zł 
 2,45% Fundusz Pracy (15,3846 * 0,0245)    - 0,3769 zł 
 0,10% Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 

(15,3846 * 0,0100)       -            0,0154 zł 
 1,50% Fundusz Emerytur Pomostowych (15,3846 * 0,0150)  - 0,2308 zł 
 2,83% absencja chorobowa za pierwsze 33 dni nieobecności 

opłacana przez pracodawcę (15,3846 * 0,0283)                -            0,4354 zł 
 

 Razem „1”        -  3,8677 zł 
 

2. narzuty uzupełniające do jednej roboczogodziny przy miesięcznym czasie pracy  
 wynoszącym 169 godzin:  

 1/11 wymiaru urlopu wypoczynkowego 
 [15,3846 + (3,8677-0,4354)] : 11     - 1,7106 zł 

 1/11 ekwiwalentu za odzież roboczą (672 : 169) : 11   - 0,3615 zł 
 1/11 ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej (433 : 169) : 11              -           0,2329 zł 
 1/11 koszty jednego obowiązkowego corocznego badania 

 lekarskiego (170 : 169) : 11      - 0,0914 zł 
 

      Razem „2”        - 2,3964 zł 
 
  Ogółem narzuty na stawkę minimalną (1 + 2)    - 6,2641 zł 
 
Wartość minimalnej kalkulacyjnej stawki godzinowej w Polsce dla robót 
budowlano-montażowych w 2020 roku wynosi: 21,6487 zł = 15,3846 + 6,2641, 
w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku jest  to wartość: 21,65 zł. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kolejne rozmowy fizjoterapeutów 
z Ministerstwem Zdrowia

Związkowcy z TAURON 
Wydobycie S.A. mają dość!

Jak informuje Ogólnopolskie Porozumienie 
Związków Zawodowych, przedstawiciele trzech 

ogólnopolskich, reprezentatywnych central związ-
kowych: OPZZ, FZZ i NSZZ 
Solidarność, działających w 
TAURON Wydobycie S.A., do-
magają się odwołania wiceprezesa 
TAURON Wydobycie S.A. ds. 
technicznych. Organizacje kry-
tycznie oceniają dotychczasową, 
krótką działalność wiceprezesa. 
„Arbitralne decyzje, niezgodne 
z zasadami dialogu społecznego, 
podejmowane przez wiceprezesa wywołują frustrację 
wśród załogi zakładów górniczych” – czytamy w 
komunikacie. Związkowcy nie otrzymali jednak żadnej 
odpowiedzi na pisma kierowane do członków Rady 
Nadzorczej Spółki. W związku z brakiem jakiegokol-
wiek dialogu zapowiadają protest. 

W związku z brakiem reakcji na pisma członków 
Rady oraz braku reakcji ze strony wiceministra energii 
odpowiedzialnego za górnictwo Adama Gawędy, w 

sprawach łamania prawa pracy i 
bezpieczeństwa pracy 7 paździer-
nika 2019 roku została zorganizo-
wana manifestacja przed siedzibą 
TAURON Wydobycie S.A. w 
Jaworznie oraz przed siedzibą 
Zarządu Spółki, w Katowicach. 

Związkowcy przeciwstawiają 
się łamaniu zapisów Kodeksu pra-
cy, łamaniu zapisów Zakładowego 

Układu Zbiorowego Pracy TAURON Wydobycie S.A., 
a w szczególności zapisów dotyczących bezpieczeństwa 
pracy, łamaniu zapisów Regulaminu Pracy, bezprawnemu 
niewydawaniu „wybitek” za przepracowane niedziele, 
zwalnianiu górników za chorobowe, drastycznie 
pogarszającym się warunkom pracy oraz nepotyzmowi.

MŁODZI ZWIĄZKOWCY 
w DNIU GODNEJ PRACY CENTRALNE UROCZYSTOŚCI 

DNIA BUDOWLANYCH 2019
W WARSZAWIE
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W dniu 26 września 2019  
w Warszawie, w Hotelu 

Okęcie Airport odbyły się 
Centralne Uroczystości 

„Dnia Budowlanych 2019”. 
Współorganizatorami 

tegorocznych 
uroczystości były: Polski 
Związek Pracodawców 

Budownictwa, Polski 
Związek Inżynierów  

i Techników Budownictwa, 
Polska Izba Inżynierów 

Budownictwa, 
Konfederacja Budownictwa 

i Nieruchomości, 
Instytut Techniki 

Budowlanej, Krajowa 
Rada Spółdzielczości, 

Izba Projektowania 
Budowlanego, 

Stowarzyszenie 
Producentów Betonów, 

Stowarzyszenie 
Inżynierów i Techników 
Przemysłu Materiałów 

Budowlanych oraz  Związek 
Zawodowy „Budowlani”, 

który koordynował 
przygotowania uroczystości.

W uroczystości wzięła udział 
doradca Prezydenta RP Paulina 
Malinowska – Kowalczyk. Pani 

minister odczytała adres Prezydenta 
RP Andrzeja Dudy z życzeniami 

skierowanymi do uczestników 
uroczystości i całego środowiska 

budowlanego.

CENTRALNE UROCZYSTOŚCI 
DNIA BUDOWLANYCH 2019

W WARSZAWIE

Jolanta Frątczak - Zasłużona dla Ochrony Pracy
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WARSZAWA CENTRALNE UROCZYSTOŚCI 
DNIA BUDOWLANYCH 2019
Dzień Budowlanych to tradycyjne święto ludzi 

budownictwa, obchodzone pod koniec „wy-
sokiego sezonu” budowlanego w firmach, 

regionach i środowiskach budowlanych. Tegoroczne Cen-
tralne Uroczystości, organizowane przez dziesięć najwięk-
szych organizacji polskiego budownictwa, zgromadziły 
około 180 przedstawicieli firm budowlanych i przemysłu 
wyrobów budowlanych, organizacji środowiskowych, izb, 
związków zawodowych, spółdzielni mieszkaniowych i 
środowisk naukowych. W uroczystościach wzięli udział 
reprezentanci instytucji rządowych zajmujących się 
problematyką budownictwa, przedstawiciele Państwowej 
Inspekcji Pracy i byli ministrowie budownictwa.

Listy z życzeniami skierowanymi do ludzi budownic-
twa i uczestników Centralnych Uroczystości skierowali: 
Prezydent RP, Prezes Rady Ministrów, Główny Inspektor 
Pracy, Dyrektor Generalny Dróg Krajowych i Autostrad, 
Dyrektor Lasów Państwowych. Życzenia przekazali także 
m.in. Minister i Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej oraz Minister Przedsiębiorczości i Technologii.

Goście Honorowi Dnia Budowlanych

Prof. Leonard Runkiewicz wyróżniony przez SITPMB

Wyróżnieni Odznaką Zasłużony dla Budownictwa
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WARSZAWA CENTRALNE UROCZYSTOŚCI 
DNIA BUDOWLANYCH 2019

Przewodniczący Związku Zawodowego „Bu-
dowlani” Zbigniew Janowski powitał gości i 
nawiązał do tradycji budowlanego święta:

„Świętujemy jesienią od lat, w firmach, organiza-
cjach, regionach – i tutaj, w Warszawie na Centralnych 
Uroczystościach.

Dlaczego się spotykamy? Dzień Budowlanych jest 
po prostu potrzebny ludziom naszej branży. Jest i będzie, 
niezależnie od tego, czy zapiszemy go oficjalnie w kalen-
darzu, czy w ustawie. 

Budownictwo w Polsce to jeden z najbardziej 
zatomizowanych sektorów. Mnóstwo inwestycji, firm, 
pracowników, instytucji. I kilka różnych ministerstw i 
innych ważnych urzędów, które mają wpływ na sprawy 
naszej branży.

Co łączy projektantów, inżynierów, budowlanych 
techników, murarzy, dekarzy, instalatorów, spółdzielców, 
pracowników przemysłu wyrobów budowlanych, instytuty 
badawcze, uczelnie techniczne i przedstawicieli wspomnia-
nych już różnych resortów? 

Czasem wydaje się, że niewiele. 
A jednak tak nie jest. Dlaczego? Bo poczucie 

wspólnoty budowlanych jest silniejsze niż poczucie 
braku codziennego kontaktu. Ludzie w tej branży 
pracują bardzo ciężko, często w niesprzyjających warun-
kach, nie zarabiają szczególnie dużo i często nie mają 
stabilnego zajęcia. Ale mają za to emocjonalny stosunek 
do swojej pracy i jej efektów. Są dumni ze swojej pracy.

Raz w roku możemy spotkać się w firmie, w regionie 
i tutaj w Warszawie - i w swoim gronie porozmawiać o 
problemach, sukcesach, potrzebach i marzeniach. Po to 
jest Dzień Budowlanych.

Z tej szczególnej okazji, w imieniu współorgani-
zatorów Dnia Budowlanych 2019, mam przyjemność 
złożyć Państwu i wszystkim ludziom budownictwa, 
spółdzielczości mieszkaniowej i przemysłu wyrobów 
budowlanych serdeczne życzenia doskonałego zdrowia, 
sukcesów i wielkiej satysfakcji z pracy – trudnej, ale pięknej, 
bo pozostawiającej trwały ślad na ziemi”.

Zbigniew Janowski przewodniczący Krajowego Komitetu 
Organizacyjnego Dnia Budowlanych 2019
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W części oficjalnej uroczystości wystąpił także 
przedstawiciel organizacji pracodawców, 
prezes KBiN Krzysztof Baranowski, 

który zgłosił szereg postulatów środowiska, w tym po-
stulat organizacji Kongresu Budownictwa i formalnego 
uznania Dnia Budowlanych jako święta państwowego. 
Stwierdził m.in: 

„Patrząc na siwe głowy zgromadzonych na tej sali, 
widzimy znamienny obraz – braku przedstawicieli młodej 
generacji menadżerów. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego 
nie ma zainteresowania we wspólnych działaniach organi-
zacji branżowych w naszym kraju?

Aby zmienić ten stan, musimy dążyć do dynamiczne-
go rozwoju integracji środowiskowej i promocji możliwości 
działania w naszych organizacjach, w tym w Zespole Trój-
stronnym, tak aby kolejna generacja zachowała ciągłość 
społeczno-gospodarczych funkcji i utrzymała stosowną 
rangę sektora budownictwa i infrastruktury - w krajowej 

gospodarce. Klucz stanowi analiza potrzeb środowiska i 
strategiczne cele dające efekty dla naszych organizacji bran-
żowych. Tylko tak możemy pozyskać młodszą generacje, 
wskazując na naturalne zmiany pokoleniowe i wskazując 

przez aktualnych liderów KIERUNKI REALNEGO 
DZIAŁANIA.

Dzień Budowalnych jest istotnym wydarzeniem 
dla naszej branży, ale nie jest wystarczająco popularny 
w całym kraju. Te obchody, pokazujące naszą pozycję w 
gospodarczej strukturze kraju, powinny stać się trwałym 
elementem, zgodnie z zachowaniem stosownych procedur. 
Z tego powodu postulujemy przygotowanie wniosku (…) 
o przyjęcie np. w formie uchwały Rady Ministrów (…) 
ustanowienia obchodów „Dnia Budownictwa i Infra-
struktury”. Proponowanym (…) terminem corocznych 
obchodów NASZEGO święta - byłby każdy ostatni czwar-
tek września. Mamy nadzieję, iż obecni przedstawiciele 
naszego środowiska poprą tę inicjatywę i jednogłośnie 
skierują na ręce organizatorów dzisiejszych obchodów 
-  swoje stanowiska”. 

Do innych postulatów wystąpienia Krzysztofa Bara-
nowskiego wrócimy w kolejnych numerach naszego pisma.

Głos w trakcie uroczystości zabierali min: zastępca 
głównego inspektora pracy Andrzej Kwaliński,  zastępca 
generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad Jacek 
Gryga i zastępca dyrektora generalnego lasów państwowych 
ds. ekonomicznych Krzysztof Janeczko.

WARSZAWA CENTRALNE UROCZYSTOŚCI 
DNIA BUDOWLANYCH 2019

Krzysztof Baranowski prezes KBiN

Krzysztof Janeczko z-ca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
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W trakcie uroczystości wręczo-
no odznaczenia państwowe 
i branżowe.

