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Szanowne Koleżanki i Koledzy Górnicy,
Dzień Górnika to tradycyjne święto górnictwa węglowego i skalnego, przemysłu cementowego i wapienniczego. W naszym Związku jest wielu 

przedstawicieli tych sektorów. Mam zaszczyt w imieniu własnym i Zarządu Krajowego Związku Zawodowego „Budowlani” złożyć serdeczne 
życzenia wszystkim Górnikom, szczególnie naszym Koleżankom i Kolegom pracującym w przemyśle wyrobów budowlanych.

Życzymy Wam dobrego zdrowia - tak potrzebnego w tej branży, satysfakcji z pracy i powodzenia zarówno w życiu osobistym, jak i zawo-
dowym. Życzymy, by dobra koniunktura i dobre wyniki Waszych Firm miały odzwierciedlenie w lepszych warunkach pracy i były widoczne 
w Waszych portfelach. Niech górnicze święto będzie także udziałem Waszych Rodzin, bo dla nich się trudzicie i od nich bardzo wiele zależy. 
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Stop bezpłatnym stażom!
Ogólnopolskie Porozumie-

nie Związków Zawodo-
wych, Europejskie Stowarzyszenie 
Studentów Prawa ELSA Poland oraz 
Fundacja Polska Debatuje przygoto-
wały petycję, w której zwracają się z 
wnioskiem o podjęcie działań pod-
noszących standardy zatrudnienia 
na rynku pracy. Za pośrednictwem pe-
tycji jej autorzy chcą zasygnalizować 
rządowi skalę problemu oraz zachęcić go do wprowadzenia oczekiwanych 
przez osoby młode rozwiązań w tym obszarze.

Jak czytamy w petycji: „dostrzegamy wprowadzone w ostatnich 
miesiącach rozwiązania podatkowe, których celem jest poprawa sytuacji 
osób młodych na rynku pracy. Pragniemy jednak zwrócić uwagę, że są one 
niewystarczające i mają charakter selektywny, adresowane są bowiem przede 
wszystkim do osób, które już aktywnie pracują. Wciąż brak jest komplek-
sowych rozwiązań ułatwiających młodym rozpoczęcie kariery zawodowej 
na rynku pracy (…) Niestety, wielu pracodawców traktuje praktykantów 
i stażystów jako tanią czy wręcz darmową siłę roboczą, a sam staż jako 
tańszy lub nawet bezpłatny „zamiennik” stosunku pracy. Wśród nich 
są również przedstawiciele administracji publicznej, co należy uznać za 
ewidentny konflikt z przepisami Konstytucji RP, która nakłada na państwo 
obowiązek ochrony pracy i nadzoru nad warunkami jej wykonywania”.

Autorzy petycji zwracają uwagę, że „każdy praktykant lub stażysta 
ponosi koszty związane z odbyciem praktyki lub stażu. Musi zapewnić 
sobie wyżywienie, odpowiedni ubiór, opłacić mieszkanie i pokryć koszty 
dojazdu. Nie ulega zatem wątpliwości, że bezpłatne praktyki i staże pro-
wadzą do segmentacji rynku pracy i dyskryminacji osób, których nie stać 
na poniesienie określonych wydatków. Krytycznie należy zatem ocenić 
powszechnie występujące zjawisko polegające na unikaniu zawierania 
jakichkolwiek umów albo długotrwałego zawierania jedynie umów o 
charakterze cywilnoprawnym. Dlatego potrzebna jest zdecydowana reak-
cja Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, która będzie stanowić 
odpowiedź na zagrożenia wynikające z zatrudniania osób młodych w 
ramach bezpłatnych praktyk i staży. (…) Alarmujące jest także to, że 
nawet jeśli praktykant lub stażysta otrzyma wynagrodzenie to jego sytuacja 
prawno-podatkowa i tak wciąż pozostaje gorsza niż sytuacja pracownika. 
Od wypłaconego praktykantowi lub stażyście wynagrodzenia pobiera 
się bowiem jedynie zaliczkę na podatek dochodowy, bez uwzględnienia 
kosztów uzyskania przychodu i kwoty zmniejszającej podatek. (…)

Apelujemy o przygotowanie propozycji konkretnych rozwiązań 
prawnych i organizacyjnych wzmacniających pozycję osób młodych w 
trakcie odbywania staży i praktyk. Wskazane jest, aby zmiany zostały 
opracowane we współpracy z przedstawicielami osób młodych, w szcze-
gólności z udziałem studentów.

Apelujemy w szczególności o:
• przygotowanie inicjatywy legislacyjnej, która zmieni ustawę z dnia 17 

lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz.U. z 2018 r. poz. 1244);
• wprowadzenie do polskiego porządku prawnego przepisów unie-

możliwiających zatrudnianie na bezpłatne praktyki i staże oraz 
wprowadzenie wyższych standardów ich odbywania;

• pełną implementację Zalecenia Rady Unii Europejskiej z dnia 10 
marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży (2014/C 88/01);

• zagwarantowanie praktykantom i stażystom takich samych preferencji 
prawno-podatkowych, jakie posiadają osoby do 26-go roku życia w 
związku wprowadzoną w 2019 roku nową ulgą podatkową”.

Zła wiadomość 
dla pracowników 
krakowskiej huty

Krakowski wielki piec w hucie 
ArcelorMittal zostanie wyga-

szony jeszcze w listopadzie. Firma nie 
poinformowała, na jak długo wyłączy 
piec i stalownię. Prezes spółki Geert 
Verbeeck powiedział, że Arcelor Mittal zmuszony jest ogłosić tymczasowe 

Przegląd związkowych 
wydarzeń w Polsce

cd. na str. 4

W siedzibie Okręgu Podkarpackiego 
Związku Zawodowego „Budowla-
ni” w Rzeszowie, 8 listopada 2019 

r. odbyło się drugie posiedzenie nowo wybranej 
Rady Okręgu. W posiedzeniu uczestniczył 
przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej 
Lesław Solecki.  

Głównym tematem spotkania było omówie-
nie preliminarza budżetowego Okręgu na rok 

2020. Preliminarz przedstawił przewodniczący 
Okręgu Andrzej Płonka. Rada Okręgu Podkarpac-
kiego po dokładnej analizie i dyskusji jednogło-
śnie przyjęła przedstawiony preliminarz  Okręgu. 

Kolejnym ważnym tematem spotkania było 
omówienie wcześniej zgłaszanych propozycji 
zmian statutowych. Po długiej dyskusji została 
ustalona wspólna propozycja Rady Okręgu 
Podkarpackiego zmian statutowych w Związku, 

które Przewodniczący Okręgu przekaże do 
dalszej analizy do Zespołu Statutowego, którego 
jest członkiem. Na spotkaniu została powołana 
Komisja Inwentaryzacyjna, która na koniec roku 
przeprowadzi spis z natury składników mająt-
kowych znajdujących się w Zarządzie Okręgu 
Podkarpackiego w Rzeszowie.

Andrzej Płonka 

Posiedzenie Rady Okręgu 
Podkarpackiego

NIEPOLITYCZNY KOMENTARZ 
DO WYBORÓW

Powiedzmy od razu: nie-
polityczny komentarz do 
wyborów nie jest możliwy. 

Ale bardzo chciałbym, by był moż-
liwy i spróbuję przybliżyć się do 
„niemożliwego”. 

Związkowcy w niedawnych 
wyborach byli oczywiście wybor-
cami. Ale już związki zawodowe, 
przynajmniej niektóre, do wyborów 
i obietnic wyborczych podchodziły 
bardzo ostrożnie. To całkowicie 
uzasadnione, biorąc pod uwagę 
doświadczenia z przeszłości. Ruch 
związkowy, zarówno branżowy jak i 
solidarnościowy, nie raz się „sparzył” 
na zaangażowaniu w poparcie tej, czy 
innej strony sceny politycznej. 

Wydaje się, że związkowy ruch 
branżowy czegoś się wreszcie nauczył 
na swych własnych, licznych błędach 
i preferuje ostrożność w popieraniu 
i wyborze politycznych przyjaciół. 
To dobrze, bo w polityce przyjaźni 
nie ma. Związki zawodowe w Polsce  
(i nie tylko) dość często popełniały  
(a niektóre nadal popełniają) błąd 
wynikający z naiwności. 

Dla związków zawodowych 
obrona miejsc pracy i interesów 
pracowniczych jest istotą działania 

i uzasadnieniem istnienia. Te cele 
nie są jednak głównymi celami 
partii politycznych. Tam, gdzie 
chodzi o zdobycie władzy, założenia 
programowe i tzw. ideowe deklaracje 
najczęściej stają się środkiem do 
osiągnięcia celu. Ważnym, ale tylko 
środkiem. 

Związki zawodowe w Polsce 
zrzeszają dziś ludzi o bardzo różnych 
poglądach. Dla nich wszystkich 
spoiwem jest działalność na rzecz 
poprawy warunków pracy, wyższych 
wynagrodzeń i lepszej pozycji prze-
targowej samego związku. Jesteśmy 
dziś bardziej niż w latach 90-tych 
ubiegłego wieku, czy na początku 
tego wieku – syndykalistami. Rzadko 
rozmawiamy o osobistych poglądach 
politycznych, o tym na kogo głoso-
waliśmy. Bo to nas często dzieli. Nie 
oznacza to jednak, że nie przygląda-
my się uważnie programom partii i 
promującym je politykom.

Z naszego punktu widzenia, 
w niedawnych wyborach i poprze-
dzającej je kampanii najciekawsze i 
najważniejsze były stanowiska Zjed-
noczonej Prawicy i odbudowującej się 
lewicy. Zjednoczona Prawica ze swym 
rozbudowanym programem socjal-
nym jest problemem dla związków 
zawodowych. 

Problem polega na tym, że dość 
często idzie dalej w obietnicach „so-
cjalu” niż sięgają postulaty związko-

we. Trudno nie poprzeć minimalne-
go wynagrodzenia na poziomie 4000 
zł, 13 i 14 emerytury itd. Ale pozostaje 
niepokój, czy gospodarka wytrzyma 
ten program i czy wszystkie obietnice 
przejdą powyborczą weryfikację. Poza 
tym polska gospodarka jest silnie po-
wiązana z gospodarką innych krajów 
UE. A tam nie zawsze jest ciekawie, a 
przyszłość jest mglista. Dla związków 
zawodowych od wysokości stawek czę-
sto bardziej istotne są mechanizmy 
ich kształtowania i efektywny udział 
związków w negocjacjach. A tutaj nie 
ma pełnej jasności. 

Dla związków zawodowych 
istotny jest także stosunek partii 
rządzących do samej działalności 
związkowej i dialogu społecznego. 
Przez ostatnie 30 lat nie mieliśmy z 
władzą specjalnie dobrych doświad-
czeń w tym zakresie. Z tej perspektywy 
Zjednoczona Prawica nie wypada 
jednak najgorzej. I jeśli większego niż 
dotychczas wpływu na decyzje tego 
ugrupowania nie będą mieli neolibe-
rałowie – w najbliższej przyszłości nie 
powinno być gorzej.

Ciekawy, z punktu widzenia 
związków, był program lewicy, która 
wreszcie poszła po rozum do głowy 
i się zjednoczyła. Ciekawy i zbieżny 
z wieloma postulatami związków, 
ale lewica nie rządzi. To ważne, że 
przynajmniej jej część – chce roz-
mawiać ze związkami zawodowymi, 

traktując je w sposób partnerski. 
A więc widząc ich ważne miejsce w 
systemie gospodarczym i społecz-
nym. Weryfikacja tego partnerskiego 
podejścia nastąpi zapewne wtedy, 
gdy lewica będzie miała więcej do 
powiedzenia. Pamiętamy lewicę, 
która rządziła i nie była specjalnie 
prozwiązkowa. Była za to znacznie 
bardziej neoliberalna gospodarczo, 
niż na to pozwala przyzwoitość.

O innych ugrupowaniach i 
ich programach przed i powybor-
czych nie napiszę, bo nie ma takiej 
potrzeby. Dla konsekwentnych neo-
liberałów i ich partii związki nie są 
partnerem i najlepiej, gdyby zniknęły 
z powierzchni ziemi. Dla ludowców 
nie stanowimy problemu, ale też 
nie stanowimy istotnego obszaru 
zainteresowania.

Wracamy do normalności. 
Wkrótce okrzepnie rząd i będziemy 
mieli do czynienia nie z wielką po-
lityką, a z konkretnymi politykami 
średniego szczebla i urzędnikami – 
mniej lub bardziej kompetentnymi 
i otwartymi na dialog. I wtedy się 
okaże, czy jest tak samo, czy inaczej 
niż było. Lepiej, czy gorzej. Im bliżej 
będziemy „ziemi”, tym lepiej dla 
nas. Czas programów wyborczych 
się skończył. Do następnego razu.
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21 listopada w Warszawie 
odbyło się posiedzenie 
Zarządu Krajowego 

Związku Zawodowego „Budowla-
ni”. Obok członków Zarządu w 
posiedzeniu udział wzięli: przewod-
niczący Głównej Komisji Rewizyjnej 
Andrzej Piotrowski, nowo wybrany 
przewodniczący Okręgu Śląskiego 
Stefan Dąbrowski oraz wiceprzewod-
niczący Okręgu Lubelskiego – Leszek 

Dziuba. Posiedzenie poprowadził 
przewodniczący Związku Zbigniew 
Janowski.