Postanowieniami Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej Andrzeja Dudy odznaczeni 
zostali: 

za zasługi w działalności na rzecz 
rozwoju przedsiębiorczości SREBRNYM 
KRZYŻEM ZASŁUGI - Jacek KOPYRA,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne 
wykonywanie obowiązków wynikających z 
pracy zawodowej MEDALEM ZŁOTYM 
ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ - Janina 
JARNICKA,

ODZNAKĄ „ZASŁUŻONY DLA BU-
DOWNICTWA” I STOPNIA  wyróżniono 
Stanisława GNIAZDOWSKIEGO - prezesa 
Zarządu AGRAPLAST Sp. z o.o.

ZŁOTĄ ODZNAKĄ  „ZASŁUŻONY 
DLA BUDOWNICTWA” wyróżnieni 
zostali: JAN CHARĘZA - prezes Zarządu 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Orlik-Jantar” w 
Warszawie, ZBIGNIEW GACA-RICHTER 
- prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Lazurowa” w Warszawie, ROBERT 
GOŁAŚ - członek Zarządu Spółdzielni 
Budowlano-Mieszkaniowej „Wolska Żela-
zna Brama” w Warszawie, GRZEGORZ 
JAROSŁAW PIETRUCZUK- burmistrz 

Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
BRĄZOWĄ ODZNAKĄ „ZASŁUŻO-

NY DLA BUDOWNICTWA” wyróżniona 
została SABRINA MANA-WALASEK, 
reprezentująca Komisję Operatorów Żurawi 
Wieżowych, Związek Zawodowy Wspólnota 
Pracy.

ODZNAKĄ „ZASŁUŻONY DLA 
GOSPODARKI KOMUNALNEJ” I 
STOPNIA wyróżniono MAŁGORZATĘ 
MAROSZEK - prezes Zarządu Warszawskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota”.

Odznakę Honorową ZA ZASŁUGI 
DLA OCHRONY PRACY otrzymała 
JOLANTA FRĄTCZAK – przewodnicząca 
Okręgu Mazowieckiego Związku Zawodo-
wego „Budowlani”.

ZŁOTĄ ODZNAKĄ HONOROWĄ Z 
BRYLANTEM Stowarzyszenia Inżynierów i 
Techników Przemysłu Materiałów Budowla-
nych otrzymali: ZWIĄZEK ZAWODOWY 
„BUDOWLANI” i indywidualnie Jakub 
KUS - sekretarz krajowy Związku Zawodo-
wego „Budowlani“.

Prezes SITPMB Jerzy Gumiński wrę-
czył także okolicznościową plakietę prof. 
Leonardowi Runkiewiczowi, przewodni-
czącemu Rady Naukowej Instytutu Techniki 
Budowlanej i wiceprzewodniczącemu Rady 

ds. Kompetencji w Budownictwie – z po-
dziękowaniem za wybitny wkład w rozwój 
budownictwa w Polsce i wieloletnią aktyw-
ność społeczną w środowisku budowlanym.

Decyzją Zarządu Krajowego Związku 
Zawodowego „Budowlani” za zasługi dla 
dialogu w sektorze budownictwa MEDA-
LEM „125 LAT RUCHU ZAWODOWEGO 
BUDOWLANYCH W POLSCE” wyróż-
nieni zostali: STANISŁAW ADAMIAK 
- konsul honorowy Ukrainy w Chełmie, 
ARKADIUSZ HILLER – przewodniczący 
Komisji Operatorów Żurawi Wieżowych, 
Związek Zawodowy Wspólnota Pracy, 
ROMAN ADAM LULIS - przewodniczący 
Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inży-
nierów Budownictwa, ROMAN NOWICKI 
- przewodniczący Stałego Przedstawicielstwa 
Kongresu Budownictwa Polskiego.

Po zakończeniu części oficjalnej odbył 
się koncert Izabeli Trojanowskiej, którego 
druga cześć miała „interaktywny” charakter. 
Bankiet po koncercie jak zwykle był okazją 
do oczekiwanych co roku nieformalnych 
spotkań i dyskusji.                                  (Red)

WARSZAWA CENTRALNE UROCZYSTOŚCI 
DNIA BUDOWLANYCH 2019

Recital Izabeli Trojanowskiej

Wyróżnieni Medalem 125-lecia Ruchu Zawodowego Budowlanych w Polsce
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W dniu 20 września ok. 100 wiel-
kopolskich związkowców ba-
wiło się na terenie Nadleśnictwa 

Wronki, w Leśniczówce w Smolnicy na trady-
cyjnych obchodach branżowego święta Dnia 
Budowlanych 2019, zorganizowanego w formie 
pikniku przez Zarząd Okręgu Wielkopolskiego 
Związku Zawodowego ,,Budowlani”.

Uroczyste spotkanie otworzył przewod-
niczący Okręgu Wielkopolskiego Krzysztof 
Antoniewicz, który w imieniu Zarządu Okręgu 
złożył wszystkim uczestnikom najlepsze 
życzenia. Harmonogram spotkania przedsta-

wił matomiast przewodniczący Organizacji 
Związkowej w Nadleśnictwie Wronki Wojciech 
Knapski. 

Organizatorzy zadbali o bogaty i intere-
sujący program imprezy. Część uczestników 
zaraz po przybyciu  wyruszyła do lasu na 
grzybobranie, a pozostali rozpoczęli rywalizację 
na kręgielni we Wronkach. Bezkonkurencyjna w 
rywalizacji kobiet była Barbara Jaskuła ze spółki 

RUUKKI Polska z Obornik, drugie miejsce za-
jęła Barbara Kostrzewska ze Sklejki Orzechowo 
S.A., a trzecie wspólnie Barbara Karaś ze Sklejki  
Eko S.A. z Ostrowa Wlkp. i Iwona Biernacik ze 
SM Grunwald z Poznania.

Wśród mężczyzn najlepszy wynik uzyskał 
Marek Kostrzewski ze Sklejki Orzechowo 
S.A., a niewiele gorsze wyniki uzyskali: Maciej 
Wesołowski  z RUUKKI Polska z Obornik 
oraz Edmund Polaszewski ze Steico S.A. z 
Czarnkowa i Dominik Jagodziński z Cembrit  
Production S.A. z Trzemeszna. 

W konkurencji strzelania z wiatrówki 

bezkonkurencyjni byli koledzy: Krzysztof 
Kaźmierczak ze Sklejki Orzechowo S.A., Paweł 
Goleśniewski ze Steico S.A. i Jarosław Krell z 
Izolacji Jarocin S.A.   

Uczestnicy mogli również w brać udział 
w innych grach i konkursach sprawnościo-
wych przygotowanych przez organizatorów. 
Sprawdzić mogli się ze znajomości przyrody, 
przy stoisku edukacji leśnej, przygotowanym 

przez Nadleśnictwo Wronki. Tu dużą wiedzą 
wykazały się Danuta Piechowiak z RUUKKI 
oraz Krystyna Krause i Elżbieta Walczak ze 
SM Gniezno.

W trakcie spotkania odbył się konkurs z 
historii Związku Zawodowego „Budowlani”, 
który przeprowadził przewodniczący Okręgu 
Krzysztof Antoniewicz. Niestety, uczestnicy 
nie popisali się wiedzą o swojej organizacji, 
odpowiedzieli dobrze jedynie na 2 z 5 zadanych 
pytań.

Uczestnikom imprezy czas umilał występ 
Zespołu Chojanki a do zabawy na świeżym 
powietrzu grał DJD Szeryf. 

Pod koniec spotkania wręczono nagrody 
najlepszym w  konkursach sprawnościowo-
-sportowych i rozlosowano upominki  wśród 
uczestników pikniku. 

Przewodniczący Okręgu Krzysztof Anto-
niewicz złożył gratulacje Michałowi Talmie z 
okazji wyboru w wyborach uzupełniających 
na radnego m. Wronki.  Michałowi serdecznie 
gratulujemy.

O wyżywienie zadbała właścicielka Pa-
śniczka Lucyna Knapska, serwując smaczne 
potrawy i ciasta. 

W imieniu organizatorów szczególne po-
dziękowania należą się sponsorom – firmom, 
które przekazały na organizowaną imprezę 
firmowe gadżety: Sklejka Orzechowo S.A., 

Izolacja Jarocin S.A., SM Osiedle Młodych, 
Pekabex S.A., SM Grunwald,  Steico S.A., 
Hochtief S.A.,  RUUKKI Polska Oddział 
Oborniki, Sklejka Eko z Ostrowa Wlkp., 
Kruszgeo Wielkopolskie Kopalnie, Wavin 

Polska S.A. z Buku.
Obchody Dnia Budowlanych 2019 zakoń-

czyły się późnym wieczorem, a uczestnikom 
trudno było się rozstać. Dzień Budowlanych 

w lesie ma już swoją dobra tradycję. Przy poże-
gnaniu już umawiano się na kolejne spotkanie 
w przyszłym roku.

Tekst. K.A.
Zdjęcia H.D.

...w Wielkopolsce

DZIEŃ BUDOWLANYCH 2019...

W dniu 6 września 2019 roku, 
w Gospodarstwie Agrotu-
rystycznym Bocianówka  

odbyły się obchody Dnia Budowlanych  
w Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszka-
niowej. Uroczystość zorganizował Zarząd 
Spółdzielni wspólnie z Zarządem Zakła-

dowym  ZZ „Budowlani”. Uczestniczyli 
w niej pracownicy Spółdzielni, prezes 
Zarządu w Tarnobrzeskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej Tomasz Lenard, prezes 
do spraw technicznych Paweł Stawowy, 
dyrektor Zakładu Remontowego Zenon 
Suchodolski. Na zaproszenie Zarządu 

Zakładowego  ZZ „Budowlani”  w 
obchodach wziął udział przewodniczą-
cy Zarządu Okręgu Podkarpackiego 
Andrzej Płonka. 

Na wniosek przewodniczącego 
Organizacji Zakładowej w Tarnobrzeskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej Łukasza 

Kozdęby przewodniczący Związku 
Zawodowego „Budowlani” postanowił 
wyróżnić aktywnych działaczy związ-
kowych i przyznać Odznakę Honorową 
Zasłużony dla Związku Zawodowego 
„Budowlani”.

Odznaką Honorową Zasłużony 

dla Związku Zawodowego „Budowlani” 
zostali wyróżnieni :

Mieczysław Jurek, Waldemar Ziarko, 
Waldemar Słomka za 35-letni staż związ-

kowy oraz Ewa Boroń i Bogdan Serwan 
za długoletnią działalność w Zarządzie 
Zakładowym.

Wręczenia odznaczeń wspólnie do-
konali przewodniczący Okręgu Andrzej 
Płonka z przewodniczącym Organizacji 
Zakładowej Łukaszem Kozdębą.

Po części oficjalnej uroczystości 
wszyscy udali się na wspólną zabawę.

Andrzej Płonka

W Ośrodku CZARDASZ w Czarnowie 13.09.2019 r. 
odbyła się uroczystość z okazji Dnia Budowla-
nych zorganizowana przez Mat-Bud Sp. z o.o. Sp. k., 

współorganizowana przez Pomorsko-Kujawską Izbę Budownictwa 
i Okręg Kujawsko-Pomorski Związku Zawodowego „Budowlani”. 
Gości przywitała muzyką Orkiestra im. Johanna Straussa wraz z 

...w Kujawsko-Pomorskiem...na Podkarpaciu w Tarnobrzeskiej SM
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DZIEŃ BUDOWLANYCH 2019...
W Ośrodku CZARDASZ w Czarnowie 13.09.2019 r. 

odbyła się uroczystość z okazji Dnia Budowla-
nych zorganizowana przez Mat-Bud Sp. z o.o. Sp. k., 

współorganizowana przez Pomorsko-Kujawską Izbę Budownictwa 
i Okręg Kujawsko-Pomorski Związku Zawodowego „Budowlani”. 
Gości przywitała muzyką Orkiestra im. Johanna Straussa wraz z 

prowadzącą Emilią Czekała. 
Prezes Mat-Bud Jacek Rutkowski wraz z Bogdanem i Elżbietą 

Pietras oraz Joanną Pietras-Kuczawską życzyli przybyłym udanej 
zabawy; ksiądz biskup Wiesław Śmigiel pobłogosławił i dał dyspensę 
w tym szczególnym dniu.