Główna księgowa Barbara Pałka 
omówiła kwestię prac nad preli-
minarzem budżetowym Związku 
Zawodowego „Budowlani” na 2020 r. 
Budżet na 2020 r. zostanie przy-
jęty na grudniowym posiedzeniu 
Rady Krajowej. Sekretarze krajowi 
Związku Zawodowego „Budowlani” 

Tomasz Nagórka, Cezary Izdebski 
oraz Mirosław Ossowski omówili 
bieżącą działalność Biura Zarządu 
Krajowego. Tomasz Nagórka przed-
stawił m.in. informację o przebiegu 
kampanii sprawozdawczo-wyborczej 
w okręgach oraz zaprezentował ofertę 
szkoleniową dla przedstawicieli okrę-
gów oraz młodych działaczy Związku 

Zawodowego „Budowlani”. Cezary 
Izdebski skupił się na kwestiach 
prawnych związanych z działalnością 
Związku oraz zasygnalizował przyję-
cie przez Radę Krajową stanowiska 
w sprawie delegowania przez zakłady 
pracy członków Związku m.in. na 
posiedzenia struktur krajowych i 
okręgowych. Mirosław Ossowski 
mówił o kwestiach związanych z 
bezpieczeństwem pracy oraz o naj-

bliższym szkoleniu dla społecznych 
inspektorów pracy.

Członkowie Zarządu Krajowego 
wzięli udział w dyskusji nad propo-
zycjami zmian w Statucie Związku 
Zawodowego „Budowlani”, które 
zostały zgłoszone przez członków 
Związku na przestrzeni ostatniej 
kadencji. Najwięcej emocji wzbudziła 
propozycja określenia na nowo spo-
sobu ustalania wysokości i podziału 

składki członkowskiej. Dyskusja 
będzie jeszcze kontynuowana podczas 
kolejnych posiedzeń Rady Krajowej, 
Zarządu Krajowego oraz w ramach 
prac Zespołu Statutowego. 

Zarząd Krajowy postanowił do-
datkowo, że przewodniczący okręgów 
wybrani na nową kadencję, którzy w 
kadencji 2015-2020 nie pełnili funkcji 

członka Zarządu Krajowego będą 
zapraszani na kolejne posiedzenia 
Zarządu Krajowego jako obserwato-
rzy z możliwością zabierania głosu 
oraz ustalił, że do 6 marca 2020 r. 
powinny być dokonywane wpłaty za 
udział delegata w przyszłorocznym 
Kongresie „Budowlanych”.

Zarząd Krajowy przyjął  Stanowi-
sko w sprawie działań Ikea Indutry w 
Polsce. Związek Zawodowy „Budow-

lani” podkreślił w nim, że podejmie 
wszelkie działania zmierzające do 
ochrony miejsc pracy i interesów 
pracowników IKEA Industry w 
Polsce, w tym szczególnie oddziałów 
firmy, których dotyczą niedawne 
decyzje zarządu grupy IKEA Indu-
stry. Grupa IKEA Industry w dniu 
13 listopada 2019 r. poinformowała 
związki zawodowe i pracowników 
dwóch polskich oddziałów grupy 
w Chociwlu i Konstantynowie o li-
kwidacji tego pierwszego i sprzedaży 
drugiego. Te komunikaty nie były 
poprzedzone jakimikolwiek konsul-
tacjami ze związkami zawodowymi 
działającymi w IKEA Industry, ani 
też konsultacjami z Europejską 
Radą Pracowników działającą w 
IKEA Industry. Związek Zawodowy 
„Budowlani” wezwał organizację 
międzynarodową BWI i europejską 
EFBWW do podjęcia pilnych działań 
interwencyjnych w tej sprawie. ZZ 
„Budowlani” rozważy także podję-
cie działań prawnych w związku z 
naruszeniem ustawy o związkach 
zawodowych.

Tomasz Nagórka

W obronie pracowników 
IKEA Industry

 
 

STANOWISKO  
ZWIĄZKU ZAWODOWEGO „BUDOWLANI”  

W SPRAWIE DZIAŁAŃ IKEA INDUSTRY W POLSCE 
 

 
Zarząd Krajowy Związku Zawodowego „Budowlani” wyraża głębokie zaniepokojenie działaniami grupy IKEA Industry w Polsce, nie tylko sprzecznymi z dobrymi praktykami dialogu społecznego i konstruktywnych relacji pracodawców ze związkami zawodowymi, ale również sprzecznymi z polskim prawem. 
 
Grupa IKEA Industry w dniu 13 listopada 2019 r. poinformowała związki zawodowe i pracowników dwóch polskich oddziałów grupy w Chociwlu i Konstantynowie o likwidacji tego pierwszego i sprzedaży drugiego. Te komunikaty nie były poprzedzone jakimikolwiek konsultacjami ze związkami zawodowymi działającymi w IKEA Industry, ani też konsultacjami z Radą Pracowników działającą w IKEA Industry. 
 
W dniu 27 sierpnia 2019 r. w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli kierownictwa IKEA Industry z przedstawicielami związków działających w polskich oddziałach firmy: ZZ „Budowlani” i NSZZ „Solidarność”. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele BWI (Międzynarodowej Organizacji Pracowników Budownictwa i Drzewiarstwa), Europejskiej Rady Pracowników IKEA Industry oraz szwedzkiego związku GS. W trakcie spotkania uzgodniono podjęcie dialogu w ramach grupy roboczej, obejmującego także perspektywę negocjacji układu zbiorowego dla polskich oddziałów firmy. Strona związkowa uznała, że przebieg i rezultaty spotkania są dobrą podstawą do konstruktywnego dialogu z pracodawcą.  
 
Ostatnie wydarzenia wskazują na to, że głęboko się myliliśmy. Decyzje w sprawie zakładów w Chociwlu i Konstantynowie podjęte przez grupę IKEA Industry bez zachowania jakichkolwiek form konsultacji wskazują na to, że zarząd firmy lekceważy nie tylko dobre obyczaje, ale też obowiązujące przepisy.  
W dniu 9 września 2019 r. Sekretarz Generalny BWI Ambet YUSON skierował do zarządu IKEA Industry list otwarty wskazujący na działania firmy sprzeczne z zasadami dialogu społecznego i naruszające szereg dobrych praktyk i porozumień wypracowanych w tym zakresie, w tym Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych,  Trójstronną deklarację zasad dotyczących przedsiębiorstw wielonarodowych i polityki społecznej (MOP) i  Konwencję nr 158 MOP. 

 
Dokumenty te wskazują jednoznacznie na to, że rozmowy ze związkami zawodowymi powinny odbyć się przed powiadomieniem o zamknięciu, czy sprzedaży zakładu. Nic takiego nie miało miejsca. 
 
Związek Zawodowy „Budowlani” uważa również, że nastąpiło naruszenie polskiego prawa pracy, w tym ustawy o związkach zawodowych. Związek Zawodowy „Budowlani” w przypadku takiego naruszenia podejmie odpowiednie działania prawne. 
 
Związek Zawodowy „Budowlani” podejmie wszelkie działania zmierzające do ochrony miejsc pracy i interesów pracowników IKEA Industry w Polsce, w tym szczególnie oddziałów firmy, których dotyczą niedawne decyzje zarządu grupy IKEA Industry. 
 
Jednocześnie Związek Zawodowy „Budowlani” wzywa BWI i EFBWW do podjęcia interwencji w tej sprawie na szczeblu OECD i  struktur Unii Europejskiej, przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych środków. Decyzje zarządu grupy IKEA Industry (te i wcześniejsze, dotyczące likwidacji zakładu w Danville w USA) wpisują się w szczególnie niepokojącą praktykę coraz większej grupy firm ponadnarodowych, zmierzającą do odejścia od zasad dialogu społecznego i podważania jego dotychczasowego dorobku. 
 
Firmy mają prawo do kształtowania swej polityki w zakresie zatrudnienia i struktury produkcji. Polityka ta musi być jednak zgodna z obowiązującym prawem. Dobrze, by była zgodna też z dobrymi obyczajami. Przez wiele lat zakłady produkcyjne IKEA w Polsce były uważane za bardzo dobrego pracodawcę, dbającego o swój wizerunek. Wyrażamy żal, że ten czas należy do przeszłości, że dla IKEA Industry w Polsce społeczny odbiór jej działań na rynku pracy przestał być ważny. 
 
Ciągle liczymy na to, że ta ważna dla polskiego przemysłu drzewnego i meblarskiego firma powróci do dobrych praktyk dialogu społecznego.  
Dziś wzywamy zarząd grupy IKEA Industry do podjęcia natychmiastowych rozmów ze związkami zawodowymi reprezentowanymi w polskich oddziałach firmy. 
 
Warszawa, 21 listopada 2019 r. 

Za Zarząd Krajowy 
Związku Zawodowego 

„Budowlani” 
 

/-/ Zbigniew Janowski 
Przewodniczący Związku 

Obradował Zarząd Krajowy „Budowlani”
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wstrzymanie pracy wielkiego pieca w Krakowie, co nastąpiło 23 listopada. 
Oznacza to wstrzymanie pracy wielkiego pieca i stalowni, natomiast będą 
pracowały dalej walcownie i koksownia.

Związki zawodowe działające w hucie ArcleorMittal żądają od 
władz koncernu metalurgicznego wycofania decyzji o wstrzymaniu pracy 
wielkiego pieca. Związkowcy grożą, że jeśli w ciągu dwóch tygodni zarząd 
ArcelorMittal nie ustosunkuje się do ich postulatów, dojdzie do protestu. 

Koncern planował wyłączyć piece we wrześniu, ale protesty związkow-
ców skłoniły zarząd do odroczenia decyzji. ArcelorMittal chce wyłączenia 
pieca ze względu na wysokie koszty energii, które pochłania jego działalność. 

Aby przeciwdziałać tej decyzji, Rada Ministrów przyjęła w czerwcu 
projekt ustawy o wsparciu dla przedsiębiorstw energochłonnych. Wsparcie 
owo polegało na dofinansowaniu firm z tego sektora ze środków budżeto-
wych, żeby równoważyć finansowo wysokie ceny energii. Jednak ten ruch 
nie odwiódł koncernu od wstrzymania działania krakowskiej huty. 

Prezes Verbeeck jednak podtrzymał deklarację, że spółka chce po-
nownie uruchomić krakowską instalację, „jak tylko powróci koniunktura 
i będzie opłacalna produkcja w hucie w Krakowie”.

Protest pracowników 
DCT Gdańsk

Zw i ą z k i 
zawodowe 

z morskiego termi-
nala kontenerowego 
DCT Gdańsk domagają się bezpiecznych warunków pracy. Zdaniem 
związkowców obcokrajowcy zatrudniani przez agencje tymczasowe nie 
znają języka polskiego, co uniemożliwia właściwą komunikację i zagraża 
bezpieczeństwu pracy. Po zorganizowanej pikiecie, pracownicy czekają 
na spotkanie z pracodawcą. Jeśli nie uda się wypracować porozumienia, 
zapowiadają dalsze protesty. 

DCT Gdańsk jest największym i najszybciej rozwijającym się polskim 
terminalem kontenerowym oraz jedynym terminalem głębokowodnym 
w rejonie Morza Bałtyckiego, do którego bezpośrednio zawijają statki z 
Dalekiego Wschodu. Terminal obsługuje polski import, eksport, tranzyt 
oraz tranzyt morski.

Jak podkreślają związki zawodowe, praca tu jest wymagająca i wymusza 
stałą komunikację między pracownikami. W DCT większość prac przeła-
dunkowych wykonują osoby pracujące na suwnicach typu ship-to-shore 
(STS). Każda waży tysiąc ton, ma 70 metrów wysokości i zasięg do 100 m. 
Do takich prac często zatrudniani są obcokrajowcy. I właśnie to budzi naj-
większe obawy związkowców w DCT. Związkowcom nie chodzi o sam fakt 
obecności obcokrajowców w firmie, ale brak odpowiedniego przeszkolenia 
do wykonywania tak odpowiedzialnych obowiązków.

Pracownicy BBIOSiR 
żądają podwyżek

Pracownicy 
B i e l s k o -

-Bialskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekre-
acji domagają się od 
miasta podwyżek. 
W ramach protestu na obiektach sportowych wywiesili transparenty oraz 
flagi związkowe. Ośrodek administruje największymi obiektami sporto-
wymi w mieście. Pod jego zarządem są m.in. Stadion Miejski, hala pod 
Dębowcem czy kąpieliska. Instytucja zatrudnia około stu osób na różnych 
stanowiskach - od kadry zarządzającej po kasjerów i kasjerki.