Życzenia uczestnikom uroczystości złożył przewodniczący 

Sejmiku Województwa Ryszard Bober. 
W pierwszej części wręczono wyróżnienia. Przewodniczący 

Okręgu Kujawsko-Pomorskiego Związku Zawodowego Budowlani 
Ryszard Krasiński oraz członek Kapituły Odznaki Zasłużony dla Bu-
downictwa Zbigniew Figurski wręczyli Złotą Odznakę „Zasłużony 
dla budownictwa” dla zbiorowości dla PW. Mat-Bud Sp. z o.o. Sp. k.

Złotą Odznaką „Zasłużony dla Budownictwa” uhonorowano 
również:

• Piotra Króla, posła na Sejm RP
• Jana Surdykę, wójta Gminy Zławieś Wielka
• Kazimierza Kaczmarka - członka Zarządu Starostwa Powiatowego 

w Toruniu
• Michała Lewandowskiego - prezesa PUH Lem-Bud Sp. z o.o.
• Joannę Pietras-Kuczawską - dyrektora administracyjnego i 

Słowa uznania, podziękowania za 
trudną pracę i życzenia dalszego roz-
woju i satysfakcji zawodowej wypeł-

niły w piątek, 20 września Świętokrzyski Dzień 
Budowlanych, który w tym roku członkowie 
Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa obchodzili w Starachowicach. 
Były też odznaczenia i wyróżnienia dla naj-
bardziej zasłużonych. 

Wśród zaproszonych gości byli: Agata 
Wojtyszek - wojewoda świętokrzyski, Sylwe-
ster Chruszcz - zastępca przewodniczącego 
Sejmowej Komisji Infrastruktury, Marek 
Materek - prezydent Starachowic, Tomasz 
Piotrowski - członek Prezydium Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa, samorządowcy, 
a także ludzie związani z branżą. Związek 
Zawodowy „Budowlani” reprezentowała 
Anna Bujnowska - przewodnicząca Okręgu 
Świętokrzyskiego.

- W przededniu Dnia Budowlanych 
spotykamy się na dorocznym święcie ludzi 
naszej branży, skupionych w Świętokrzyskiej 
Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa. To 
dla nas wszystkich radosny dzień, w którym 
na pierwszy plan wysuwa się etos naszej pracy, 
zawodowa pasja i zadowolenie z wykonywanej 

profesji – powiedział, rozpoczynając uroczy-
stość w  hotelu Senator w Starachowicach 
Tomasz Marcinowski, zastępca przewod-
niczącego Świętokrzyskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa. 

Podczas uroczystości uhonorowano osoby 
szczególnie zasłużone. Grzegorz Adamus i 
Ryszard Wojton otrzymali Odznaki Hono-
rowe od Ministra Infrastruktury „Zasłużony 
dla drogownictwa”. Odznaczenia wręczyła 
wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek.

Wręczono także odznaczenia branżowe. 
Złote odznaki „Zasłużony dla budownictwa” 
trafiły do Ewy Banaczkowskiej, Andrzeja 
Borowieckiego, Tadeusza Dworaka i Ewy 
Skiby. W imieniu Kapituły Odznaki wręczyła 
je Anna Bujnowska – przewodnicząca Okręgu 
Świętokrzyskiego Związku Zawodowego 
„Budowlani”.

Wręczono dwie odznaki honorowe 
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 
Złotą odznaką została uhonorowana Anna 
Kawiorska, zaś srebrną - Adam Muszyński.

Dla wszystkich gości wystąpił Jan Wojdak, 
piosenkarz i kompozytor, najbardziej znany 
jako lider legendarnego zespołu Wawele. 

(ŚOIIB)

...w Starachowicach

...w Kujawsko-Pomorskiem
finansowego PW. Mat-Bud

• Pawła Andrzejewskiego - dyrektora ds. sprzedaży PW. Mat-Bud
• Jacka Wachaczewskiego - dyrektora Oddziału Mat-Bud 2 Oddział 

Handlowy
• Władysława Jarosza - operatora wibroprasy - brygadzistę PW. 

Mat-Bud

 W drugiej części, podczas „Koncertu z uśmiechem” Zespołu 
Kameralnego Orkiestry im. Johanna Straussa artyści dali wspaniały 
popis swoich umiejętności i zachwycili publiczność.

Po pożegnaniu orkiestry nastąpiła dalsza część Dnia Budow-
lanych, w której odbyły się panelowe spotkania zainteresowanych 
z przedstawicielami producentów Baumit, Isover, Lafarge, Mapei 
- firm, które wspierały organizację Dnia Budowlanych.

(kpib/red)
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W Hotelu Sanvit w Okunince 
odbyła się uroczystość z okazji 
Dnia Budowlanych Okręgu 

Lubelskiego. Na zaproszenie przewodniczą-
cego Okręgu Witolda Lala w uroczystości 
wzięło udział kilkudziesięciu działaczy 
naszego związku z Lubelskiego oraz sekretarz 
krajowy ZZ „Budowlani” ds. organizacyjnych 
Tomasz Nagórka.

Część oficjalną Lubelskiego Dnia Bu-
dowlanych poprowadził Dariusz Szram, 
przewodniczący Organizacji Zakładowej 
w Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 
Prowadzący złożył wszystkim życzenia oraz 
podziękował za wysiłek oraz trud włożony w 
pracę i w działalność związkową w ostatnim 
roku. 

Tomasz Nagórka odczytał list oraz 
przekazał życzenia od przewodniczącego 
ZZ „Budowlani” Zbigniewa Janowskie-
go. „Z okazji „Dnia Budowlanych 2019” 
wszystkich działaczy Związku Zawodowego 

„Budowlani” w Okręgu Lubelskim proszę 
o przyjęcie serdecznych życzeń wszelkiej 
pomyślności w życiu osobistym, wielu 
osiągnięć w pracy związkowej i zawodowej, a 
także satysfakcji z dotychczasowych dokonań. 
„Dzień Budowlanych” wpisał się na stałe 
w tradycje naszego środowiska. I nie jest to 
tylko okazja do spotkań towarzyskich, ale też 
moment, w którym można zastanowić się nad 

przyszłością naszego szeroko rozumianego 
sektora. (...) Musimy na bieżąco zwracać 
szczególną uwagę na sytuację pracowników 
budownictwa, przemysłu wyrobów budow-
lanych i spółdzielczości mieszkaniowej i 
odpowiednio wcześnie reagować. Świętujmy 
więc „Dzień Budowlanych”, ale bądźmy 
czujni”- czytamy w liście skierowanym do 
uczestników Dnia Budowlanych Okręgu 

Lubelskiego. 
Na wniosek Okręgu Lubelskiego Od-

znaką Honorową Zasłużony dla Związku 
Zawodowego „Budowlani” otrzymała Halina 
Szczecka – wiceprzewodnicząca Okręgu 
Lubelskiego W imieniu przewodniczącego 
Związku Zawodowego „Budowlani” odznakę 
wręczyli Witold Lal oraz Tomasz Nagórka.

***

W trakcie pobytu w Okunince 
odbyło się szkolenie z zakresu 

tematyki związkowej i pracowniczej, które 
poprowadził sekretarz krajowy Związku 

Tomasz Nagórka. Szkolenie poświęcone 
zostało najważniejszym zmianom w prawie 
pracy, Pracowniczym Planom Kapitałowym 
oraz działalności Społecznej Inspekcji Pracy. 
Dodatkowo, w związku z trwającą kampanią 
sprawozdawczo-wyborczą uczestnicy szkole-
nia mieli okazję poznać zasady funkcjono-
wania Związku na poziomie zakładowym, 
okręgowym i krajowym.

Podczas szkolenia rozgorzała dyskusja 
na temat tego, czy oszczędzanie w ramach 
Pracowniczych Planów Kapitałowych będzie 
korzystne dla pracownika. Wśród części 
uczestników szkolenia wyraźna była obawa, 
że system ten może za jakiś czas może podzie-
lić los Otwartych Funduszy Emerytalnych. 
Zdaniem innych uczestników szkolenia 
oszczędzanie w PPK przyniesie pracownikom 
wymierne korzyści w postaci dodatkowych 
środków po zakończeniu kariery zawodowej.

Na zakończenie odbył się konkurs z wie-
dzy nabytej podczas szkolenia. Do wygrania 
były żółte parasolki oraz pomarańczowe 
koszulki z logo „Budowlanych”. Każdy z 
uczestników szkolenia otrzymał imienne 
certyfikaty zaświadczające o jego ukończeniu.

Tomasz Nagórka

DZIEŃ BUDOWLANYCH 2019...

W dniach 22-25 sierpnia br. przewodnicząca 
Zarządu Teresa Tomczyszyn zorganizowała 
wycieczkę dla członków organizacji i ich 

rodzin do  Zakopanego. Pobyt rozpoczął się od relaksu w 
Termach Chochołowskich, gdzie każdy mógł popływać w 
basenach oraz skorzystać z różnych atrakcji oferowanych 
na terenie term. Wieczorem, w Hotelu „Halny” Zakopane 
- Rybkówka,  uczestnicy wycieczki spotkali się na kolacji, 
do której wesoło przygrywała Kapela Góralska. 

Kolejny dzień to wyprawa nad Morskie Oko, gdzie 
każdy uczestnik mógł nacieszyć się przepięknymi górski-
mi widokami. W sobotę związkowcy mieli okazję przejść 
się Doliną Kościeliską z równie wspaniałymi widokami 
Tatr. W czasie wolnym część uczestników wycieczki odpo-

czywała, a bardziej aktywni zwiedzali Krupówki i centrum 
Zakopanego.

Podczas zwiedzania związkowcom towarzyszył prze-
wodnik, który urozmaicał wędrówki ciekawymi legendami 
oraz historiami związanymi ze  zwiedzanymi miejscami 
i obiektami. Każdego wieczora odbywały się spotkania 
integracyjne uczestników. 

Wyjazd integracyjny dla członków ZZ „Budowlani” 
w „Barlinek Inwestycje Sp. z o.o. i ich rodzin organizowany 
jest corocznie przez Przewodniczącą organizacji i cieszy się 
niezmiennie bardzo dużym zainteresowaniem.

OZ ZZ „Budowlani”
w Barlinek Inwestycje Sp. z o.o.

Zakopane - wyjazd integracyjny 
Barlinek Inwestycje

W sierpniu odbył się w Stanicy 
Hubertówka tradycyjny piknik 
związkowy, zorganizowany przez 

Zarząd Związku Zawodowego ,,Budowlani”, 
działający w Ikea Industry Poland w Zbąszynku. 

Tak jak co roku impreza cieszyła się bardzo 
dużym zainteresowaniem wśród członków 
organizacji związkowej, którzy licznie przybyli 
na piknik z całymi rodzinami. Atrakcja goniła 
atrakcję, były imprezy dla dzieci  i dla dorosłych. 
Można było „ujeżdżać dzikiego byka”, pograć w 
piłkę nożną z zawodnikami na „uwięzi”, dzieci 
mogły pozjeżdżać z dmuchanych zjeżdżalni, 
puszczać wielkie bańki, a najmniejsze - „popły-
wać” w piłeczkach. Na tak udanej imprezie nie 
mogło brakować „regeneracyjnych” posiłków, 
wśród których królowała kiełbasa z grila, gro-
chówka i nieśmiertelna pajda chleba ze smalcem 
i kiszonym ogórkiem.

Uczestnicy bawili się do późnych godzin. I 
to tak dobrze, że nikt nie chciał wracać do domu.

Organizatorom za udaną imprezę należą się 
słowa gorącego podziękowania. Do zobaczenia 
za rok.

Tekst i zdjęcia
K.A.