Solidarność działająca w Bielsko-Bialskim Ośrodku Sportu i Re-
kreacji weszła w spór zbiorowy z pracodawcą. Związkowcy domagają się 
wzrostu płac dla wszystkich pracowników o 500 zł miesięcznie netto, z 
wyrównaniem od 1 lipca, mówią o tym już od wielu miesięcy. Ostatnie 
podwyżki w tej placówce były 9 lat temu. Weszli w spór zbiorowy po tym jak 
dowiedzieli się, że w projekcie nowego budżetu podwyżki dla pracowników 
nie są zaplanowane.

W negocjacje ze związkowcami zaangażowały się władze miasta. Ich 
zdaniem  spełnienie żądań pracowników kosztowałoby budżet miasta 
około 1 miliona złotych rocznie.

Pracownicy Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji mają dość 
niskich płac. Ciężko im przeżyć za pensję od pierwszego do pierwszego. 
Mimo niskiego wynagrodzenia stale przybywa im obowiązków oraz 
stawiane są przed nimi kolejne wymagania.

Zebrał: Tomasz Nagórka

cd. ze str. 2

W dniu 30 października 2019 r., w 
Krakowie odbył się Małopolski 
Okręgowy Zjazd Delegatów. Obrady 

poprowadzili przewodniczący Zarządu Okręgu 
Zdzisław Kuczyński oraz przewodniczący Głów-
nej Komisji Rewizyjnej Andrzej Piotrowski. W 
spotkaniu uczestniczyli przewodniczący Związku 
Zawodowego „Budowlani” Zbigniew Janowski oraz 
sekretarz krajowy ds. prawnych Cezary Izdebski.

Po rozpoczęciu Zjazdu Przewodniczący 
Okręgu oddał głos Zbigniewowi Janowskiemu.  
Przewodniczący Związku w swoim wystąpieniu 
zwrócił szczególną uwagę m.in. na rolę organizacji 
podstawowych, wielość sektorów, w których działa 
Związek, jak również na aktualne wyzwania stojące 
zarówno przed ZZ „Budowlani”, jak i ruchem 
związkowym na świecie, w Europie i Polsce. A 
ponadto przedstawił plany szkoleniowe na najbliż-
szy czas i zachęcił do aktywnego współtworzenia 
Magazynu Społeczno - Zawodowego „Budowlani”, 
będącego unikatowym wydawnictwem tego rodzaju 
w skali kraju. 

Następnie Zdzisław Kuczyński przedstawił 
sprawozdanie z ostatnich 5 lat działalności Zarzą-
du Okręgu, informując delegatów o kluczowych 
zagadnieniach organizacyjnych, finansowych i 
szkoleniowych. W dalszej kolejności przedstawione 
zostało sprawozdanie z działalności Okręgowej 
Komisji Rewizyjnej. Oba sprawozdania zostały 
przyjęte, a wszyscy członkowie Zarządu Okręgu 
uzyskali absolutorium za działalność w ramach 
minionej kadencji.

Następnie odbyły się głosowania. 
Przewodniczącym Okręgu Małopolskiego na 

kadencję 2019 – 2024 został ponownie wybrany 
Zdzisław Kuczyński. Przewodniczącą Okręgowej 
Komisji rewizyjnej została Anna Biessikirska .

W wyniku wyborów członkami Rady Okrę-
gu Małopolskiego zostali:
Kuczyński Zdzisław - 
przewodniczący 
Albrzykowski Piotr
Dudzik Paweł
Gleń Bogusław
Kornaś Dorota
Macheta Zbigniew
Mikrut Dariusz
Nęcek Ewa
Skałka Jan
Strzelecka Małgorzata
Władek Małgorzata
Wojdyła Jacek
Wyrwa Jarosław

Członkami Okręgowej Komisji Rewizyjnej 
zostali:
Biessikirska Anna – 
przewodnicząca
Cierniak Marzenna
Kramarz Leszek

Delegatami na Kon-
gres zostali:
Albrzykowski Piotr
Gleń Bogusław
Kramarz Leszek
Kuczyński Zdzisław
Nęcek Ewa
Władek Małgorzata
Wyrwa Jarosław                               C. Izdebski

Zjazd Delegatów Okręgu 
Małopolskiego ZZ „Budowlani”

Zdzisław 
Kuczyński  
przewodniczący 
Okręgu

Anna Biessikirska 
przewodnicząca 
OKR
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W dniach 13 - 15 września 2019 r., 
w Kompleksie Wypoczynko-
wym „Szarlota” k. Koście-

rzyny członkowie Związku Zawodowego 
„Budowlani” Okręgu Pomorskiego spotkali 
się z okazji tradycyjnych obchodów Święta 
Budowlanych. 

Tegoroczne związkowe spotkanie roz-
poczęło się w piątek wieczorem, kiedy to w 
sali bankietowej odbyła się uroczysta kolacja, 
połączona z zabawą przy muzyce. 

Jak co roku część oficjalną rozpoczął 
przewodniczący Okręgu Pomorskiego 
Mirosław Karpiński, który powitał zgroma-
dzonych związkowców, a następnie odczytał 
przesłane z okazji Dnia Budowlanych życze-
nia od przewodniczącego ZZ „Budowlani” 
Zbigniewa Janowskiego.  

Kolejnym punktem części oficjalnej spo-
tkania było wręczenie listów gratulacyjnych 
zasłużonym członkom Związku z Okręgu 
Pomorskiego.

Wyróżnieni w ten sposób zostali: Iwona 
Szmaglik, Iwona Narloch, Bożena Majewska, 
Łukasz Górski i Dariusz Jereczek z ZPS 
„Lubiana”, Waldemar Lieder i Krzysztof Po-
błocki z „H+H Polska”, Teresa Kwidzińska 
z Wejherowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 
Mirosław Boryta z „Wienerberger Ceramika 
Budowlana”, Gabriela Struska, Jolanta 
Sokołowska i Waldemar Modrzyk ze Słup-
skiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyn”, 
Krystyna Niedziałkowska i Stanisław Forc 
ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Bałtyk”, 
Antoni Ellwart ze Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Janowo”, Agnieszka Kołodziej z Organi-
zacji Międzyzakładowej w Gdańsku oraz 
Janusz Lentowicz z Robotniczej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Budowlani”.

Po części oficjalnej nadszedł czas na 

dobrą zabawę, która zakończyła się zdecy-
dowanie po północy.

W sobotę 14 września odbyło się szkole-

nie dla społecznych inspektorów pracy, które 
poprowadzili inspektorzy z Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Gdańsku -  Katarzyna 

Dubicka – Szlija i Aleksander Zając. W 
ciekawym szkoleniu uczestniczyli nie tylko 
SIP-owcy, lecz również wszyscy uczestnicy 
obchodów Święta Budowlanych zaintereso-
wani poruszanymi zagadnieniami.  

Inspektorzy poświęcili swój wykład naj-
nowszym zmianom w prawie pracy, w tym w 
Kodeksie pracy. Poruszyli m. in. temat płacy 
minimalnej, przepisów dotyczących dyskry-
minacji w miejscu pracy, prawa do urlopu 
macierzyńskiego, zmian w szkoleniach BHP. 
Związkowcy mieli też okazję porozmawiać z 
inspektorami o konkretnych problemach w 
swoich zakładach pracy. 

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy 
spotkania, korzystając z pięknej pogody, 

spacerowali nad brzegiem jeziora Osuszyno 
i w okolicznym lesie. Po południu odbyła 
się dwugodzinna sesja bowlingu – można 
było spróbować swoich sił w grze w kręgle.

Dzień zakończył się wspólną kolacją 
przy ognisku. Związkowcy emeryci, a 
także ci, którzy wstąpili do organizacji 
związkowych w bieżącym roku, zostali 
obdarowani porcelanowymi upominkami 
przygotowanymi jak co roku przez kolegów 
z ZPS „Lubiana”.

W niedzielę przed południem uczest-
nicy spotkania, po wspólnym śniadaniu, 
rozjechali się do domów. 

Zarząd Okręgu Pomorskiego

Święto Budowlanych 2019 
w Okręgu Pomorskim

Kilkudziesięciu działaczy Związ-
ku Zawodowego „Budowla-
ni” z Okręgu Podlaskiego i 

Okręgu Mazowieckiego wzięło udział w 
kilkudniowym szkoleniu związkowym, 
zorganizowanym przez Biuro Zarządu Kra-
jowego. Szkolenie obejmowało zagadnienia 

z zakresu prawa pracy, prawa związkowego 
i struktury naszego związku zawodowego. 

Pierwsza cześć szkolenia została po-
święcona Pracowniczym Planom Kapitało-
wym. Szkolenie w tej materii przeprowadził 
Piotr Idzikowski, reprezentujący Polski 
Fundusz Rozwoju. Polski Fundusz Roz-

woju pełni istotną rolę przy wprowadzaniu 
Pracowniczych Planów Kapitałowych 
(PPK) i organizacji wdrożenia programu 
PPK.

Kolejne części szkolenia, które do-
tyczyły zmian w prawie pracy w 2019 i w 
2020 r., struktury Związku Zawodowego 

„Budowlani” oraz organizacji działalności 
związkowej w zakładzie pracy przeprowa-
dził Tomasz Nagórka, sekretarz krajowy ZZ 
„Budowlani” ds. organizacyjnych. 

Na zakończenie odbył się konkurs 
z wiedzy nabytej podczas szkolenia. Do 
wygrania były żółte parasolki oraz poma-

rańczowe koszulki z logo „Budowlanych”. 
Każdy z uczestników otrzymał imienny 
certyfikat, zaświadczający o ukończeniu 
szkolenia.

tn/jf
Tomasz Nagórka

Szkolenie dla działaczy z Okręgu 
Podlaskiego i Mazowieckiego

Wręczenie upominków dla związkowych emerytów

Szkolenie społecznych inspektorów pracy
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n  Tomasz Nagórka: Na początku 
naszej rozmowy chciałbym pogratulować 
Pani Przewodniczącej wyboru na nową 
kadencję. 

Jolanta Frątczak: Dziękuję bardzo. To 
dla mnie ważne, tym bardziej, że ten wybór 
był dla mnie także oceną minionej kadencji 
na tej funkcji.

n  Pod koniec sierpnia w Okręgu 
Mazowieckim odbył się Okręgowy Zjazd 
Delegatów. Był to czas wyboru nowych 
władz Okręgu, ale także moment pod-
sumowania działalności w ostatnich 5 
latach. Jak Pani Przewodnicząca opisałaby 
ostatnią kadencję?

Początek minionej kadencji był dla 
Okręgu Mazowieckiego trudnym okresem. 
Kiedy powierzono mi prowadzenie Okrę-
gu, wiedziałam, że będę miała dużo do 
zrobienia. W pierwszej kolejności zajęłam 
się porządkowaniem relacji pomiędzy 
strukturami naszego Związku. Zmiana 
przewodniczących w trakcie kadencji 2009 
-2014 niekorzystnie wpłynęła na funkcjono-
wanie Okręgu. Spowodowała niepewność 
i niepokój. Z pomocą moich zastępców 
udało się szybko przywrócić równowagę i 
stabilność. Był to moment, w którym mo-
gliśmy skoncentrować się na działalności na 
rzecz związkowców zrzeszonych w naszym 
Okręgu. Liczne szkolenia organizowane w 
minionej kadencji były dla związkowców 
możliwością zdobywania wiedzy niezbędnej 
w codziennej pracy i działalności związkowej. 
Okręg musi być dla swoich organizacji 
podstawowym źródłem informacji z zakresu 
bezpieczeństwa i prawa pracy. Znaczącą rolę 
miała i ma nadal współpraca z Państwową 
Inspekcją Pracy. 

W ciągu minionej kadencji  zmieniał 
się stan uzwiązkowienia. Przyczyną takiego 
stanu rzeczy było kilka czynników, takich jak 
odejścia na emerytury, likwidacja zakładów 
pracy czy też niewielkie zainteresowanie 
przynależnością do związku ze strony mło-
dych pracowników. Wizyty w organizacjach, 
a tym samym możliwość bezpośredniego 
kontaktu z pracownikami pozwoliły na 
informowanie o istocie działalności na-
szego Związku. Efektem tych działań było 
utrzymanie liczebności na tym samym 
poziomie co na początku kadencji. Ponadto 
w ostatnim okresie przybyło wielu młodych 
ludzi, co cieszy mnie szczególnie, bo od nich 
będzie zależała przyszłość Związku.

n   Podczas Okręgowych Zjazdów 
Delegatów rozmawiamy o przyszłości 
Związku Zawodowego „Budowlani”, w 
szczególności jego struktur podstawowych 

i okręgowych. Chciałbym zatem zapytać 
o wyzwania jakie Okręg stawia sobie w 
nowej kadencji?

Nowa kadencja na pewno będzie konty-
nuacją tego, co zaczęliśmy wcześniej. Przede 
wszystkim będziemy iść w kierunku realizacji 
potrzeb, które zgłaszają liderzy organizacji 
podstawowych.

Chciałabym, aby w każdym zakładzie 
pracy był wybrany społeczny inspektor pracy, 
jego rola jest bardzo istotna. Bezpieczeństwo 
na każdym stanowisku pracy jest sprawą 
najważniejszą. Wiem, że nowi inspektorzy 
już czekają na szkolenie i takie odbędzie się 
już wkrótce. 

Wiadomo, że obowiązkiem i głównym 
celem związku zawodowego jest obrona praw 
pracowniczych, ale jestem przekonana, że ła-
twiej będzie występować w interesie pracowni-
ka, gdy relacje z pracodawcą będą poprawne. 
Oczywiście, nie zawsze się to sprawdza, ale z 
całą pewnością nad budowaniem dobrych 
relacji będę pracowała.

n  Z jakimi problemami musi się 
zmierzyć Okręg?

Największym problemem jest właśnie 
pozyskiwanie nowych członków związku i 
zakładanie nowych organizacji, a chcemy 
żeby Okręg Mazowiecki był dobrą i silną 
strukturą. Południe Mazowsza to obszar, 
którym chcemy się zająć szczególnie, ale to 
nie będzie łatwe zadanie. Budujące jest to, że 
w nasze szeregi wstępują młodzi, lecz to wciąż 
za mało, bo odchodzących na emerytury 
jest więcej.

n Czym dla Pani Przewodniczącej jest 
działalność związkowa?

To jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że 
już powiedziałam wiele na temat tego, czym 
jest dla mnie działalność związkowa, a więc 
na zapewnieniu związkowcom wszelkiej 
potrzebnej pomocy, tak aby czuli się pewnie 
i bezpiecznie. W Związku Zawodowym „Bu-
dowlani” pracuję już 21 lat, zawsze lubiłam tę 
pracę i starałam ją wykonywać jak najlepiej. 
Jednak muszę przyznać, że odkąd powie-
rzono mi funkcję przewodniczącej, zdałam 
sobie sprawę z ogromnej odpowiedzialności, 
którą na siebie przyjęłam. Chcę, aby ludzie, 
którzy mi zaufali, nigdy się nie zawiedli, chcę 
godnie reprezentować Okręg Mazowiecki. 
Bardzo ważną sferą jest integracja naszego 
środowiska, możliwość wzajemnego pozna-
wania się, wymiany doświadczeń i poglądów.

Nieocenioną wartością jest dla mnie 
przyjaźń. I właśnie tą przyjaciółką pragnę być 
dla moich związkowców. Muszą wiedzieć, że 
oprócz działalności, która bez dwóch zdań 
jest sprawą nadrzędną, mogą zwrócić się do 
mnie z każdą sprawą, a ja zawsze znajdę dla 
nich czas, ale to dzieje się już od dawna.

n  W nowej kadencji z pewnością 
Okręg Mazowiecki będzie przyglądał 
się zmianom w prawie pracy. W trakcie 
ostatniej kadencji nastąpiło wiele zmian 
w prawie związkowym. Jak Przewodnicząca 
ocenia zmiany w ustawie o związkach 
zawodowych?

Mam trochę mieszane odczucia. Z 
jednej strony rozszerzył się krąg osób, które 
związki zawodowe mogą zrzeszać. Wcześniej 
członkami związku mogli być pracownicy 
zatrudnieni na umowy o pracę. Zmiana w 
ustawie umożliwiła osobom posiadającym 
umowy cywilnoprawne i „samozatrudnio-

nym” tworzenie związków zawodowych i 
przystępowanie do już istniejących. Z drugiej 
strony zwiększyła się też liczba osób, od któ-
rej liczona jest reprezentatywność organizacji 
związkowej. Jeszcze 31 grudnia byli to sami 
pracownicy. Od 1 stycznia oprócz pracow-
ników wliczane są do niej również osoby 
wykonujące pracę zarobkową na zlecenie i 
samozatrudnieni. Ponadto w nowej ustawie 
pojawiło się wiele „pułapek”, jak choćby 
możliwość zgłoszenia przez pracodawcę lub 
konkurencyjną organizację zastrzeżenia co 
do stanu liczbowego organizacji zakładowej.

n Do wielu przedsiębiorstw wkracza-
ją Pracownicze Plany Kapitałowe. Za kilka 
lat będą nimi objęte wszystkie zakłady 
pracy, poza niewielkimi wyjątkami. W 
Polsce trwa dyskusja czy Polacy zechcą w 
ten sposób gromadzić swoje oszczędności 
na emeryturę. Czy zdaniem Przewodniczą-
cej Pracownicze Plany Kapitałowe zachęcą 
pracowników do oszczędzania?

W mojej ocenie Pracownicze Plany 
Kapitałowe są korzystne dla pracowników, 
gdyż zgromadzone środki są ich własnością 
i, co niezwykle istotne, są dziedziczone. Jest 
również możliwość wcześniejszego skorzy-
stania z tych oszczędności w razie choroby 
pracownika lub jego najbliższych. Ułatwią 
także pokrycie wkładu własnego w przypad-
ku zaciągnięcia kredytu na mieszkanie lub 
budowę domu. Zatem na zadane pytanie 
odpowiem twierdząco.

n   Dziękuję za rozmowę i życzę 
udanej kadencji

Ja również dziękuję. Mam nadzieję, 
że choć trochę przybliżyłam Czytelnikom 
naszą działalność.

„Budowlani” na Mazowszu

Plan na kolejne lata
Z Jolantą Frątczak, przewodniczącą Okręgu Mazowieckiego Związku Zawodowego „Budowlani” o pracy na 
rzecz Okręgu, działalności związkowej i planach na przyszłości rozmawia Tomasz Nagórka.

Szacowana przez Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecz-
nej stopa bezrobocia wyniosła 

na koniec września 2019 roku 5,1 proc. Jest 
to spadek o 0,1 punktu procentowego w 
porównaniu do poprzedniego miesiąca. Po-
ziom bezrobocia jest najniższy od niemalże 
trzech dekad. Resort podkreśla, że licząc od 
1991 r. wskaźnik bezrobocia we wrześniu 
nigdy nie był tak niski, a poziom natężenia 
bezrobocia odnotowany we wrześniu 1990 r. 
był niemal taki sam, jak aktualnie (wyniósł 
wówczas 5,0 proc.).

Według wstępnych badań liczba osób 
niezatrudnionych wyniosła  na koniec 
września 852,4 tys. osób i w porównaniu do 
ubiegłego miesiąca spadła o 13,1 tys. osób (o 
1,5 proc.). Optymistycznie nastraja również 
fakt, że liczba bezrobotnych w końcu wrze-
śnia tego roku była o 95 tys. osób niższa niż 
przed rokiem (spadek o 10 proc.).

We wrześniu zanotowano silniejszy 
spadek liczby bezrobotnych w porównaniu 
do ubiegłego roku, a także utrzymał się 
trend spadkowy stopy bezrobocia w Polsce. 

Cieszymy się z coraz lepszej kondycji 
rynku pracy oraz z faktu, że korzysta z tego 
coraz więcej osób (…) wzrosła liczba ofert 
pracy zgłoszonych przez pracodawców do 
urzędów pracy, a w żadnym województwie 
nie odnotowano wzrostu stopy bezrobocia. 
Do tego urzędy pracy informują o realizacji 
nowych inwestycji, dzięki którym powstają 
nowe miejsca pracy. To bardzo dobra wia-
domość (…) mówimy więc o najniższym 
poziomie bezrobocia od niemal trzech 
dekad. Stopa bezrobocia na poziomie 5,1 
proc. to już naprawdę granica tzw. bezrobocia 
naturalnego  – mówi minister rodziny, pracy 
i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa.

Spadek liczby bezrobotnych we wrze-
śniu odnotowano aż w 14 z 18  województw 
- największy miał miejsce w następujących 
województwach:

• wielkopolskim – o 2,3 proc. (spadek o 
1 tys. osób),

• łódzkim – o 2,1 proc. (1,2 tys.),
• opolskim – o 2,1 proc. (0,4 tys.)
• lubuskim – o 2 proc. (0,4 tys.).

Najniższa stopa bezrobocia (2,8 proc.) 

utrzymuje się w województwie wielko-
polskim, najwyższa zaś w województwie 
warmińsko-mazurskim (8,5 proc). Wstępne 
informacje, pozyskane  z wojewódzkich 
urzędów pracy, wskazują że liczba wolnych 
miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej 

zgłoszonych przez pracodawców do urzędów 
pracy wyniosła we wrześniu 109,2 tys. - jest 
to wzrost o 0,4 tys., tj. 0,4% w porównaniu 
do sierpnia br.

Jak wygląda nasz krajowy wskaźnik 

bezrobocia na tle innych państw EU?
Eurostat (Europejski Urząd Statystycz-

ny) jeszcze przychylniej niż GUS (na koniec 
sierpnia 5,2%) ocenił sytuację na rynku 
pracy w Polsce i wyliczył stopę bezrobocia 
na poziomie 3,3 %. Wskaźnik bezrobocia dla 
28 państw członkowskich, wynosi 6,2 % (sier-
pień 2019) i jest on niższy o 0,5% w stosunku 
do roku ubiegłego. Na tle innych krajów 
wspólnoty EU wypadamy doskonale i zaj-
mujemy miejsce na podium pod względem 
najniższego bezrobocia- lepszym wynikiem 
od nas mogą pochwalić się tylko Czechy 
(2%) oraz Niemcy (3,1%). Najwięcej osób 
bez pracy pozostaje na południu Europy- w 
Grecji (17%), Hiszpanii (13,8%) oraz Wło-
szech (9,5%). Według Eurostatu w sierpniu 
br. w Polsce było 564 tys. bezrobotnych (w 
sierpniu ubiegłego roku było to 649 tys.).

Sytuacja na krajowym rynku pracy jest 
więc dobra. Niska stopa bezrobocia,  połączo-
na ze zwyżką zatrudnienia i zwiększającymi 
się wynagrodzeniami,  wskazuje na utrzymu-
jącą się, dobrą koniunkturę w gospodarce.

0Wojciech Szeremeta

Rekordowe bezrobocie - najniższe od 30 lat
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Andrzej Płonka jest działaczem 
związkowym od 27 lat. Obecnie 
pracuje na stanowisku kontro-

lera jakości produkcji w Elektromontażu 
Rzeszów S.A. Od 2004 roku jest przewod-
niczącym Zarządu Organizacji Zakładowej 
w Elektromontażu Rzeszów S.A. Od 2014 r. 
- przewodniczącym Okręgu Podkarpackie-
go Związku Zawodowego „Budowlani”. 
Członek Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w 
Budownictwie, działającej przy Okręgowym 
Inspektoracie Pracy w Rzeszowie, członek 
Rady Wojewódzkiej OPZZ,  zakładowy spo-
łeczny inspektor pracy w Elektromontażu 
Rzeszów S.A. Posiada odznaczenia: Medal 
120-lecia Ruchu Zawodowego Budowlanych 
w Polsce. Odznakę Honorową Zasłużony dla 
Związku Zawodowego „Budowlani”, Medal 
125-lecia Ruchu Zawodowego Budowlanych 
w Polsce. W 2018 r. został uhonorowany 
brązową Odznaką „Zasłużony dla Budow-
nictwa”.

n  Wojciech Szeremeta: Dlaczego 
tak mało młodych osób przystępuje do 
związków zawodowych? Jak można by ich 
do tego zachęcić? Czy uważa Pan, że trend 
ten można odwrócić?

Andrzej Płonka: Istnieje wiele po-
wodów, dla których młodzi pracownicy 
nie chcą wstępować w szeregi związków 
zawodowych. Najważniejsze z nich to 
brak należytych informacji o działalności 
związkowej w trakcie edukacji szkolnej i 
obawa przed tymi pracodawcami, którzy 
niechętnie widzą działalność związków w 
swoich zakładach pracy.

Młodzi pracownicy myślą, że związkow-
cy, którzy są już obecni w ich zakładach pra-
cy wystarczą - oni będą wszystko załatwiać, 

a każdy i tak będzie z tego korzystać. Jest to 
bardzo mylne przeświadczenie - niestety, 
coraz częściej zarówno młodzi, jak i starsi 
pracownicy mają takie podejście. Któregoś 
dnia tych starszych działaczy przecież za-
braknie, co może nieuchronnie doprowadzić 
do upadłości organizacji zakładowej.