Związkowy piknik rodzinny 
IKEA Industry w Stanicy 
Hubertówka

...w Okręgu Lubelskim
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28 września br. w Augustowie 
odbył się Okręgowy Zjazd 
Delegatów Okręgu Podla-

skiego. Na zaproszenie Okręgu w Zjeździe 
uczestniczył przewodniczący Związku 
Zawodowego „Budowlani” Zbigniew Janow-
ski oraz sekretarz krajowy Związku Tomasz 
Nagórka. Zjazd otworzyła przewodnicząca 
Okręgu Dorota Fionik, która przywitała 
wszystkich przybyłych delegatów oraz 
zaproszonych gości, a także podziękowała za 
pracę na rzecz Okręgu w minionej kadencji. 

Zjazd poprowadził Piotr Nalewajek. 
W wyniku przeprowadzonych wyborów na 
przewodniczącą Okręgu została wybrana 
ponownie Dorota Fionik, a na przewod-
niczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej 

- Piotr Nalewajek. Po Zjeździe odbyło się 
pierwsze posiedzenie Rady Okręgu, na któ-

rym wybrano członków Zarządu Okręgu.
Zbigniew Janowski pogratulował 

wszystkim osobom, które zostały wybrane 
na nową kadencję oraz odniósł się do 
działań jakie Związek Zawodowy „Budow-
lani” podejmuje oraz będzie podejmował 
w przyszłej kadencji. Zwrócił szczególną 
uwagę na konieczność polepszenia komu-
nikacji i przekazu informacji do członków 
Związku oraz pracowników w zakładach 
pracy.  

Podkreślił jak ważne jest promowanie 
wizerunku „Budowlanych” w zakładach 
pracy. „Wspólnie budujemy markę „Budow-
lani”. My, jako centrala Związku, dbamy o 
nasz dobry wizerunek w kraju i za granicą, 
okręgi – w regionie. Wy – budujecie i 
dbacie o markę „Budowlani” w zakładach 
pracy. Mamy piękne logo i tzw. „Betkę” - 
wykorzystujmy ją przy różnych okazjach i 
promujmy” – powiedział przewodniczący 
Janowski.

Przedstawiamy wyniki wyborów do po-
szczególnych organów Okręgu Podlaskiego:

Rada Okręgu Podlaskiego
Fionik Dorota - przewodnicząca 
Zarządu
Bronakowski 
Marcin
Gabiec Marek
Henel Krzysztof
Kobus Jarosław
Mazur Bogusław
Morko Adam - 
wiceprzewodniczący Zarządu
Nalewajek Piotr (jr) - skarbnik
Zacharczuk Halina  
- wiceprzewodnicząca Zarządu
Zamojski Krzysztof

Okręgowa Komisja Rewizyjna:
Nalewajek Piotr - 
przewodniczący
Pieniążek Witold
Pieśluk Dariusz
Zarzecki Jacek

Delegaci na 
Kongres:
Fionik Dorota
Kobus Jarosław
Kozioł Czesław
Nalewajek Piotr
Niczewski Jarosław
Pieniążek Witold

Tomasz Nagórka

11 października, podczas Okręgo-
wego Zjazdu Delegatów, który 
odbył się w Bydgoszczy, działacze 

z Okręgu Kujawsko-Pomorskiego wybrali 
nowe władze Okręgu. Na przewodniczącego 
Okręgu został wybrany ponownie Ryszard 
Krasiński, a na przewodniczącą Okręgowej 
Komisji Rewizyjnej – Ewa Jankowska.

W Zjeździe, obok liderów organizacji 
zakładowych i międzyzakładowych z regionu 
Kujawsko-Pomorskiego, wzięli również udział: 
przewodniczący Związku Zawodowego „Bu-
dowlani” Zbigniew Janowski, przewodniczący 
Rady OPZZ Województwa Kujawsko-Pomor-
skiego Harald Matuszewski oraz sekretarz 
krajowy ZZ „Budowlani” ds. organizacyjnych 
Tomasz Nagórka. Uczestników Zjazdu 
przywitał prezes Bydgoskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej Tadeusz Stańczak, gospodarz 
miejsca, w którym odbyło się spotkanie.

Zjazd otworzył przewodniczący Okręgu 
Ryszard Krasiński, a dalszą część poprowadził 

Zbigniew Figurski. W pierwszej kolejności 
przyjęte zostały sprawozdania: Zarządu 
Okręgu oraz Okręgowej Komisji Rewizyj-
nej. Wszyscy członkowie dotychczasowego 
Zarządu Okręgu uzyskali absolutorium za 
działalność w minionej kadencji.

Przewodniczący „Budowlanych” Zbi-
gniew Janowski wręczył zasłużonym dzia-
łaczom z Okręgu Kujawsko-Pomorskiego: 
Barbarze Bembniście oraz Zbigniewowi 

Figurskiemu odznaki Zasłużony dla Bu-
downictwa.

W swoim wystąpieniu Zbigniew Janow-
ski, charakteryzując Związek Zawodowy „Bu-
dowlani”, podkreślał, że wyróżnia go m.in. 
różnorodność. „Działamy w wielu branżach. 

Są wśród nas przedstawiciele następujących 
branż: budownictwo, spółdzielczość miesz-
kaniowa, przemysł wyrobów budowlanych, 
przemysł drzewny i meblowy, leśnictwo i 

ochrona środowiska oraz branż pokrewnych, 
np. pracownicy sektora usług komunalnych. 
Są wśród nas przedstawiciele różnych opcji 
politycznych. Ludzie o różnych poglądach 
i przekonaniach. Pomimo tych różnic, naszą 
cechą jest budowanie jedności wokół spraw 
dla nas istotnych. Na pierwszym miejscu 
stawiamy pracownika! Chcemy wiedzieć, czy 
dobrze zarabia, czy pracuje w godnych i bez-
piecznych warunkach, czy nie jest gnębiony 
przez pracodawcę”. 

 Przewodniczący Janowski zachęcał 
działaczy z regionu do udziału w szkoleniach 
organizowanych przez Biuro Zarządu Krajo-
wego, budowania marki „Budowlani” w za-
kładach pracy, czytania mediów wydawanych 
przez Związek oraz do rekrutowania nowych 
członków.

 Przewodniczący Rady OPZZ Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskiego Harald 
Matuszewski mówił o działaniach podejmo-
wanych przez OPZZ na poziomie centralnym 
oraz regionalnym, a także o współpracy 
pomiędzy Okręgiem Kujawsko-Pomorskim 
ZZ „Budowlani” a Radą Wojewódzką OPZZ. 

W wyniku tajnych wyborów Zjazd dele-

gatów wyłonił nową Radę Okręgu i delegatów 
na Kongres Związku w 2020 r. Nowa Rada 
wybrała członków Zarządu Okręgu.

Przedstawiamy poniżej skład Rady Okrę-
gu Kujawsko-Pomorskiego oraz Okręgowej 
Komisji Rewizyjnej i delegatów na Kongres 
Związku.

Członkowie Rady Okręgu:
Krasiński Ryszard  - 
przewodniczący
Figurski Zbigniew  - 
wiceprzewodniczący                                 
Hemmerling Karol  - 
wiceprzewodniczący
Chmielewski Roman
Jankowski Bogumił
Krośnicka Grażyna
Łojewski Zygmunt
Majchrzak Krzysztof
Siębor Bożena
Stykała Waldemar
Zmudziński Mateusz

Członkowie Komisji Rewizyjnej:
Jankowska Ewa - prze-
wodnicząca
Rydlewski Marek
Pirańska Sylwia
        
Delegaci na Kon-
gres:
Ryszard Krasiński
 Figurski Zbigniew
 Grobelski Rafał
 Stykała Waldemar

Tomasz Nagorka

Okręg Podlaski rozpoczął nową kadencję

Czas wyborów w Okręgu Kujawsko-Pomorskim

Ryszard 
Krasiński

Ewa
Jankowska

Dorota 
Fionik

Piotr
Nalewajek
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W dniu 20 września w siedzi-
bie Związku Nauczycielstwa 
Polskiego w Rzeszowie odbył 

się Okręgowy Zjazd Delegatów Okręgu 
Podkarpackiego.

Zjazd otworzył przewodniczący Okręgu 
Andrzej Płonka, który przywitał  wszystkich 

przybyłych delegatów oraz zaproszonych go-
ści. W zjeździe uczestniczył przewodniczący 
Związku Zbigniew Janowski i dyrektor Jolanta 
Szydłowska. 

Minutą ciszy uczczono pamięć kol. 
Stanisława Żwirka, wiceprzewodniczącego 
Okręgu Podkarpackiego, który w 2016 roku 
przegrał walkę z rakiem.

Na przewodniczącego Okręgowego 
Zjazdu Delegatów został wybrany Józef Tadla, 
który sprawnie poprowadził obrady,  zgodnie 
ze Statutem oraz Ordynacją Wyborczą. 

Zjazd Delegatów przyjął sprawozda-
nie z działalności w mijającej kadencji i 
udzielił absolutorium wszystkim członkom 
ustępującego Zarządu Okręgu. Wybrano 
nowe władze Okręgu i delegatów na kolejny 
Kongres Związku.

Zbigniew Janowski podziękował wszyst-
kim za pracę na rzecz Okręgu Podkarpac-

kiego w kadencji 2014 – 2019 i pogratulował 
wszystkim, którzy zostali wybrani na nową 
kadencje 2019 – 2024.

Powiedział m.in: Chcę skorzystać z okazji 
by podziękować działaczom Okręgu Podkar-
packiego za działalność w mijającej kadencji. 
Doskonale zdaję sobie sprawę, że działalność 

związkowa nie jest coraz łatwiejsza, ani w 
organizacjach podstawowych, ani w Okręgu. 
Tym bardziej dziękuję Radzie i Zarządowi 
Okręgu a także liderom organizacji zakłado-
wych za pracę w trakcie mijającej kadencji, za 
to, że jesteście dobrze zintegrowani i utrzymujecie 
dobry kontakt. Liczymy na to, że będzie tak 
dalej i lepiej. 

Jesteście już w nowym składzie, po wybo-
rach w organizacjach. Będziemy więc pracować 
w takim składzie w kolejnej kadencji. I mam 
nadzieję, że uda nam się kontynuować to, co ro-
biliśmy dobrze i zmieniać to, co trzeba zmienić .

Na pierwszym posiedzeniu nowej Rady 
Okręgu wybrano nowy  Zarząd.

Przewodniczą-
cym Okręgu Pod-
karpackiego na ka-
dencję 2019 – 2024 
został ponownie 
Andrzej Płonka.

W wyniku wyborów członkami Rady 
Okręgu Podkarpackiego zostali: 

 Kazimierz Badura 
Magdalena  Bieniasz  
Anna Bodzioch 
Jacek Dykiel  
Janusz Irzyk – członek zarządu 
Ewa Korona - sekretarz
Łukasz Kozdęba  
– z-ca przewodniczącego  
Bogusław Płonka 
Maria Prostak   
Janusz Solecki 
Józef Tadla – z-ca przewodniczącego

Komisja Rewizyjna
Lesław Solecki  
-  przewodni-
czący
Halina  Biel-
ska -  członek
Dorota  Kwo-
ka -  członek

Delegaci na Kongres Okręgu Podkar-
packiego:
Magdalena Bieniasz  
Janusz Irzyk
Łukasz Kozdęba
Andrzej Płonka
Janusz Solecki
Lesław Solecki
Józef Tadla

Andrzej Płonka 

Wybory nowych władz

w Okręgu Podkarpackim

Ostatnie  zebranie   sprawozdaw-
czo – wyborcze  w Okręgu 
Zachodniopomorskim odbyło 

się w  Organizacji Zakładowej w Fabryce 

Maszyn do Drewna  „GOMAD” w Gorzo-
wie Wielkopolskim. Uczestniczyła w nim 
przewodnicząca Zarządu Okręgu Teresa 
Tomczyszyn. 

Przewodniczący Organizacji Zakładowej 
Paweł Cierniewski przywitał Teresę Tomczy-
szyn i przybyłych członków organizacji oraz 
przedstawił porządek zebrania, który został 

jednogłośnie przyjęty do realizacji.
W wyniku jawnego głosowania spra-

wozdanie Zarządu z działalności w kadencji 
2014-2019 zostało przyjęte jednogłośnie, a 
w wyniku tajnego głosowania wszystkim 
członkom Zarządu udzielono absolutorium 
za kadencję 2014 – 2019 r.

W głosowaniach tajnych  na nową ka-
dencję  wybrano 4 – osobowy Zarząd: Paweł 
Cierniewski – przewodniczący Zarządu, 

Andrzej  Bolek – zastępca przewodniczącego, 
Dariusz Aniołek – sekretarz Zarządu i Krzysz-
tof Grzybowski – skarbnik Zarządu.

Ze względu na małą liczebność  organiza-
cji  nie wybrano Komisji Rewizyjnej. Nadzór 
na organizacją będzie miała Okręgowa 
Komisja Rewizyjna.

Delegatem na Okręgowy Zjazd Delega-
tów  ZZ „Budowlani” został Dariusz Aniołek.

Teresa Tomczyszyn

Andrzej 
Płonka

Lesław 
Solecki

Wybory w OZ ZZ „Budowlani” w Fabryce Maszyn do 
Drewna „GOMAD” Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim
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Projekt TANSIRC o udziale 
partnerów społecznych w systemie 
zamowień publicznych

W dniach 4-5 października 2019 r. w Pradze 
(w ramach unijnego projektu TANSIRC 
- promocja dialogu społecznego w krajach 

Europy Śrokowo-Wschodniej) odbyło się seminarium po-
święcone wyrównywaniu możliwości udziału podmiotów 
w zamówieniach publicznych (ZP).

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele reprezen-
tujący stronę związkową oraz pracodawców (zarówno w 
krajowym, jak i międzynarodowym wymiarze) z Polski, 
Czech, Rumunii, Chorwacji, Macedonii i Belgii.

Związek Zawodowy „Budowlani” reprezentowali: 
Anna Dziuba – członek Rady Krajowej, przewodnicząca 
OZ Związku w Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w 
Olsztynie i sekretarz krajowy Cezary Izdebski.

Podczas konferencji goście mieli okazję przedstawić 
zarys i praktyczny wymiar tematyki ZP w ich krajach, 
wskazując na dobre rozwiązania i stosowane praktyki, 
jak również kwestie newralgiczne i budzące problemy 
podczas udziału w stosownych procedurach. Zwracano 
uwagę na obszar tzw. klauzul społecznych, szczególnie 
istotnych z punktu widzenia zaangażowania partnerów 
społecznych w proces zamówień publicznych. Z punktu 
widzenia związków zawodowych szczególnie istotne są 
takie rozwiązania przyjęte w systemie zamówień, które 
mogą mieć pozytywny wpływ na cały rynek pracy.

Uczestnicy zwracali uwagę na wiele istotnych 
kwestii, w tym m.in. na rozwiązania prawne w zakresie 
przejrzystości stosowania procedur, kwestie dostępności 
zamówień dla podmiotów, oceny rzetelności podmiotów 
przystępujących do ZP, mając na uwadze ich zdolności 
do realizacji  zamówień (zważywszy wagę i znaczenie 
wielu z nich dla kraju), kwestie nieuczciwej konkurencji, 
stosowania dumping’u etc.

Sekretarz EFBWW Werner Buelen, na bazie przesła-
nych przez poszczególne kraje informacji, przedstawił 
informację podsumowującą najważniejsze zagadnienia 
z zakresu omawianej problematyki. Na tle przedmio-
towego podsumowania oraz informacji płynących od 
poszczególnych delegacji, tytułem przykładu wskazać 
można następujące zagadnienia:

• Włochy – istnienie białej listy pozytywnie ocenia-
nych podmiotów biorących udział w procedurze 
zamówień publicznych; istnienie tabel realnych i 
adekwatnych kosztów realizacji inwestycji co ma 
przeciwdziałać nieuczciwej konkurencji;

• Malta – istnienie czarnej listy negatywnie ocenia-
nych podmiotów, które nie mogą brać udziału w 
procedurze zamówień publicznych;

• Belgia – możliwość udziału podmiotów w proce-
durze zamówień publicznych warunkuje uzyskanie 
stosownego numeru/pozwolenia (wydawanego na 
okres 3 lat), którego otrzymanie poprzedza zewnętrz-
ny audyt (weryfikujący kwestie finansowe, kadrowe, 
prawne etc.); po uzyskaniu możliwości udziału w 
procedurze ZP, w przypadku otrzymania (od pra-
cowników lub konkurencji) przez organy kontrolne, 
iż dany podmiot narusza prawo – pozwolenie może 
zostać odwołane, co uniemożliwi firmie udział w ZP;

• Niemcy – wielość podwykonawców i pośredników 
powoduje istotne problemy w zakresie jasnego 
określenia zasad odpowiedzialności, zwłaszcza w 
kontekście BHP; związki zawodowe stanowią istotny 
element sceny politycznej, posiadając bezpośrednie 
przełożenie na prawodawstwo; 

• Rumunia – trudność w zobowiązywaniu firm do 
określonych rozwiązań na tle prawnym, wskazanie 
na rzecz dialogu opartego o rozwiązania miękkie, 
problem imigracji z Syrii, ograniczony udział 
podmiotów w ZP ze względu na fakt, iż kluczowe 
znaczenie ma kryterium ceny, wskazywanie sektora 
budowlanego jako priorytetowy;

• Macedonia – większa rola kryterium jakościowego 
prac - wykorzystywane przy zamówieniach publicz-
nych pozwala małym firmom na udział i wygrywanie 
przetargów;

• Holandia – istnienie stosownego Kodeksu Postępo-

wania, który reguluje i określa zasady dot. przejrzy-
stości procedur, jakości prac, wymiar społeczny czy 
zrównoważony rozwój;

• Słowenia – w przypadku otrzymania przez zamawia-
jącego informacji, iż główny wykonawca nie płaci na 
czas podwykonawcom, zamawiający może dokonać 
na ich rzecz płatności bezpośredniej;

• Szwecja – organ zlecający przetarg określa wymogi 
wskazujące na konieczny procentowy udział (lokal-
nych i regionalnych przedsiębiorców) oraz liczbę 
pracowników, których ma zatrudniać bezpośrednio 
generalny wykonawca; związki zawodowe stanowią 
istotny element sceny politycznej, posiadając bez-
pośrednie przełożenie na prawodawstwo;

• Francja – przy procedurze zamówień publicznych 
organy państwowe kontrolują podmioty, zaintereso-
wany udziałem w przetargach pod kątem spełnia-

nia niezbędnych 
wymagań, główny 
wykonawca odpowia-
da za podwykonawców, 
musi kontrolować ich dzia-
łania, co przekłada się na 
ograniczanie długości łańcucha 
podwykonawstwa;

• Polska – krajowe rozwiązania w za-
kresie zamówień publicznych opisane 
zostaną w sposób rozbudowany w oddziel-
nym, dedykowanym artykule w Magazynie 
Społeczno-Zawodowym „Budowlani”;

• Czechy – problem nieuczciwej konkurencji, za-
kładania i rejestracji fasadowych firm w Czechach 
celem spełnienia wymogów lokalizacji, a następnie 
„odsprzedawania” przetargów;
Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem 

i stanowiła dobre pole do dyskusji oraz wymiany do-
świadczeń, które pozwolą na opracowanie europejskich  
rozwiązań. Standardy te będą mogły przyczynić się do 
poprawy przejrzystości systemu zamówień publicznych 
i zwiększenie zainteresowania podmiotów tego rodzaju 

przetargami co z kolei przełożyć się może na wzrost 
konkurencyjności i  rozwój przedsiębiorczości na róż-
nych szczeblach (od małych do dużych firm). Dyskusja 
podczas seminarium może przyczynić się do większego 
zaangażowania partnerów społecznych z krajów Europy 
Środkowej i Wschodniej w proces zamówień publicznych.

Opracował Cezary Izdebski

Księgowa informuje

Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji 
wynika z ustawy o rachunkowości, która 
w art. 4 ust. 3 wskazuje, że rachunkowość 

jednostki obejmuje m.in. okresowe ustalanie lub 
sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu 
aktywów i pasywów. Inwentaryzacja obejmuje wszystkie 
czynniki, które pozwalają ustalić faktyczny stan mająt-
ku jednostki gospodarczej; jest jednym z elementów 
składających się na prowadzenie rachunkowości.  Jed-
nostka ma obowiązek rzetelnie i jasno przedstawić swoją 
sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. 

Ustawa o rachunkowości nie zawiera zasad opisują-
cych techniki przeprowadzenia inwentaryzacji, zawiera 
jednak informacje dotyczące terminów, metod oraz 
częstotliwości jej przeprowadzenia. Jednostki, których 
rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, mogą 
rozpocząć inwentaryzację posiadanych składników 
majątkowych 1 października a zakończyć 15 stycznia 
następnego roku. Inwentaryzacja jest złożonym pro-
cesem, pracochłonnym, dlatego wykonanie wszystkich 
czynności ostatniego dnia roku jest niemożliwe. Na 
dzień bilansowy należy uwzględnić korekty – zwięk-
szenia lub  zmniejszenia stanów między datą spisu z 
natury lub potwierdzenia sald a dniem ustalenia stanu 
wynikającego z ksiąg rachunkowych, przy czym stan 
wynikający z ksiąg rachunkowych nie może być ustalony 
po dniu bilansowym.

Wśród metod inwentaryzacji wyróżniamy trzy:
• spis z natury,
• uzgadnianie sald,
• weryfikacja ksiąg z dokumentami.

Spis z natury polega na porównaniu każdej 
rzeczy bezpośrednio z księgami ewidencyjnymi. W 
dokumencie inwentaryzacji w tym przypadku jest 
arkusz spisu z natury, ujmuje się w nim pozycje na 
stanie, a następnie porównuje się je z danymi zapisami 
w księgach rachunkowych.

Uzgadnianie sald obejmuje stan środków pienięż-
nych  na rachunkach bankowych, wszystkie pożyczki i 
kredyty, a także należności i zobowiązania.

Weryfikacja stanu ewidencyjnego, czyli porówna-
nia stanów księgowych w księgach rachunkowych z da-
nymi w innych dokumentach, rejestrach i kartotekach.

Zarządzenie w sprawie dokonania inwentaryzacji 
wydaje kierownik jednostki. Szczegółowe procedury 
dotyczące sposobu jej przeprowadzenia wskazane jest 
określić w formie instrukcji inwentaryzacyjnej.

Barbara Pałka

CZAS NA 
INWENTARYZACJĘ

w Okręgu Podkarpackim
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Z WYDARZEŃ W ŚWIATOWYM RUCHU PRACOWNICZYM
Mauritius

Kon f e d e ra c j a  Pra -
c o w n i k ó w  S e k t o r a 
Publ icznego i  Prywat -
nego (CTSP), zrzeszona 
w krajowym Związku Zawo-
dowym Pracowników Branży Budowlanej, Metalowej, 
Drzewnej i branż pokrewnych (CMWEU), po 16-letniej 
walce (przy udziale podmiotów stowarzyszonych) o 
poprawę warunków życia i pracy pracowników na Mau-
ritiusie, odniosła zdumiewające zwycięstwo. 

Od lutego 2009 r. ruch związkowy na Mauritiusie 
walczy o lepszą ochronę pracowników (kiedy to znaczna 
część ich praw została odebrana wraz z wprowadzeniem 
antypracowniczego prawa pracy w 2009 r.). W wyniku 
ciągłych nacisków i masowych demonstracji CSTP, 
w dniu 5 października 2019 r., podczas obchodów 
Światowego Dnia Godnej Pracy, rząd Mauritiusa za 
pośrednictwem  gabinetu ministrów przyjął ustawę o 
prawach pracowniczych z 2019 r. Ustawa ta uchyla i 
zastępuje dotychczasową ustawę z 2009. Jest to histo-
ryczne osiągnięcie związków zawodowych na Mauri-
tiusie, ponieważ regulacje nowego prawa pracy chronią 
pracowników, zmniejszają niepewność zatrudnienia i 
gwarantują ochronę socjalną.

W sektorze budowlanym porozumienie między 
CMWEU a Stowarzyszeniem Lokalnych Pracodawców 
Sektora Budowlanego (BACECA) przyczyniło się do  
ogólnego wzrostu wynagrodzeń pracowników o 22 %. 
Porozumienie zostało teraz rozszerzone na cały sektor 
budowlany, obejmując wszystkich pracowników, w tym 
pracowników migrujących. 