W niektórych organizacjach zakła-
dowych jest zbyt słabe zaangażowanie 
członków zarządu w pozyskiwanie nowych 
członków związku. Sam przewodniczący 
nie jest w stanie dotrzeć do wszystkich 
pracowników - niezbędne jest zaangażowanie 
całego zarządu. Aby zachęcić młodych do 
wstąpienia w szeregi związkowców, należy 
z nimi rozmawiać i uświadamiać, jakie są 
cele działalności związkowej. Organizacje 
zakładowe powinny organizować spotkania, 
wyjazdy integracyjne oraz brać udział w 
szkoleniach organizowanych przez Zarząd 
Okręgu i Zarząd Krajowy. W wyjazdach 
i szkoleniach powinni móc uczestniczyć 
młodzi pracownicy niezrzeszeni w związ-
kach zawodowych - po bliższym zapozna-
niu się z działalnością związkową łatwiej 
będzie przekonać ich do włączenia się w 
szeregi związkowe. Myślę, że tym sposobem 
trend braku młodych w związkach można 
odwrócić. 

n  Czy to udaje się w Okręgu Pod-
karpackim?

W Okręgu Podkarpackim w trzech 
największych organizacjach zakładowych 
(Elektromontaż  Rzeszów, Tarnobrzeska 
Spółdzielnia Mieszkaniowa i Rzeszowska 
Spółdzielnia Mieszkaniowa) każdego roku 
są organizowane spotkania integracyjne. 
To właśnie w tych organizacjach jest naj-
więcej chętnych do udziału w szkoleniach 

związkowych i co roku przybywa najwięcej 
nowych członków. Zdaję sobie sprawę, że 
w mniejszych organizacjach bez wsparcia 
zarządu firmy realizacja takich spotkań  jest 
dużo trudniejsza. Dlatego Zarząd Okręgu 
Podkarpackiego postanowił w nowej kaden-
cji w większym stopniu wspierać mniejsze 
organizacje zakładowe. Jako przewodniczący 
Organizacji Zakładowej w Elektromontażu 
Rzeszów S.A., gdzie duża część członków 
Związku to młodzi pracownicy, stwierdzam, 
że łatwiej przekonać młodego pracownika 
do wstąpienia w struktury związkowe, niż 
starszego, który nigdy nie należał do żadnego 
związku. Ci ostatni przekonani są, że to ktoś 
inny ma wszystko za nich zrobić, a oni mają 
z tego wyłącznie czerpać korzyści.  

n Jakie zmiany zostały ostatnio wpro-
wadzone w Okręgu, którym Pan kieruje? 
Na co należy zwrócić uwagę w przyszłości?

W ostatnich latach w Okręgu Pod-
karpackim dokonano wielu koniecznych 

zmian, które miały na celu poprawę jego 
funkcjonowania. Należą do nich także 
zmiany „techniczne” i organizacyjne m.in. 
- remont pomieszczenia, w których Zarząd 
Okręgu prowadzi swoją działalność statuto-
wą, zakup nowego wyposażenia biurowego i 
sprzętu komputerowego, który był niezbęd-
ny do prowadzenia działalności związkowej. 
Z każdą organizacją związkową mamy 
kontakt za pomocą poczty elektronicznej, 
dzięki czemu możemy zaoszczędzić czas i 
pieniądze, przesyłając między organizacjami 
informacje, zaproszenia, czy comiesięczne 
raporty finansowe. Oprócz działalności sta-
tutowej prowadzimy sprawy administracyjne 
związane z powierzonym nam majątkiem 
(w postaci nieruchomości). Bardzo ważne 
są bezpośrednie kontakty. W obecnym roku 
jako przewodniczący odwiedziłem wszystkie 
organizacje zakładowe należące do Okręgu 
Podkarpackiego.

Członkowie Związku Zawodowego 
„Budowlani” Okręgu Podkarpackiego 
bardzo chętnie uczestniczą w obchodach 
Dnia Budowlanych organizowanych przez 
Zarząd Okręgu, jak również w szkoleniach 
organizowanych przez Zarząd Krajowy. 
Myślę, że takie formy spotkań należy kon-
tynuować i rozwijać.

n Zbliża się Kongres „Budowlanych”. 
Jest Pan członkiem Zarządu Krajowego. 
Co by Pan zmienił w funkcjonowaniu 
centrali Związku? Na co powinniśmy kłaść 
większy nacisk?

Centrala  w ostatnich latach robi 
wszystko, aby dotrzeć do jak największego 
grona związkowców, odwiedzając ich w 
zakładach pracy oraz organizując szkolenia 
dla chętnych działaczy związkowych. 

Moim zdaniem szkolenia powinny być 
organizowane możliwie często - oprócz 
Członków Związku zapraszałbym również 
pracowników niezrzeszonych, którzy po 
zapoznaniu się z przepisami Kodeksu 
pracy i zasadami działalności związkowej 
mogliby wstąpić w szeregi naszych organi-
zacji i wzmocnić organizacje zakładowe. 
Został powołany Zespół Statutowy, którego 
zadaniem jest opracowanie zmian w Statu-
cie. Bardzo ważnym zadaniem zespołu jest 
opracowanie nowych zasad odprowadzania 
składek członkowskich. Zarząd Okręgu 
Podkarpackiego już wcześniej sygnalizował 
taką potrzebę. Nasza propozycja jest bardzo 
podobna do propozycji, którą przedstawił 
członek Zespołu Statutowego kol. Piotr 
Nalewajek - zakłada ona, że wysokość składek 
przekazywanych do Okręgu powinna być 
ustalona dla wszystkich w tej samej wyso-
kości, a  wysokość składek w organizacjach 
zakładowych powinna być ustalana przez 
zarząd zakładowy.  

n  Ilość związkowców w Polsce nie 
wzrasta. Czy związki zawodowe w Polsce 
mają przyszłość?

Tak, mają przyszłość, bo przecież nie 
znika potrzeba obrony interesów pracowni-
ków. Ale tylko silne i dobrze działające związ-
ki zawodowe mogą przetrwać. Dlatego trzeba 
zrobić wszystko, aby działacze związkowi, 
którzy zostali wybrani na nową kadencję 
2019-2024, swoją postawą i aktywnością 
dawali dobry przykład młodym pracow-
nikom, których tak bardzo potrzebujemy 
w naszych szeregach. To właśnie od nich 
będzie przecież zależeć przyszłość związków 
zawodowych. 
n Dziękuję za rozmowę

Związki zawodowe - klucze do sukcesu 
Z Andrzejem Płonką, przewodniczącym Okręgu Podkarpackiego, rozmawia Wojciech Szeremeta.

14 listopada, w Centrum Partner-
stwa Społecznego „Dialog” im. 
Andrzeja Bączkowskiego miała 

miejsce debata „Młodzi na rynku pracy – 
zmiany, perspektywy, oczekiwania”.

Debata poświęcona została osobom 
młodym, dla których wejście na rynek pracy 
jest trudnym doświadczeniem oraz tym, 
którzy są zatrudnieni, bezrobotni i prowadzą 
własną działalność gospodarczą.

Sytuacja ludzi młodych na rynku pracy, 
ich perspektywy zawodowe w powiązaniu z 
kwalifikacjami, wykształceniem i formami 
zatrudnienia, nadal wymagają rzetelnego 
omówienia.

Podczas debaty jej uczestnicy starali się 

odpowiedzieć na pytania: Jakie oczekiwania 
mają młodzi ludzie od rynku pracy? Czy 
długotrwałe bezrobocie komplikuje życie 
młodym? Jak praca młodych rodziców wpływa 
na ich życie rodzinne?

W debacie uczestniczyli przedstawicieli 
partnerów społecznych (organizacji związko-
wych oraz organizacji pracodawców), świata 
nauki, instytucji publicznych i organizacji 
pozarządowych. OPZZ reprezentowali w 

roli prelegentów Tomasz Nagórka, sekretarz 
krajowy Związku Zawodowego „Budowlani” 
oraz Katarzyna Duda, specjalista ds. polityki 
społecznej OPZZ. 

Debatę otworzyła Iwona Zakrzewska – 
dyrektor Centrum Partnerstwa Społecznego 
„Dialog”. Pierwsze prelekcje wygłosili dr 
hab. Gabriela Grotkowska – Uniwersytet War-
szawski (prezentacja dotyczyła m.in. wyników 

badań na temat stopy zwrotu z edukacji) oraz 
dr Jan Czarzasty – Szkoła Główna Handlowa 
(„PREWORK – „Młodzi pracownicy preka-
ryjni w Polsce i Niemczech: socjologiczne 
studium porównawcze warunków pracy i 
życia, świadomości społecznej i aktywności 
obywatelskiej”). Po nich krótkie wystąpienia 
wygłosili przedstawiciele partnerów społecz-
nych (OPZZ, NSZZ „Solidarność”, FZZ oraz 
Konfederacji Lewiatan).

Tomasz Nagórka zwrócił uwagę na po-
dejście osób młodych (w wieku do 25 lat) tzw. 
„generacji Z” do pracy. Generacja Z to osoby 
urodzone po 2000 r., które nie znają świata bez 
technologii, mają wielkie plany na przyszłość, 
wiedzę czerpią z internetu, nastawione są na 
szybkie wyszukiwanie informacji, chętne 
do dzielenia się wiedzą w internecie oraz 
otwarte i bezpośrednie. „Jak wynika z badań 
przeprowadzonych przez jeden ze znanych 
portali z ofertami pracy, najważniejsze dla 
osób młodych rozpoczynających karierę 
zawodową jest:

• 70% atrakcyjne wynagrodzenie
• 67% dobra atmosfera w pracy

• 51% docenianie efektów pracy
• 51% bliskość i dogodny dojazd

Osoby młode przekonały się, że ukończe-
nie studiów wyższych nie gwarantuje sukcesu 
zawodowego” – powiedział Tomasz Nagórka. 
Katarzyna Duda zwróciła uwagę na działania 
jakie podejmuje OPZZ na rzecz młodych 
pracowników (m.in. akcja „Stop bezpłatnym 
stażom”).

Podczas dyskusji podkreślano, jak ważne 
jest podwyższanie kwalifikacji zawodowych 
(niekoniecznie poprzez studia), reagowanie na 
zmiany na rynku pracy i uświadamianie mło-
dych pracowników w zakresie swoich praw.

Tomasz Nagórka/CPS „Dialog”

Młodzi na rynku pracy
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W Olsztynie, w siedzibie Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Po-
jezierze”, 18 października 

2019r. odbył się Zjazd Delegatów Okręgu 
Warmińsko – Mazurskiego. W Zjeździe wzięli 
udział zaproszeni goście: przewodniczący 
Związku Zbigniew Janowski, kanclerz Loży 
BCC Wiesław Lubiński, okręgowy inspektor 
pracy Jarosław Kowalczyk, przewodniczący 
Rady OPZZ Województwa Warmińsko-Ma-
zurskiego Jarosław Szunejko. Obecny był także 

gospodarz, prezes SM „Pojezierze” Wiesław 
Barański. Delegaci wybrali Annę Dziuba 
na przewodniczącą Zjazdu. Protokolantem 

została Halina Kowalczyk. Po zatwierdzeniu 
porządku obrad i regulaminu Zjazdu oraz 
wyborze komisji zjazdowych głos zabrał 
Zbigniew Janowski, który omówił działalność 
Zarządu Krajowego i Rady Krajowej, zadania 
stojące przed organizacją okręgową i wyzwa-
nia, którym Związek na każdym szczeblu 
będzie musiał sprostać w nadchodzącej 
kadencji. Podkreślił, że szczególnie ważna 
jest rekrutacja nowych członków Związku, 
w tym zachęcanie do członkostwa młodych 

pracowników. Coraz ważniejszą sprawą staje 
się poprawa komunikacji i wymiany informa-
cji, stad też potrzeba lepszego wykorzystania 

mediów związkowych i rozwoju mediów 
społecznościowych.

Głos zabrali także kanclerz Loży BCC 
Wiesław Lubiński, okręgowy inspektor 
pracy Jarosław Kowalczyk, przewodniczący 
Rady OPZZ Województwa Warmińsko-
-Mazurskiego Jarosław Szunejko i  prezes SM 
„Pojezierze” Wiesław Barański mówiąc o 
bardzo dobrej dotychczasowej współpracy z 
Zarządem Okręgu i przewodniczącym Stani-
sławem Kowalczykiem. Stanisław Kowalczyk 
otrzymał okolicznościowy medal Państwowej 
Inspekcji Pracy.

W kolejnej części Zjazdu Przewodniczący 
Okręgu przedstawił sprawozdanie z działal-
ności Zarządu Okręgu w mijającej kadencji, 
które zostało przyjęte jednomyślnie przez 
delegatów. Na wniosek Okręgowej Komisji 
Rewizyjnej Zjazd udzielił absolutorium 
ustępującym członkom Zarządu Okręgu.

Zjazd wybrał nowe władze Okręgu. Na 
funkcję przewodniczącej Okręgu wybrano 
koleżankę Annę Dziuba. Przewodniczącą 
okręgowej Komisji Rewizyjnej została kole-
żanka Urszula Grzegorczyk.

Zjazd wybrał Radę Okręgu Warmińsko-
-Mazurskiego na kadencję 2019- 2024. 
Członkami Rady zostali:
Dziuba Anna   
- przewodnicząca
Adamski Stanisław
Kowalczyk Stani-
sław
Król Wiesław
Kurpiewski Jan
Marcinów Mirosław
Starczewska Ewa
Sztender Zbigniew

Wojnicz Maria

Członkami Okręgowej Komisji  
Rewizyjnej zostali:
Grzegorczyk 
Urszula  
- przewodnicząca
Adamski Jan
Czarnecki Jan
Wiącek Marek

Na delegatów na 
Kongres wybrano 
następujące  
osoby:
Dziuba Anna
Król Wiesław
Kurpiewski Jan                                           (red)

W dniu 9 listopada 2019, w Międzyzdro-
jach odbył się Okręgowy Zjazd delega-
tów Okręgu Zachodniopomorskiego 

ZZ „Budowlani”. Po otwarciu Zjazdu przez przewod-
niczącą Teresę Tomczyszyn, powitaniu delegatów i 
gości, zebrani uczcili chwilą ciszy pamięć Roberta 
Miłkowskiego, działacza związkowego Okręgu. 

Na przewodniczącą Zjazdu wybrano Monikę 
Radzką. Po wyborze komisji zjazdowych i protokolan-
ta oraz przyjęciu porządku i regulaminu Zjazdu głos 
zabrał Zbigniew Janowski, przewodniczący Związku. 
W swoim wystąpieniu omówił działalność Związku na 
szczeblu krajowym i międzynarodowym, a także zada-
nia struktur okręgowych „Budowlanych”. Zaapelował 

także o szersze włączenie nowej generacji działaczy 
w prace organizacji, korzystanie z nowych środków 
komunikacji, w tym mediów społecznościowych i 
udostępnianie informacji o działaniach Okręgu i jego 
organizacji podstawowych w mediach związkowych, w 
tym w OMSZ „Budowlani”. Zwrócił uwagę na nowe 
zadania stojące przed związkiem w kolejnej kadencji 
i na potrzebę wzmożonej działalności organizacyjnej 
i rekrutacyjnej.

Teresa Tomczyszyn przedstawiła sprawozdanie 
z działalności Zarządu Okregu w mijającej kadencji. 
Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej przed-
stawiła także Elżbieta Dziedzic, przewodnicząca OKR. 
Na wniosek OKR Zjazd przyjął sprawozdania Zarządu 
Okręgu i OKR i udzielił absolutorium wszystkim 
członkom Zarządu Okręgu.

W kolejnym punkcie porządku obrad odbyły 
się tajne wybory nowych władz w Okręgu Zachod-
niopomorskim.

Przewodniczącą Okręgu 
Zachodniopomorskiego na 
kadencję 2019 – 2024 została 
ponownie wybrana Teresa 
Tomczyszyn.

W wyniku wyborów 
członkami Rady Okręgu 
Zachodniopomorskiego 
zostali:

Robert Babirecki
Marek Dzierzgowski 
Dziura Wiesław
Elżbieta Kunecka

Henryk Oleksyk 
Jan Pastuszka
Stanisław Patzki
Rafał Roszak
Adam Szmiel
Teresa Tomczyszyn - przewodnicząca Zarządu
Marek Zygmunt

Okręgowa Komisja Rewizyjna:
Elżbieta Dziedzic  - 
przewodnicząca
Monika Radzka
Dariusz Aniołek

Delegaci na Kongres:
Teresa Tomczyszyn
Elżbieta Kunecka
Henryk Oleksyk
Stanisław Patzki
Elżbieta Dziedzic
Marek Dzierzgowski
Michał Łukowski
Maciej Machała
Ryszarda Oleksyk
Monika Radzka

Po wyborach odbyła się dyskusja koncentrująca się 
na zadaniach Okręgu i organizacji podstawowych w 
nowej kadencji. Jej uczestnicy zgłosili też szereg wnio-
sków dotyczących działalności Związku na szczeblu 
krajowym. Po zakończeniu Zjazdu odbyło się pierwsze 
posiedzenie Rady Okręgu, na którym dokonano 
wyboru członków Zarządu Okręgu. Zostali nimi: 
Marek Dzierzgowski, wiceprzewodniczący Zarządu 
i Henryk Oleksyk, członek Zarządu.                    (red)

Zjazd Delegatów ZZ „Budowlani”... 
...w Okręgu Zachodniopomorskim

...w Okręgu Warmińsko - Mazurskim

Teresa Tomczyszyn 
przewodnicząca 
Okręgu

Rada Okręgu

Okręgowa Komisja 
Rewizyjna

Anna Dziuba
przewodnicząca 
Okręgu
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Wojnicz Maria

Członkami Okręgowej Komisji  
Rewizyjnej zostali:
Grzegorczyk 
Urszula  
- przewodnicząca
Adamski Jan
Czarnecki Jan
Wiącek Marek

Na delegatów na 
Kongres wybrano 
następujące  
osoby:
Dziuba Anna
Król Wiesław
Kurpiewski Jan                                           (red)

Henryk Oleksyk 
Jan Pastuszka
Stanisław Patzki
Rafał Roszak
Adam Szmiel
Teresa Tomczyszyn - przewodnicząca Zarządu
Marek Zygmunt

Okręgowa Komisja Rewizyjna:
Elżbieta Dziedzic  - 
przewodnicząca
Monika Radzka
Dariusz Aniołek

Delegaci na Kongres:
Teresa Tomczyszyn
Elżbieta Kunecka
Henryk Oleksyk
Stanisław Patzki
Elżbieta Dziedzic
Marek Dzierzgowski
Michał Łukowski
Maciej Machała
Ryszarda Oleksyk
Monika Radzka

Po wyborach odbyła się dyskusja koncentrująca się 
na zadaniach Okręgu i organizacji podstawowych w 
nowej kadencji. Jej uczestnicy zgłosili też szereg wnio-
sków dotyczących działalności Związku na szczeblu 
krajowym. Po zakończeniu Zjazdu odbyło się pierwsze 
posiedzenie Rady Okręgu, na którym dokonano 
wyboru członków Zarządu Okręgu. Zostali nimi: 
Marek Dzierzgowski, wiceprzewodniczący Zarządu 
i Henryk Oleksyk, członek Zarządu.                    (red)

Zjazd Delegatów ZZ „Budowlani”... 
...w Okręgu Zachodniopomorskim

...w Okręgu Warmińsko - Mazurskim

25 października, podczas Okręgowego 
Zjazdu Delegatów, który odbył się 
w Katowicach, działacze z Okręgu 

Śląskiego wybrali nowe władze Okręgu. Na funkcję 
przewodniczącego Okręgu został wybrany Stefan 
Dąbrowski, przewodniczącą Okręgowej Komisji 
Rewizyjnej została Olga Gdynia.

W Zjeździe obok liderów organizacji zakła-
dowych i międzyzakładowych z Okręgu Śląskiego 
wzięli również udział: przewodniczący Związku 
Zawodowego „Budowlani” Zbigniew Janowski oraz 
sekretarz krajowy ZZ „Budowlani” ds. organizacyj-
nych Tomasz Nagórka. 

Zjazd otworzył przewodniczący Okręgu Śląskiego 
w kadencji 2014-2019 Adam Bajerowski, a dalszą część 
poprowadził Mirosław Pielka. Delegaci na Zjazd przy-
jęli sprawozdanie z działalności Zarządu Okręgu oraz 
Okręgowej Komisji Rewizyjnej w minionej kadencji. 
W wyniku tajnego głosowania wszyscy członkowie 
dotychczasowego Zarządu Okręgu uzyskali absolu-
torium za 5 lat pracy.

Przewodniczący Zbigniew Janowski podziękował 
Adamowi Bajerowskiemu za jego wkład w pracę na 
rzecz rozwoju struktury okręgowej Związku Zawodo-
wego „Budowlani” na Śląsku. Podziękował również 
ustępującym członkom Rady Okręgu i Okręgowej 
Komisji Rewizyjnej. Pogratulował nowo wybranemu 
przewodniczącemu Okręgu, oraz nowo wybranym 
reprezentantom Rady Okręgu i Okręgowej Komisji 
Rewizyjnej.

Przewodniczący „Budowlanych”, mówiąc o 
działalności związkowej, zwrócił szczególną uwagę 
na właściwą komunikację z członkami Związku. 

...w Okręgu Śląskim

Mówił m.in. o gazecie związkowej, mailingu do 
działaczy oraz o promocji Związku w mediach 
społecznościowych. Jak podkreślił, „najważniejszym 
medium naszego Związku jest magazyn „Budowlani”, 
który jest chwalony i czytany przez związkowców, ludzi 
pracy, a także pracodawców, przez całe środowisko, w 
którym działamy. Chcemy, aby Magazyn „Budowlani” 
docierał do jak największej liczby osób. Dziękujemy za 
informacje i artykuły, które do nas przesyłacie i prosi-
my o jeszcze więcej. Piszcie o tym, co się u was dzieje. To 
jest dobra promocja dla waszego Okręgu, organizacji, 
czy zakładu pracy. Będziemy też prowadzili mailing 
do członków Związku. Każda ważna informacja 
powinna trafić do jak najszerszego grona osób. Nie 
wstydźmy się tego, że jesteśmy związkowcami, częścią 
jednej wspólnoty skupionej w Związku Zawodowym 
„Budowlani”. Za pośrednictwem Facebooka i strony 
internetowej chcemy dotrzeć do jak najszerszego grona 
osób, nie tylko z naszego Związku.  Chcemy, aby profil 
na Facebooku tętnił życiem, był komentowany, bieżąco 
aktualizowany” - powiedział Janowski.

W trakcie Zjazdu nie zabrakło dyskusji o bieżącej 
działalności, jak również przyszłości Okręgu Śląskiego 
oraz całego Związku Zawodowego „Budowlani”. 

Okręg Śląski jest największą strukturą regionalną 
Związku Zawodowego „Budowlani”. W ramach 
Okręgu działa blisko 50 organizacji podstawowych. 
Okręg liczy blisko 2000 członków, skupionych w 
branżach: spółdzielczość mieszkaniowa, budownic-
two, przemysł materiałów budowlanych, przemysł 
drzewny i meblowy.

Tomasz Nagórka

W wyniku wyborów członkami Rady 
Okręgu Śląskiego 
zostali: 

Dąbrowski 
Stefan - przewod-
niczący 
Bajerowski Adam
Bekus Krystyna
Beńko Zbigniew
Caban Dorota
Franosz Adam
Gulecki Jan
Jakubiec Elżbieta
Kuchn Barbara
Drzewiecki Przemysław
Margasiński Krzysztof
Mazurek Jolanta
Pielka Mirosław
Rudy Mirosław
Sizalewska Beata
Sroczyńska Urszula
Strycharski Konrad
Szczygieł Mieczysław
Wojciechowska Sylwia  

Delegaci na Kongres: 
Bajerowski Adam
Beńko Zbigniew
Caban Dorota
Dąbrowska Izabela
Dąbrowski Stefan

Drzewiecki Przemysław
Fil Robert
Franosz Adam
Gdynia Olga
Grabowski Paweł
Gulecki Jan
Jakubiec Elżbieta
Karkus Agnieszka
Kuchn Barbara
Mazurek Jolanta 
Pieczyński Jerzy 
Pielka Mirosław 
Rudy Mirosław 
Sroczyńska Urszula 
Strycharski Konrad 
Suliga Andrzej 
Szczygieł Mieczysław 
Tomasik Marek
Wysocka Dorota

Okręgowa Komisja 
Rewizyjna:
Gdynia Olga 
- przewodni-
cząca
Fil Robert
Kałuża Artur
Kurzeja 
Agnieszka
Suliga Andrzej

Od lewej: Olga Gdynia, Stefan Dąbrowski, 
Zbigniew Janowski, Mirosław Pielka

Stefan Dąbrowski
przewodniczący 
Okręgu

Urszula 
Grzegorczyk 
przewodnicząca 
OKR

Olga Gdynia
przewodnicząca 
OKR

Elżbieta Dziedzic 
przewodnicząca 
OKR
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Walne Zgromadzenie EFBWW 
odbyło się w dniach 7–8 li-
stopada 2019 r., w Wiedniu.

Europejska Federacja Budownictwa i 
Przemysłu Drzewnego (EFBWW) to organi-
zacja  następujących sektorów: budownictwo, 
przemysł wyrobów budowlanych, obróbka 
drewna,  leśnictwo i pokrewne branże. 
EFBWW to 76 stowarzyszonych związków 
w 34 krajach, reprezentujących ogółem  
2 000 000 członków. EFBWW jest organizacją 
członkowską Europejskiej Konfederacji 
Związków Zawodowych (EKZZ) z siedzibą 
w Brukseli, stolicy Europy.