Sektor architektury krajobrazu, zatrudniający w 
przeważającej mierze kobiety (95 % pracownic), został 
włączony do budownictwa i inżynierii lądowej. W rezul-
tacie kobiety pracujące w tej branży będą teraz korzystać 
z 50 % wzrostu ich wynagrodzeń.

Ambet Yuson, sekretarz generalny BWI pogratulował 
CTSP i jej podmiotom stowarzyszonym, stwierdzając: 
„Wasza ciężka walka przez ostatnie 16 lat zakończyła się 
niesamowitym sukcesem. Gratulujemy wam i całemu 
ruchowi związkowemu tego zwycięstwa. Teraz kolejną 
bitwą jest zapewnienie wdrożenia ustawy, mamy nadzieję, 
że wszystkie firmy będą przestrzegać nowych przepisów ”.

Wielka Brytania
Związek Zawodowy 

UNITE zintensyfikował 
kampanię przeciwko anty-
związkowym praktykom, 
stosowanych przez firmę Costain SKANSKA Joint 
Venture (CSJV). Związek zorganizował w październiku  
szereg demonstracji. Dnia 4 października UNITE 
przeprowadził największy protest i demonstrację poza 
terenem budowy „HS2 Euston”, obsługiwanym przez 
CSJV, a 7 października demonstrację w siedzibie HS2 
w Birmingham.

Spór pomiędzy związkiem UNITE z CSJV jest 
wynikiem trwającego procesu niszczenia związków przez 
firmę; Costain i Skanska odmówiły UNITE dostępu do  
pracowników, mimo że klient zawarł z CSJV umowę 
ramową dot. całego projektu, która określa minimalne 
standardy, w tym zezwolenie związkom zawodowym na 
dostęp do pracowników.

Związek UNITE stara się uzyskać (po wcześniejszym 
uzgodnieniu) dostęp do pracujących na budowie osób, 
celem prowadzenia rozmów. Spotkania miałyby się 
odbywać na stołówce, podczas przerw pracowników, co 
jest normalną praktyką na budowach w całej Wielkiej 
Brytanii.

„Od końca kwietnia próbujemy rozwiązać problem 
utrudniania Związkom prowadzania negocjacji, ale CSJV 
odmówił właściwego dostępu, podobnie HS2” - wyznał 
Gail Cartmail, zastępcy sekretarza generalnego UNITE.

Odkąd rozpoczęła się kampania na rzecz umożliwie-
nia kontaktu z pracownikami, UNITE ujawniło szereg 
problemów, które są bezpośrednim naruszeniem umowy 

ramowej, w tym niedopłacone godziny nadliczbowe, brak 
prawa do urlopu, korzystanie z firm parasolowych oraz 
brak zapewnienia pracownikom ochronnego programu 
świadczeń z tytułu wypadku i śmierci.

Costain i Skanska znane są z praktyk niszczenia 
związków zawodowych w Anglii, co spowodowało 
wpisanie ich na czarne listy branży budowlanej. 
Jerry Swain, sekretarz krajowy UNITE, stwierdził: 
„Costain i Skanska są winni tworzenia rozłamu 
w związkach zawodowych, a HS2 działa jako ich kanał. 
Costain i Skanska byli winni umieszczenia ich na czarnej 
liście na skalę przemysłową i chociaż twierdzą, że zmie-
nili swoje działania, to wiemy, że „lampart nie zmienia 
swojego umaszczenia” i firma utrudnia funkcjonowanie 
związków, odmawiając UNITE właściwego dostępu - py-
tanie brzmi: co oni ukrywają ? ”.

Niemcy
Pod hasłem „Razem 

dla jutra w solidarności 
i sprawiedliwości”, 478 
delegatów obradowało w 
ramach 24 Kongresu IG 
Metall, który odbył się w dniach 6-9 października 2019 
r. w Norymberdze w Niemczech. Na przewodniczącego 
ponownie wybrało Jörga Hofmanna, który otrzymał 71 
% głosów poparcia jako pierwszy przewodniczący. Chri-
stiane Benner została wybrana 87 % głosów na drugiego 
przewodniczącego, a Jürgen Kerner na skarbnika IG 
Metall z 95 % głosów. Ralf Kutzner, Wolfgang Lemb, Irene 
Schulz i Hans-Jürgen Urban zostali ponownie wybrani 
na dyrektorów zarządzających IG Metall.

IG Metall posiada 2,2 miliona członków, reprezen-
tuje pracowników w sektorach gospodarki przemysłowej, 
w tym oprócz sektora metalowego, m.in. w przetwórstwie 
drewna. Pomimo wyzwań, przed którymi stoją dziś 
związki zawodowe, związek był w stanie zwiększyć swoje 
przychody (gł. ze składek), z 535 milionów euro w 2015 
roku do ponad 598 milionów euro w 2018 roku. Na kon-
gresie potwierdzono, że organizacja będzie kontynuować 
politykę alokacji - 15 % środków rezerwuje na ciągłe 
budowanie swojego funduszu strajkowego.

Spośród 1.200 uczestników w kongresie wzięło udział 
ponad 70 międzynarodowych gości, w tym filie BWI z 
około 30 krajów ze wszystkich stron świata.

Guy Ryder, dyrektor generalny Międzynarodowej 
Organizacji Pracy zwrócił się do delegatów, podkreślając, 
że IG Metall w swojej 127-letniej historii był kluczowym 
graczem w rozwoju społecznej gospodarki rynkowej w 
Niemczech. Stwierdził: „Dziś Związek jest na pierwszej 
linii jako kluczowy podmiot w imieniu milionów pra-
cowników bierze udział w transformacyjnych zmianach 
w przemyśle, innowacjach technologicznych i ewolucji 
przemysłu do poziomu 4.0, w Niemczech”.

24. Zwyczajny Kongres IG Metall, przyjął Manifest 
IG Metall mający wprowadzić związek w nową erę, 
określając cel pracy na najbliższe lata: kształtowanie 
transformacji i stosunku pracy, ochrona pracowników 
oraz szersze korzystanie z możliwości cyfrowych - a to 
wszystko, mając na uwadze bezpieczeństwo, sprawiedli-
wość i samostanowienie.

IG Metall i BWI ściśle współpracują przy wdrażaniu 
pięciu międzynarodowych umów ramowych podpisa-
nych z Faber-Castell, Schwan Stabilo, STAEDTLER, 
Wilkhahn i Pfleiderer i wspierają prace BWI w sektorze 
przetwórstwa drzewnego oraz przyszłości pracy „Future 
of Work”, jako jej pełnoprawny członek.

Indonezja
Indonezyjskie ruchy  

obywatelskie prowadzą w 
październiku masowe akcje 
protestacyjne, w związku z 
działaniami parlamentu, 
który próbuje przyspieszyć szereg kontrowersyjnych zmian 
legislacyjnych, w tym dotyczących prawa pracy, prawa grun-
tów, prawa wodnego, prawa karnego i prawa więziennego.

„Te zmiany prawne mają na celu wzmocnienie 
interesów inwestorów i podważenie podstawowych praw 
pracowniczych”, powiedział sekretarz generalny SER-
BUK Khamid Istakhori. „Opieramy się tym zmianom 
i z dumą widzimy, że uczniowie szkół średnich, którzy 
wkrótce wkroczą na rynek pracy, również przyłączyli się 
do mobilizacji - po raz pierwszy we współczesnej historii 
Indonezji”.

Protesty rozpoczęły się już wrześniu, kiedy Parla-
ment uchwalił ustawę osłabiającą autorytet Komisji 
ds. Eliminacji Korupcji (KPK) i wymagającą wybrania 
jej przewodniczącego z policji (powszechnie uważanej 
przez społeczeństwo indonezyjskie za skorumpowaną). 
Późniejsze ogłoszenie zmian prawnych mających na 
celu deregulację rynku pracy, promowanie niepewnych 
sposobów zatrudnienia oraz staży w celu obniżenia 
wynagrodzeń pracowników - spowodowało szerokie 
poruszenie wśród społeczeństwa i ruchu pracowniczego.

Punktem kulminacyjnym tych działań był przypada-
jący na 24 września Narodowy Dzień Rolników, podczas 
którego policja przeprowadziła szeroko zakrojone 
represje, siłą rozwiązując zgromadzenie. W Kendari w Su-
lawesi dwóch studentów zastrzelonyo, a dziesiątki innych 
zostało rannych. W Dżakarcie aresztowano setki osób.

„Działania mające miejsce w Dżakarcie i innych 
miastach są bardzo ważne dla ruchu pracowniczego w 
Indonezji, gromadząc pracowników, studentów, rolników, 
rybaków i inne grupy społeczeństwa (...). Obawiamy się, 
że Indonezja zostaje przekształcona w laboratorium 
do radykalnego kształtowania polityki gospodarczej, 
co spowoduje zagrożenie dla młodych pracowników.  
Wraz z rozpoczęciem drugiej kadencji prezydenta Jokowi 
ważne jest, aby mu przypomnieć, że powinien rządzić w 
imieniu społeczeństwa, a nie inwestorów zagranicznych” 
- powiedział Istakhori.

Wielka Brytania
G r o ź b a  o g ó l n o -

krajowego strajku naro-
dowego ze strony pra -
cowników pocztowych 
w związku z trwającym sporem dot. bezpieczeństwa pra-
cy i warunków zatrudnienia ma się zwiększyć w drugiej 
połowie października, kiedy ogłoszony zostanie wynik 
głosowania dot. przystąpienia do strajku.

Do Świąt Bożego Narodzenia pozostały tylko dwa 
miesiące, członkowie Związku Zawodowego Pracowni-
ków Komunikacji (CWU), którzy pracują dla Angielskiej 
Poczty (Royal Mail), będą głosowali czy rozpocząć dzia-
łania strajkowe. Głosowanie zostanie przeprowadzone 
wśród 110.000 członków, związki zawodowe oczekują 
akceptacji planowanych protestów.

CWU twierdzi, że Royal Mail nie dotrzymuje 
porozumienia osiągniętego w zeszłym roku, które obej-
mowało szeroki zakres zagadnień, w tym m.in.  plany 
skrócenia tygodnia pracy oraz kwestie BHP.

Dialog pomiędzy firmą a związkami pogorszył się w 
tym roku, a powszechne, nieoficjalne strajki wybuchają 
praktycznie co tydzień.

Terry Pullinger, zastępca sekretarza generalnego 
CWU, twierdzi, że związek i jego członkowie stoją w 
obliczu „walki naszego życia”.

„Grozi nam atak na nasze warunki pracy i porozu-
mienia krajowe, jakiego nigdy wcześniej nie widzieliśmy. 
Jestem przekonany, że nasi członkowie staną razem 
jako Związek i oddadzą głos na „tak” wobec strajku - w 
najważniejszym sporze, w jakim kiedykolwiek był nasz 
Związek” - powiedział.

Shane O’Riordain, dyrektor zarządzający Royal 
Mail ds. regulacji i spraw korporacyjnych, powiedział, 
że nie ma podstaw do akcji protestacyjnej: „Pozostajemy 
zobowiązani do otwartego i konstruktywnego zaangażo-
wania w dialog z CWU. Wszyscy chcemy stabilnej i zrów-
noważonej firmy, która zapewnia dobrą jakość miejsc 
pracy, uczciwość w obciążaniu pracowników pracą oraz 
kontynuuje zrównoważone świadczenia powszechne 
(...). Nie można podjąć żadnych działań strajkowych 

przed zakończeniem okresu mediacji. Będziemy nadal 
angażować się w uzgodnione procedury rozwiązywania 
sporów określone w „Polityce na rzecz wzrostu”. „Akcje 
strajkowe lub ich groźba - podważa zaufanie naszych 
klientów. Utrudnia również Royal Mail dokonywanie 
płatności za istniejące zobowiązania.”

Dyrektor Shane O’Riordain dodał również, że 
Royal Mail honoruje umowę z 2018 roku. Od czasu 
jej wprowadzenia nastąpiły dwie podwyżki o 5% i 2%, 
tydzień roboczy został skrócony o godzinę, a firma 
współpracowała z CWU, aby lobbować wobec rządu za 
nowym programem emerytalnym.