Głównym zadaniem Federacji jest re-
prezentowanie jej organizacji członkowskich 
w Europie i pomaganie im w obronie praw 
i interesów pracowników w branżach, w 
których działają. Od czasu wirtualnego pro-
klamowania wspólnego rynku europejskiego, 
a zwłaszcza od zawarcia traktatu z Amsterda-
mu, silna reprezentacja w Brukseli stała się 
tym ważniejsza. Unia Europejska stała się  
samodzielną jednostką ustawodawczą, ale w 
opinii EFBWW nadal ma pewne zaległości 
w zakresie rozwoju swojego wymiaru spo-
łecznego. EFBWW promuje również ramy 
współpracy związkowej i koordynacji działań 
podejmowanych w reprezentowanych przez 
nas branżach.

EFBWW opowiada się za integracją euro-
pejską w interesie europejskich pracowników 
i obywateli. Widzimy integrację europejską 
jako sposób na utrzymanie podstawowych 

praw wszystkich pracowników i obywateli 
oraz jako bastion do ochrony europejskich 
instytucji demokratycznych, takich jak 
praworządność i wolność słowa. 

EFBWW domaga się włączenia proto-
kołu postępu społecznego do traktatu UE 
przy następnej zmianie traktatu. Ponadto 
EFBWW proponuje, by UE przystąpiła do 
Europejskiej Karty Społecznej Rady Europy, 
międzynarodowej karty praw podstawowych, 
w której prawo do strajku i prawo do rokowań 
zbiorowych są ściśle określone.

Działania EFBWW opierają się na podję-
tych decyzjach i programie działań przyjętym 
na Walnym Zgromadzeniu, które odbywa się 
co cztery lata. Program działań określa główne 
obszary aktywności i zadania Federacji. 
Krótko mówiąc, Federacja zajmuje się ryn-
kiem pracy, migracją, wspieraniem działań 
organizacyjnych związków, stosunkami 
przemysłowymi, kwestiami bezpieczeństwa 
i higieny pracy, reprezentacją pracowników 
w międzynarodowych przedsiębiorstwach. 

Wspólnie z EKZZ i innymi europejskimi 
federacjami przemysłowymi dążymy do osią-
gnięcia bardziej społecznej Europy. EFBWW 
ściśle współpracuje z Międzynarodową 
Organizacją Pracowników Budownictwa i 
Drzewiarstwa (BWI)

Hasło wiodące Zgromadzenia Ogólnego 

i linii politycznej EFBWW na następne cztery 
lata jest proste: „Nasza Europa: sprawiedli-
wa, zrównoważona i solidnie zjednoczona”. 

To hasło odnosi się do podstawowych zasad 
EFBWW. Walne Zgromadzenie było wyjątko-
wą okazją do spotkania, wymiany poglądów 
i przedyskutowania naszych wspólnych 
wyzwań. W szybko zmieniającym się świecie 
musimy określić naszą strategiczną wizję 
osiągnięcia „Europy społecznej”.

Około 200 delegatów i obserwatorów z 
organizacji związkowych EFBWW  wzięło 
udział w Kongresie. Wśród nich byli również 
Zbigniew Janowski (delegat) oraz Tomasz 
Nagórka, Jakub Kus i Cezary Izdebski 
(obserwatorzy), reprezentujący ZZ „Bu-
dowlani”. Zbigniew Janowski na Kongres 
EFBWW przygotował wystąpienie związane 
z programem działania Federacji, w którym 
podkreślił m.in.:

„…O sile związków zawodowych nie 
decyduje suma interesów poszczególnych 
organizacji krajowych i zawierane kom-
promisy, lecz wspólnota i solidarność w 
działaniu. Ta solidarność musi przejawiać się 
w czytelnym zdefiniowaniu najważniejszych 
spraw dla pracowników. Ta solidarność 
musi przejawiać także  we wrażliwości na 
sytuację proeuropejskich związków  w kra-
jach kandydujących do UE – tak jak dziś na 
Bałkanach Zachodnich, gdzie perspektywa 
członkostwa – po braku decyzji UE w sprawie 

negocjacji – stała się mglista. To dotyczy także 
wspólnych i solidarnych stanowisk wobec 
polityki firm ponadnarodowych. Europejski 
rynek w naszych sektorach jest runkiem sieci 
biznesowych. I nasze działanie tez musi być 
sieciowe. I oparte na szerokiej konsultacji a 
nie dominacji najsilniejszych. To i solidar-
ność w działaniu odróżnia nas od biznesu. 
Bez tego będziemy nieskuteczni….”

Delegaci wybrali nowy zespół kierujący 
Federacją  na lata 2020–2023.

W skład władz EFBWW w nowej ka-
dencji weszli:

Johan LINDHOLM (Svenska Byg-
gnads, Szwecja) został wybrany na przewod-
niczacego EFBWW.

Carsten BURCKHARDT (IG BAU, 
Niemcy) został wybrany na 1. wiceprzewod-
niczącego EFBWW.

Brahim HILAMI (AC ABVV, Belgia) 
został wybrany na 2. wiceprzewodniczącego 
EFBWW.

Janna MUD (FNV, Holandia) została 
wybrana na 3. wiceprzewodniczącą EFBWW.

Tom DELEU (ACV BIE, Belgia) został 
wybrany na Sekretarza Generalnego EFBWW.

Gunde ODGAARD   (3F, Dania) został 
wybrany na przewodniczącego Komitetu 
Stałego Budownictwa.

Mercedes LANDOLFI (FILLEA CGIL, 
Włochy) została wybrana na przewodniczącą 
Komitetu Stałego ds. Drzewiarstwa / Meblar-
stwa / Leśnictwa.

Wybrano także organ kontrolny 
EFBWW. Christian ROY (F.O., Francja) i 
Christian FÖLZER (GBH, Austria) zostali 
wybrani na członków Komitetu Audytorów 
EFBWW.

W trakcie Kongresu przyjęto Strategiczny 
Plan działania na lata 2020- 2023 (będziemy o 
nim pisać w kolejnych numerach naszego pi-
sma) i cztery rezolucje. Jedna z rezolucji zgło-
sił ZZ „Budowlani” wspólnie z węgierskim 
EFEDOSZ i czeskim OS STAVBA. Rezolucję 
zaprezentował uczestnikom Kongresu Jakub 
Kus, członek Komitetu Rezolucji Zgromadze-
nia Ogólnego (tekst rezolucji obok).

Zgromadzenie Ogólne EFBWW było 
doskonałą okazją do spotkań dwustronnych, 
których delegacja „Budowlanych” odbyła 
wiele. Kongres poprzedzały seminaria tema-
tyczne. Delegacja ZZ „Budowlani” wzięła 
udział w seminarium poświęconym rozbudo-
wie i promocji portalu ECMIN dostarczający 
wiedzy o warunkach pracy w budownictwie i 
prawach pracowniczych w Europie.

(sag)

WALNE ZGROMADZENIE  EFBWW - WIEDEŃ 2019

Delegacja ZZ „Budowlani”

Nowe władze EFBWW
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13 ZGROMADZENIA OGÓLNEGO EFBWW – 
WIEDEŃ 2019

RÓWNA PŁACA ZA RÓWNĄ PRACĘ  W 
KRAJACH UE

przedstawiona przez: ZZ „Budowlani”(Polska), EFEDOSZSZ 
(Węgry), OS STAVBA (Republika Czeska)

Wniosek mający na celu wzmocnienie działań na rzecz przeciwdziałania 
utrzymującym się i nieuzasadnionym kosztami utrzymania i wydajnością 
pracy różnicom w wynagrodzeniach pracowników budownictwa, przemysłu 
drzewnego, meblarskiego i przemysłu wyrobów budowlanych w różnych 
krajach UE. 

W latach 2004, 2007 i w 2013 do Unii Europejskiej dołączyły nowe pań-
stwa Europy Środkowo – Wschodniej i Południowo Wschodniej. Znacząco 
poszerzył się europejski wspólny rynek towarów i usług ale także rynek pracy.

Od roku 2004 do 2019 w większości nowych krajów członkowskich UE 
znacząco wzrósł PKB i bardzo znacząco zwiększyła się wydajność pracy.  
Wzrost PKB nie przekłada się jednak w tym wypadku bezpośrednio na wzrost 
wynagrodzeń pracowników w nowych krajach UE. W sektorach budownic-
twa, przemysłu wyrobów budowlanych, drzewnego i meblarskiego różnica 
w poziomie średnich wynagrodzeń na porównywalnych stanowiskach pracy 
w najwyżej rozwiniętych i nowych krajów UE utrzymuje się w zasadzie na 
podobnym poziomie od 2004 r.

Natomiast wzrost kosztów utrzymania i cen podstawowych artykułów 
konsumpcyjnych w wielu nowych krajach UE latach 2004 – 2019 był znacząco 
wyższy niż wzrost wynagrodzeń. 

Tak duża różnica w dochodach pracowników naszych sektorów w 
najbogatszych i nowych krajach UE nie znajduje uzasadnienia w różnicach 
w wydajności pracy, zwłaszcza, że w większości z tych ostatnich krajów 
wprowadzono nowe technologie, nowoczesne metody organizacji pracy a 
wiodącymi w tych sektorach są europejskie firmy ponadnarodowe.

W wielu krajach Europy Środkowo – Wschodniej i Południowo Wschod-
niej intensywność pracy w naszych sektorach jest bardzo wysoka, długi jest 
też rzeczywisty czas pracy. Nominalny wzrost miesięcznych wynagrodzeń 
jest często powiązany z wydłużeniem rzeczywistego czasu pracy, przekra-
czającym znacznie 40 godzin tygodniowo.

Analiza polityki prowadzonej przez wiele przedsiębiorstw ponadnarodo-
wych i ich podwykonawców w nowych krajach UE wskazuje na to, że wspólny 
europejski rynek pracy jest jedynie pojęciem deklaratywnym i niewiele  ma 
wspólnego z rzeczywistością. Jednym z najważniejszych czynników zwięk-
szania produktywności w nowych krajach UE wciąż jest obniżanie kosztów 
pracy, w tym utrzymywanie na niskim poziomie wynagrodzeń.

Europejska Federacja Pracowników Budownictwa i Drzewiarstwa 
stawiając sobie za cel wyegzekwowanie takiej samej płacy za taką samą 
pracę dla pracowników migrujących i delegowanych na rynkach krajowych 
zwraca jednocześnie uwagę na fakt, że utrzymywanie różnic w wynagro-
dzeniach pracowników naszych sektorów w poszczególnych krajach UE, 
nieuzasadnionych różnicami w kosztach utrzymania, podważa fundamenty 
jednolitego rynku Wspólnoty.

Istnienie utrzymujących się od wielu lat wysokich różnic w wynagrodze-
niach na tych samych stanowiskach pracy, nieuzasadnionych wydajnością 
pracy ani też różnicami w kosztach utrzymania, tworzy dwie różne kategorie 
rynków pracy w UE. Nie akceptujemy takiego podziału.

EFBWW zdecydowanie popiera postulat godziwych wynagrodzeń i dą-
żenie do zbieżności poziomów płac. EFBWW wspiera krajowe autonomiczne 
i trójstronne porozumienia mające na celu wprowadzenie mechanizmów 
podwyżek płac, które uwzględniają kwalifikacje wymagane dla określonych 
zawodów i miejsc pracy. Cele te należy przede wszystkim osiągnąć poprzez 
negocjacje zbiorowe i zwiększenie zasięgu układów zbiorowych.

Państwa członkowskie UE opracowały różne systemy ustalania płac z 
wynagrodzeniami ustalanymi w negocjacjach zbiorowych, ustawowymi i 
zbiorowo uzgadnianymi wynagrodzeniami minimalnymi oraz przez połą-
czenie tych mechanizmów. EFBWW wspiera zatem europejskie rozwiązania, 
które doprowadzą do wzrostu płac minimalnych w państwach członkowskich 
UE, przy jednoczesnym poszanowaniu różnych systemów rynku pracy w 
każdym państwie członkowskim UE.

                                     

WOMEN'S PARTICIPATION, DIVERSITY  
AND EQUAL OPPORTUNITIES FOR ALL  

IN EFBWW POLICIES 
 
The  EFBWW Women's Network was created almost 10 years ago, to deal with gender policy issues relat-
ed to our sectors and share ini�a�ves on specic problems for our women workers, iden�fying a space in 
the debate with other European organiza�ons, within the ETUC as well as with the Interna�onal Federa-
�on BWI. 
The iden�ca�on of a "Gender Agenda" has allowed us in these years to have a deeper understanding of 
these specic issues and problems, even if we have to record that the Federa�on has given it an o�en 
subordinate place compared to other priori�es and to other poli�cal issues. 
 