Dodał: „Ogłosiliśmy plan transformacji, w ramach 
którego chcemy zainwestować 1,8 miliarda funtów w 
ciągu pięciu lat, aby przywrócić wzrost w naszej branży 
w Wielkiej Brytanii. Prawie żadna brytyjska firma nie 
dokonuje obecnie takich inwestycji”.

Unia Europejska
OPZZ informuje:
„W dniu 26 września 

2019 roku Europejski Ko-
mitet Ekonomiczno-Spo-
łeczny na posiedzeniu ple-
narnym przyjął opinię, której sprawozdawcą był Adam 
Rogalewski, p.o. dyrektora wydziału międzynarodowego 
OPZZ oraz członek Komitetu. Opinia: Podsumowanie 
kosztów i korzyści inwestycji w bezpieczeństwo i higienę 
pracy (BHP), została przygotowana na wniosek rządu 
fińskiego, który w drugiej połowie 2019 r. przewodniczy 
Unii Europejskiej. 

Opinia przedstawia i podsumowuje najważniejsze 
badania i doświadczenia partnerów społecznych w 
tworzeniu i implementowaniu strategii i praktyk doty-
czących bezpiecznych miejsc pracy. Opinia stwierdza, 
że „jakość pracy, równość, cyfryzacja i zmiana klimatu 
powinny odgrywać ważną rolę nie tylko w dyskusjach na 
temat korzyści płynących z inwestycji w BHP, ale bardziej 
ogólnie w przyszłej polityce UE w zakresie BHP”’. 

Pomimo dużego postępu w dziedzinie BHP „ każ-
dego roku w UE dochodzi do ponad 3,2 mln wypadków 
bez ofiar śmiertelnych, a prawie 4 tys. osób traci życie 
na skutek wypadków śmiertelnych. Według ostrożnych 
szacunków 100 tys. osób umiera w wyniku nowotworów 
pochodzenia zawodowego. Wiele wypadków nie jest 
zgłaszanych, a rzeczywiste liczby są prawdopodobnie 
o wiele wyższe. W statystykach nie uwzględnia się np. 
danych na temat pracowników, którzy giną w drodze 
do pracy, ani samobójstw związanych z pracą. Niektórzy 
pracownicy nie zgłaszają wypadków w pracy, które nie 
powodują ofiar śmiertelnych.” 

Koszty związane z BHP są ciągle wysokie: „Według 
danych szacunkowych EU-OSHA 3,9 % globalnego 
PKB i 3,3 % europejskiego PKB jest wydawane na 
leczenie urazów i chorób zawodowych. Ta wartość 
procentowa różni się w poszczególnych państwach, 
w zależności od ich gospodarki, ram legislacyjnych 
i zachęt do zapobiegania zagrożeniom. Głównym 
czynnikiem napędzającym koszty są nowotwory po-
chodzenia zawodowego, a następnie zaburzenia układu 
mięśniowo-szkieletowego”. 

Opinia podkreśla oczywiste korzyści z inwestycji w 
BHP, jak i potrzebę zwiększania wydatków społecznych 
oraz prywatnych na rzecz polityk BHP, stwierdzając 
m.in.: 

„Liczne badania oraz doświadczenia partnerów 
społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego 
sugerują, że inwestycje w BHP nie tylko przyczyniają się 
do poprawy dobrostanu pracowników, ale również ofe-
rują dużą stopę zwrotu, zwłaszcza pod kątem zmniejsze-
nia kosztów, większej wydajności i stabilności systemów 
zabezpieczenia społecznego. Fińskie badania wykazały, 
że pozytywne skutki dla rentowności można osiągnąć 
nawet bez bezpośrednich mierzalnych skutków dla 
wydajności, co pokazuje, że mechanizmy korzyści 
gospodarczych płynących z BHP są subtelniejsze niż 
się to często zakłada . Ponieważ to pracownicy i ich 
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rodziny ponoszą znaczną część kosztów związanych z 
chorobami zawodowymi lub wypadkami w pracy, ist-
nieje wyraźne uzasadnienie ekonomiczne dla inwestycji 
społecznych w BHP”. 

Tekst dokumentu podkreśla kluczową rolę part-
nerów dialogu społecznego i negocjacji zbiorowych: 

„EKES podkreśla ważną rolę partnerów społecz-
nych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w 
opracowywaniu i wdrażaniu zrównoważonych strategii 
w zakresie BHP. Inwestycje w BHP przyniosą korzyści 
jedynie pod warunkiem, że prowadzony będzie rze-
telny dialog społeczny, a zasięg rokowań zbiorowych 
będzie duży. Ważne jest promowanie roli zakładowych 
komitetów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
przedstawicieli pracowników.” 

Z punktu widzenia OPZZ i polskich związków 
zawodowych warty podkreślenia jest punkt mówiący o 
jakości pracy oraz tym że standardowe warunki pracy i 
równouprawnienie płci zapewniają najlepszą ochronę 
przed ryzykami psychospołecznymi: 

„EKES podkreśla wpływ warunków pracy, w 
tym równouprawnienia płci, na zdrowie i dobrostan 
pracowników. Inwestycje w BHP należy analizować 
ściśle w ramach dyskusji na temat jakości zatrudnienia. 
Dane z Eurofoundu wskazują, że pracownicy dorywczy 
mają najniższy dostęp do informacji na temat ryzyka 
w zakresie BHP. Ponadto niepewne formy zatrudnienia 
i bezrobocie przyczyniają się do złego stanu zdrowia 
psychicznego. Zgodne ze standardami warunki pracy i 
równouprawnienie płci zapewniają najlepszą ochronę 
przed ryzykiem psychospołecznym, a co za tym idzie 
prowadzą do poprawy dobrostanu i wyższej wydaj-
ności. Dlatego też EKES popiera niedawne badanie 
Eurofound, w którym sugeruje się: „Gdy rozważa 
się krajowe czynniki wpływające potencjalnie na 
związek między warunkami pracy a zdrowiem i 
dobrostanem pracowników, analiza pokazuje, że 
wysoki stopień uzwiązkowienia, większa ochrona 
zatrudnienia i większe równouprawnienie płci wiążą 
się z większymi zyskami, większymi zasobami pracy, 
a także mniejszą liczbą przepracowanych godzin. 
Należy zatem zachęcać państwa członkowskie, by 
inwestowały w inicjatywy zwiększające uzwiązko-
wienie, ochronę zatrudnienia i równouprawnienie 
płci i tym samym przyczyniały się do poprawy stanu 
zdrowia siły roboczej w perspektywie średnio- i 
długoterminowej.” 

Warte podkreślenia w opinii jest to, że zwraca ona 
uwagę na rolę procesów cyfryzacji w dziedzinie BHP, 
w szczególności jeśli chodzi o ich negatywne aspekty. 
Opinia stwierdza: 

„Proces cyfryzacji może przynieść wiele pozy-
tywnych zmian w obszarze BHP. Przykładowo roboty 
można wykorzystywać do prac obarczonych wysokim 
ryzykiem w sektorze górniczym lub budowlanym, a 
technologie informatyczne poprawią sposób orga-
nizacji nadzoru nad BHP. Cyfryzacja może również 
zmniejszyć zagrożenia psychospołeczne spowodowane 
monotonną pracą, a osoby starsze czy osoby z niepeł-
nosprawnością mogłyby korzystać z cyfrowego systemu 
wsparcia. Z drugiej strony EKES jest zaniepokojony 
negatywnymi skutkami cyfryzacji dla BHP i pracow-
ników. W cyfrowych miejscach pracy wskazano już 
ważne zagrożenia, takie jak intensyfikacja pracy, stres 
i przemoc psychospołeczna. Ponadto w przyszłości 
można oczekiwać wypadków spowodowanych sztuczną 
inteligencją, którym należy zapobiegać”.  

EKZZ nawołuje również do rozpoczęcia dyskusji 
nad wprowadzeniem prawa da wylogowania w Europie 
wzorem Francji: 

„Cyfryzacja zwiększyła również zdolność do 
ciągłego połączenia z pracą za pośrednictwem poczty 
elektronicznej i innych form komunikacji, co może 
zacierać granice między życiem prywatnym i zawodo-
wym oraz zwiększać zależność ludzi od technologii IT. 
W szczególności młodzi ludzie są bardziej zależni od 
technologii IT i platform społecznych, co może mieć 

negatywny wpływ na ich zdrowie i bezpieczeństwo. 
EKES wzywa partnerów społecznych do opracowania 
odpowiednich środków ochrony zdrowia pracowników 
przed tymi zagrożeniami, z uwzględnieniem potrzeby 
zapewnienia równowagi między życiem zawodowym 
a prywatnym. Ważną rolę w tym względzie ma do 
odegrania także dialog społeczny. Jednym z przykładów 
takich środków jest wprowadzone niedawno we Francji 
„prawo do wylogowania”, stosowane w niektórych 
umowach sektorowych i na szczeblu przedsiębiorstwa 
w niektórych państwach UE”. 

Sprawozdawca w opinii zwrócił także uwagę na 
platformy pracownicze i koniecznością zapewnienia 
im takiej samej ochrony przepisami BHP jak innym 
grupom zawodowym: 

„EKES wyraża głębokie zaniepokojenie tym, że 
niektóre formy pracy powstałe w wyniku cyfryzacji (takie 
jak praca za pośrednictwem platform internetowych czy 
tzw. gospodarka fuch) mogą nie być objęte zakresem 
przepisów BHP opracowanych, by chronić pracowników 
w ramach standardowych form zatrudnienia. Mogłoby 
to prowadzić do niemożliwej do zaakceptowania 
sytuacji, w której niektórzy nowi pracownicy tacy jak 
pracownicy platform w Europie nie byliby odpowiednio 
chronieni. Wszystkie osoby pracujące w UE powinny 
podlegać ochronie na mocy przepisów BHP. W związku 
z tym EKES zgadza się z konkluzjami Rady, że „nowe 
formy pracy nie powinny ograniczać ani umniejszać 
spoczywającej na pracodawcy odpowiedzialności za 
zapewnianie bezpieczeństwa i higieny pracowników we 
wszystkich aspektach związanych z pracą”. 

Na koniec opinia podkreśla istotne znaczenie 
przepisów BHP w świecie pracy, których przestrzeganie 
i tworzenie nie powinno być motywowane korzyściami 
ekonomicznymi. Zdaniem EKES-u: „BHP nie tylko 
zapewnia korzyści dla gospodarki UE, ale także stanowi 
podstawowe prawo pracownicze. Promowanie norm 
BHP nie może się ograniczać do państw członkowskich, 
ale powinno obejmować wszystkie kraje na całym 
świecie, w szczególności te, z którymi UE ratyfikowała 
umowy handlowe. Europejskie inwestycje powinny 
faworyzować przedsiębiorstwa, które posiadają solidną 
politykę BHP i promują BHP w łańcuchach dostaw”.”

Tajlandia
OPZZ informuje:
„Wyzysk pracowników 

w fabrykach produkują-
cych odzież dla firm Star-
bucks i Bauer Hockey 

Grupa składająca się z tajlandzkiej grupy zadanio-
wej ds. zwalczania handlu ludźmi, urzędników rządo-
wych i policji, w dniu 12 września br. przeprowadziła 
nalot w dwóch tajlandzkich fabrykach odzieży, które 
zaopatrują światowe marki, takie jak gigant kawowy 
Starbucks i producent sprzętu sportowego Bauer Hockey. 
W wyniku akcji wykazano, że właściciele obu fabryk 
wyzyskiwali pracowników, m.in. poprzez wypłaty 
wynagrodzeń poniżej płacy minimalnej, która wynosi 
310 bahtów (10.15 USD) w rejonie Mae Sot. 

Fabryka produkująca odzież dla Bauer Hockey, 
zatrudniająca około 600 pracowników, nie wypłacała 
pracownikom minimalnej płacy, a także wynagrodzenia 
za urlop oraz w wypadku zwolnienia chorobowego. Wła-
ścicielom fabryki nakazano zapłacić 600 pracownikom 
łącznie około 45 milionów bahtów w ciągu 30 dni lub 
stanąć przed sądem. Zgodnie z prawem pracy niezapła-
cenie płacy minimalnej podlega karze do 6 miesięcy 
więzienia i grzywnie w wysokości 100 000 bahtów. Trwają 
obliczenia dotyczące tego, jakie kwoty powinna zapłacić 
pracownikom fabryka, która produkuje fartuchy dla 
firmy Starbucks. 

Somboon Trisilanun, zastępca dyrektora generalne-
go w Departamencie Ochrony Pracy i Opieki Społecznej 
powiedział, że rząd planuje wysłanie grupy zadaniowej 
w celu zbadania kolejnych fabryk.”

Zebrał Cezary Izdebski

cd. ze str. 2
minutach, wobec czego nie miał możliwości zapoznania 
się z podsumowaniem weryfikacji, choć już na początku 
spotkania sam przyznał, że dane, które przytaczał wcze-
śniej okazały się w części błędne lub niepełne. Żmudnie 
porównując placówkę po placówce ustalono, że do dnia 2 
października 2019 podwyżek ze źródeł innych niż ustawa 
o minimalnym wynagrodzeniu nie uzyskało nawet 70% 
placówek w całej Polsce. Ministerstwo Zdrowia zobowią-

zało się wezwać na rozmowy w NFZ placówki, które nie 
przekazały podwyżek fizjoterapeutom i pracownikom 
laboratoriów i w ciągu dwóch tygodni negocjować z 
ich dyrektorami, by znaleźli pieniądze na zwiększenie 
wynagrodzeń. Ministerstwo Zdrowia zaakceptowało 
postulat, by podstawą rozmów z pracodawcami była treść 
porozumienia przygotowanego przez związki zawodowe 
i zaakceptowanego przez Ministerstwo.

Jak informuje Związek Nauczycielstwa Polskiego, 
nauczyciele chcą kontynuować akcję protestacyjną 

w formie protestu włoskiego. W ankiecie ZNP opowie-
dzieli się za „niewykonywaniem pozastatutowych zadań 
w swojej szkole, przedszkolu lub placówce”.

We wrześniu Związek Nauczycielstwa Polskiego 
przeprowadził wśród pracowników wszystkich typów 
szkół, placówek oświatowych i przedszkoli będących i 
niebędących członkami związku, „Kwestionariusz ba-
dawczy ZNP”. Anonimową ankietę w formie papierowej 
wypełniło 227 567 osób.

Ankieta ZNP zawierała pytania dotyczące oceny 
kondycji polskiego systemu oświaty, protestu i udziału w 
preferowanej formie akcji protestacyjnej.

Z ankiety wynika, że respondenci oceniają kondycję 
polskiego systemu edukacji na trójkę. Tak odpowiedziało 
47% respondentów – 107 959 osób. Na pytanie: „Jakim 
postulatem w pierwszej kolejności powinno zająć się 
ministerstwo edukacji” (dwie możliwe odpowiedzi do wy-
boru), ankietowani odpowiedzieli, że przede wszystkim:

• podniesieniem wynagrodzeń nauczycieli,
• zmniejszeniem biurokracji.

 Związek Nauczycielstwa Polskiego zapytał także o 
kontynuację protestu, a w przypadku odpowiedzi twier-
dzącej, o udział w akcji protestacyjnej. Zdaniem prawie co 

drugiego respondenta 
działania protestacyj-
ne powinny być konty-
nuowane. Na pytanie: 
„Jaka jest Pana/Pani 
opinia na temat dzia-
łań protestacyjnych 
w oświacie?”, 47,3% 
respondentów odpo-
wiedziało, że „dzia-
łania protestacyjne 
powinny być kontynuowane”.

Na pytanie: „W jakiej formie protestu zdecydowałby/
zdecydowałaby się Pan/Pani wziąć udział?”, ponad 
połowa ankietowanych wskazała na protest włoski. 
Odpowiedzi na to pytanie kształtują się następująco:

• za wznowieniem strajku ogólnopolskiego opowie-
działo się 18,6% respondentów,

• za udziałem w manifestacjach – 22,3%,
• za niewykonywaniem pozastatutowych zadań w 

swojej szkole/przedszkolu/placówce – 55,3%,
• za inną formą protestu – 3,8%.

 W oparciu o wyniku ankiety Prezydium ZG ZNP 
zdecydowało o rozpoczęciu protestu włoskiego od 15 
października br.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawo-
dowych zwróciło się do Bożeny Borys-Szopy, 

minister rodziny, pracy i polityki społecznej z petycją o 
urealnienie wysokości zasiłku pogrzebowego i powrót do 
wyznaczania jego wysokości na zasadach jakie obowiązy-
wały do 1 marca 2011 r.

Jak zauważa OPZZ, obniżenie wysokości zasiłku 
pogrzebowego wprowadziła ustawa z dnia 26 listopada 
2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją 
ustawy budżetowej, zgodnie z którą obowiązująca do 28 
lutego 2011 r. kwota zasiłku pogrzebowego, w wysokości 
200 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
z poprzedniego kwartału, została zastąpiona kwotą 4 
tysięcy złotych.

Przez ostatnie osiem lat zasiłek pogrzebowy ani razu 
nie był waloryzowany, mimo że wzrosły ceny pochówku. 
Z obrzędem pogrzebu wiążą się poważne wydatki, a coraz 
częściej członkowie rodziny osoby zmarłej nie posiadają 
zdolności do poniesienia kosztów z tym związanych. 
Wysokość zasiłku pogrzebowego w wysokości 4 tys. 
zł nie pokrywa nawet połowy kosztów polskiego po-

grzebu i związanych 
z nim wydatków.

Obecnie trudno 
jest wyliczyć średnią 
cenę pogrzebu, bo 
zależy ona od miejsca 
pogrzebu, okoliczno-
ści śmierci, uwarun-
kowań rodzinnych.W dużych aglomeracjach zazwyczaj 
pogrzeb kosztuje od 5 do 8 tys. zł, ale czasem koszty rosną 
do 9 – 10 tysięcy zł. Często dochodzi do sytuacji, że aby 
pochować bliską osobę, rodzina musi zaciągać kredyt w 
banku. Po obniżeniu zasiłku pogrzebowego zdarza się, 
że rodzina zmuszona jest oszczędzać na wielu wydatkach 
związanych z zachowaniem godności zmarłego. Zmniej-
szenie wysokości tego świadczenia stanowi duży problem 
dla ludzi ubogich, samotnych i starszych. W związku z 
rosnącymi kosztami usług pogrzebowych rodzin takich 
osób nie stać na godne pożegnanie swoich bliskich.

Zebrał: Tomasz Nagórka

Strajk włoski w szkołach

OPZZ chce wyższego 
zasiłku pogrzebowego 

Z WYDARZEŃ W ŚWIATOWYM RUCHU PRACOWNICZYM
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Należy wypełnić 
diagram w taki 
sposób, aby w 

każdym poziomym 
wierszu, w każdej 
pionowej kolumnie 

i w każdym 
dziewięciopolowym 

kwadracie 3x3 
znalazły się cyfry 

od 1 do 9. Cyfry 
w kwadracie 

oraz kolumnie i 
wierszu nie mogą 

się powtarzać.

SUDOKU 
DLA 

ROZ-
RYWKI

7 2 3

6 5 3

4 9

6 9 1

5 6 4 7

1 7 5

9 7 1 4

5 4 9

2

HUMOR
Dwie mrówki wybrały się na 
polowanie. Kiedy udało im 
się upolować słonia, jedna 
mówi do drugiej:
- Popilnuj go, a ja pójdę po 
drewno na opał.
Kiedy wróciła znalazła zapła-
kaną przyjaciółkę.
- Co się stało?
- Słoń uciekł – odpowiada 
zapłakana mrówka.
- Kłamiesz! Na pewno sama 
go zjadłaś!

JJJ
Mężczyzna niewielkiego 
wzrostu, na dyskotece, upa-
trzył sobie piękną blondynkę 
i poprosił ją do tańca.
Ona zmierzyła go od stóp do 
głowy i mówi:
- Ja nie tańczę z dzieckiem.
- O, przepraszam. Nie wie-
działem, że pani jest w ciąży

JJJ
- Halo, sąsiedzie! Czy pan 
już zrobił swojemu synowi 
zadanie z matematyki?
- Tak, przed chwilą.
- A da pan spisać?

JJJ
Wchodzi Amerykanin do 
baru w Polsce i mówi: 
- Słyszałem, że wy, Polacy 
to jesteście straszni pijacy. 
Założę się o 500 dolców, że 
żaden z was nie wypije litra 
wódki jednym haustem. 
W barze cisza. 
Każdy boi się podjąć zakład. 
Jeden gościu nawet wyszedł. 
Mija kilka minut, wraca ten 
sam gościu, podchodzi do 
Amerykanina i mówi: 
- Czy twój zakład jest jeszcze 
aktualny? 
- Tak. Kelner! Litr wódki 
podaj! 
Gościu wziął głęboki oddech 
i fruuu... z litra wódki została 
pusta butelka. 
Amerykanin stoi jak wryty, 
wypłaca 500 dolców i mówi: 
- Jeśli nie miałbyś nic prze-
ciwko, mógłbym wiedzieć, 
gdzie wyszedłeś kilka minut 
wcześniej? 
- A, poszedłem do baru obok 
sprawdzić, czy mi się uda.

JJJ
Rozmawia dwóch kumpli. 
Jeden z nich mówi: 
- Wczoraj wieczorem dysku-
towaliśmy jak zwykle z żoną 
o tym i o owym. Dochodząc 
do jakże delikatnego tematu 
eutanazji - o wyborze 
między życiem i śmiercią - 
powiedziałem: Nie pozwól 
mi żyć w takim stanie, bym 
był zależny od jakichkolwiek 
urządzeń i karmiony przez 
rurkę z jakiejś butelki. Jeśli 
przyjdzie mi znaleźć się w 
takiej sytuacji, lepiej odłącz 
mnie od urządzeń, które 
trzymają mnie przy życiu. 
- A co na to żona? 

- A ona wstała, wyłączyła 
telewizor i laptopa, zabrała 
komórkę, a piwo wystawiła 
za drzwi.

JJJ
Siedzi sobie stary piracki 
kapitan na rufie statku. 
Wiadomo, jak to stary pirat, 
zamiast nogi - kawałek 
drewna, zamiast dłoni - hak,  
bez jednego oka. 
Obserwuje go młody majtek 
pokładowy. W końcu zdoby-
wa się na odwagę i zaczyna 
pytać starego kapitana. 
- Dlaczego nie ma pan nogi? 
- Stare dzieje. Rekin mi 
odgryzł. 
- A czemu hak zamiast dłoni? 
- Stare dzieje. Ucięta podczas 
abordażu. 
-No a czemu oka pan nie 
ma? 
- Bo mi mewa narobiła na 
twarz. 
- I od tego stracił pan oko?
- Nie, ale to był mój pierwszy 
dzień z hakiem.

JJJ
Ojciec sprawdza, czego syn 
nauczył się w szkole. 
- No proszę, zastanów się 
dobrze. Miałeś dziesięć 
jabłek, zjadłeś dwa, ile ci 
zostało? 
- Nie wiem, my w szkole 
liczyliśmy na śliwkach.

JJJ
- Mamo, jak będę duży, to 
ożenię się z Kasią. 
- Synku, ale na ślub muszą 
zgodzić się dwie osoby! 
- Fajnie... To ożenię się 
jeszcze z Anią.

JJJ
Dwóch gości siedzi w kinie - 
pierwszy mówi: 
- Podobał ci się film. 
- Nie. 
- To czego bijesz brawo? 
- Bo już się skończył.

JJJ
Jasiu, jakie wykształcenie ma 
twój tata? 
- Osiem klas i wszystkie 
pierwsze.

JJJ
Jaś wraca po zakończeniu 
roku szkolnego, tata pyta: 
- Zdałeś do następnej klasy? 
Jaś odpowiada; 
- Tak z 3A do 3C .

JJJ
Przychodzi puszysta kobieta 
do lekarza. 
Lekarz pyta: 
- Bierze pani te tabletki na 
odchudzanie? 
- Tak, biorę. 
- A ile? 
- Ile, ile... Aż się najem!

JJJ
- Jak się czuje ten pacjent 
spod 3? 
- Lepiej, już zaczął mówić. 
- I co powiedział? 
- Że czuje się gorzej.

JJJ