The EFBWW General Assembly is a great opportunity to recalibrate and conrm our commitment on equal 
opportuni�es, with gender equality being one of the rst priori�es to strive for. The EFBWW will give this 
topic the right space and weight, also and above all inser�ng it through a method of mainstreaming in all 
areas of our poli�cal ac�vi�es and organiza�on. 
This ambi�on can be achieved and prac�ced only if a greater number of women enter the Secretariat, the 
Presidium, the Execu�ve Commi�ee, the various permanent commi�ees of the sector and the various 
thema�c coordina�on groups of our federa�on. 
 
Although we are aware that we are s�ll far from the objec�ve of equal representa�on between men and 
women, we underline the urgent need to increase the presence of women at all levels, star�ng from the 
workplace, also looking at a greater par�cipa�on of female workers, taking advantage of the spaces of 
change in the construc�on sector, green building, digitalisa�on, just transi�on, energy efficiency and cli-
mate change. 
 
In the same way, the Gender themes will have to enter the agendas of the Social Dialogue of all our sec-
tors, Construc�on, Wood and Forestry, as well as in the themes treated by the EWCs and by the European 
and Interna�onal trade union networks.  
 
As for the implementa�on, gender policies will be part of the broader scope of inclusion and diversity. 
Digitalisa�on and modern working tools are an opportunity for us to reach out not only to women, young 
and higher educated workers, but also to people in a more vulnerable or disadvantaged posi�on which in 
the end will strengthen our trade unions.   
 
 
 

13th EFBWW GENERAL ASSEMBLY‐ Vienna (AT), 7‐8 November 2019 

RESOLUTION  

Prezentacja rezolucji projektu ZZ „Budowlani”
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Z WYDARZEŃ W ŚWIATOWYM RUCHU PRACOWNICZYM
Ekwador

W Ekwadorze mia-
ły miejsce strajki 

przeciwko planom oszczęd-
nościowym, które ogłosił 
prezydent Lenin Moreno. 
W proteście brali udział m.in. związkowcy, studenci oraz 
pracownicy sektora publicznego. Wśród protestujących 
były ofiary śmiertelne i ciężko ranni, a ponad 700 osób 
zostało zatrzymanych. Ludzie wyszli na ulice w wielu 
miastach Ekwadoru - najliczniejsze strajki miały miejsce 
w Quito, stolicy kraju. Obywatele buntowali się  przeciwko 
odebraniu dopłat do paliwa oraz zmniejszeniu świadczeń 
socjalnych. 

Rząd w związku z protestami ogłosił w kraju stan 
wyjątkowy. W tłumieniu zamieszek wzięła udział policja 
i wojsko. Konfederacja Pracowników Sektora Publicz-
nego Ekwadoru (CTSPE) z niepokojem przyglądała się 
panującej w kraju sytuacji. Prezydent Moreno jest znany 
z tego, że nieprzychylnie podchodzi do związków za-
wodowych. Podczas jego kadencji zostało zwolnionych 
aż 23 000 pracowników sektora publicznego. Między-
narodowe ruchy związkowe wezwały rząd Ekwadoru do 
zaprzestania represji wobec strajkujących oraz podjęcia 
dialogu z protestującymi i konsultacji z mieszkańcami 
na temat polityki gospodarczej kraju. 13 października 
(po jedenastu dniach strajków) rząd w porozumieniu z 
komisją negocjacyjną (w skład której wchodziły m.in. 
związki zawodowe z całego kraju) uchylił tzw. „dekret 883”. 
Ów dekret uderzał najmocniej w najbiedniejsze grupy 
społeczne - zakładał zniesienie dopłat do paliwa, redukcję 
budżetu publicznego o 100 mln USD (w tym cięcia budżetu 
na ubezpieczenia społeczne o 50 mln USD). Negocjacje 
trwały ponad cztery godziny i były transmitowane na żywo 
w publicznej telewizji.

„To historyczne zwycięstwo jest zasługą każdego oby-
watela, który dzięki swojej determinacji i odwadze pozostał 
na ulicach; jest również zasługą ponad 700 aresztowanych 
przez policję, siedmiu zabitych i wielu innych, którzy 
ucierpieli w trakcie tego konfliktu”, powiedział Ambet 
Yuson, sekretarz generalny BWI.

Nilton Freitas, regionalny przedstawiciel BWI ds. 
Ameryki Łacińskiej i Karaibów dodał:

„To zwycięstwo jest przykładem walki i wytrwałości 
narodów Ameryki Łacińskiej, ponieważ wysyła wyraźne 
przesłanie do całego regionu, że żaden prezydent nie może 
zignorować interesu ludzi, którzy go wybrali. Gratulujemy 
obywatelom Ekwadoru i naszym oddziałom w Ekwadorze 
(CSTPE, CTC i FEDESOMEC)  sukcesu, który osiągnęli 
poprzez ciężką walkę”.

Brazylia

Pod koniec lipca bra-
zylijski rząd wprowa-

dził trzydzieści sześć regulacji 
w zakresie bezpieczeństwa i 
higieny pracy. Związkowcy 
obawiają się, że zmiany te mogą niekorzystnie wpłynąć 
na bezpieczeństwo w miejscach pracy. W związku z tym 
BWI powołała roboczą grupę, która dokonała szczegółowej 
analizy propozycji rządowej i jej wpływu na bezpieczeń-

stwo  i zdrowie pracowników budowlanych. Aloisio Costa, 
sekretarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa w CONTICOM 
(związek zawodowy dbający o przestrzeganie zasad BHP 
na budowach), wyraził zaniepokojenie z powodu usunięcia 
pozycji związanych ze stałymi komitetami regionalnymi 
i krajowymi. Stwierdził: „Robotnicy stracą swój głos w 
ważnych dyskusjach regionalnych i krajowych”.

USA

Pracownikom Wendt 
Corporation, fabry-

ki z siedzibą w Buffalo w 
Nowym Jorku, udało się 
wygrać walkę o układ zbiorowy pracy. Po prawie dwóch 
latach „przepychanek” wreszcie udało się dojść do poro-
zumienia pomiędzy związkowcami a zarządem (droga do 
tego porozumienia była naprawdę długa i kręta, bo obej-
mowała prawie sześćdziesiąt sesji negocjacyjnych). Zarząd 
Wendt nękał buntujących się pracowników, jak również 
groził im zwolnieniem. Wynegocjowana umowa zakłada 
wzrost płac, odprawy dla pracowników, jak również bogaty 
pakiet świadczeń. W 2018 r. BWI rozpoczęła globalną 
kampanię solidarnościową, która obejmowała wysyłanie 
listów protestacyjnych do Wendt Corporation w Buffalo 
oraz lobbowanie klientów i partnerów Wendt w Norwegii, 
Austrii i Niemczech, aby w ten sposób zmusić firmę do 
podpisania umowy związkowej. Partnerzy BWI w Afryce, 
Azji i Pacyfiku, Ameryce Łacińskiej i na Bliskim Wscho-
dzie wyrazili swoje poparcie, robiąc zdjęcia z plakatami 
„Solidarność z pracownikami Wendta” i dystrybuując je 
za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Wielka Brytania

Pracownicy maga-
zynu Amazon w 

Tilbury (hrabstwo Essex) są 
traktowani prawie jak nie-
wolnicy. Dziesięciogodzinne zmiany, ciągłe poganianie, 
ogromna presja na wyniki oraz mocno okrojone przerwy 
sprawiają, że pracownicy chodzą skrajnie wyczerpani. Ich 
zmęczenie jest na tyle duże, że czasem zasypiają podczas 
wizyty w toalecie. Firma Amazon (aktualnie największy 
na świecie sklep internetowy) została założona w 1994 roku 
przez Jeffa Bezosa - obecnie najbogatszego człowieka na 
świecie, z majątkiem liczącym ponad 130 mld. dolarów.

Pracownicy zostali ukarani za próbę utworzenia 
związków zawodowych, a każda przerwa dłuższa niż 
dziesięć minut spotyka się z bardzo negatywną reakcją 
ze strony kierownictwa. Magazyn Amazon w Tilbury ma 
ogromną powierzchnię - liczy 2 miliony metrów kwadra-
towych. Pracownicy podczas jednej nocnej zmiany pakują 
nawet 250 000 przedmiotów. Zatrudnieni w Amazonie 
twierdzą, że to co się tam dzieje, to współczesna forma 
niewolnictwa i na takie traktowanie zatrudnionych nie 
może być przyzwolenia.

Chile

Po 15 dniach walki 
z w i ą z kow c ó w  - 

SINTEC /FETRACOMA 
(organizacje stowarzyszone 

w BWI) - ogłosiły koniec strajku przeciwko firmie 
STRABAG. Protest związany był z realizacją projektu 
hydroelektrycznego o nazwie „Alto Maipo”. Nowa 
umowa zbiorowa została podpisana między SINTEC / 
FETRACOMA a STRABAG w dniu 14 października i 
zawiera m.in. następujące punkty:

• brak odwetu przeciwko pracownikom, którzy zaanga-
żowali się w protest (postanowienie to zostało zawarte 
na czas nieokreślony);

• wypłata wynagrodzeń wszystkim pracownikom, 
którzy uczestniczyli w strajku;

• STRABAG zapłaci pracownikom 1600 USD premii;
• premie produkcyjne zostaną zachowane. Oznacza 

to, że 20-procentowa obniżka płac, pierwotnie 
zaproponowana przez STRABAG, nie wejdzie w 
życie;wszystkie korzyści uzyskane w poprzednim 
układzie zbiorowym zostaną utrzymane w projekcie, 
bez wyjątku;

• zwiększenie stawki godzinowej podczas nocnych 
zmian, zwiększenie rozmaitych bonusów.
„Dzięki swojej determinacji i zaangażowaniu 

pracownicy osiągnęli zwycięstwo”, powiedział Ambet 
Yuson, sekretarz generalny BWI. Dodaje: „Gratulujemy 
liderom i członkom SINTEC / FETRACOMA ich odwagi 
i zdolności do zachowania stanowczości, nawet gdy STRA-
BAG odciął dostawy żywności dla pracowników podczas 
strajku. Podpisane porozumienie wyraźnie pokazuje siłę 
zespołu negocjacyjnego związku ”.

Partnerzy BWI w całym regionie Ameryki Łacińskiej 
i Karaibów, w tym związki zawodowe na Kostaryce, w Ko-
lumbii, Argentynie, Republice Dominikańskiej, Panamie 
i Brazylii, poparli strajk poprzez regionalną kampanię 
solidarności BWI.

Finlandia
Największy w Finlandii 

związek zawodowy skupia-
jący pracowników służby 
zdrowia i opieki społecznej 
(Tehy) planuje połączyć siły z innym związkiem (Su-
per) reprezentującym interesy pielęgniarek. Głównym 
postulatem jest coroczny wzrost wynagrodzenia kobiet 
(o 1,8% rocznie) aż do momentu, gdy wynagrodzenia w 
tym sektorze zrównają się z wynagrodzeniami mężczyzn. 
Średnie miesięczne wynagrodzenie dla pielęgniarek w 
Finlandii wynosi obecnie około 2500 euro, podczas gdy 
pracownicy w sektorach przemysłowych zarabiają zwykle 
500 euro więcej. Związki pielęgniarskie obliczają, że ten 
stopniowy wzrost, o który zabiegają, doprowadziłby 
do tego, że wynagrodzenie w ich branży będzie równe 
przeciętnemu wynagrodzeniu w sektorze przemysłowym 
do roku 2090. Około 90 procent z 160 000 członków 
związku Tehy i 94 procent z 90 000 członków związku 
Super stanowią kobiety.

Tehy i Super bardzo realistycznie podchodzą do 
sytuacji gospodarczej Finlandii. „Zdajemy sobie sprawę, że 
niektórzy członkowie naszych organizacji nalegają na do-
datkowe 500 euro każdego miesiąca od razu, ale nie jest to 
możliwe. Każda negocjacja związkowa powinna uwzględ-
niać szczególne cechy danego sektora. Nie rozumiem, 
w jaki sposób sektor przemysłu mógłby w jakikolwiek 

sposób mówić w imieniu sektora opieki społecznej i opieki 
zdrowotnej. Nie, z pewnością nie zaakceptujemy tego 
” - mówi liderka Tehy, Millariikka Rytkönen. Rytkönen 
podkreśla, że jest zszokowana ilością szowinizmu, jakiego 
doświadczyła w swojej pracy związkowej, o czym większość 
kobiet nie ma odwagi mówić. Niewiele fińskich związków 
jest bowiem kierowanych przez kobiety.

Lewicowy rząd premiera Antti Rinne po objęciu wła-
dzy obiecał zwiększyć poziom zatrudnienia pielęgniarek. 
Finlandia cierpi na poważny deficyt personelu pielęgniar-
skiego. Na przykład w domach spokojnej starości nowe 
przepisy wymagają proporcji siedmiu pielęgniarek na 
dziesięciu starszych mieszkańców. Ponadto rządząca 
koalicja poczyniła szereg zapewnień, że będzie promować 
równość płacy na rynku pracy w Finlandii (70 wzmianek 
o równości płci w programie rządowym). Organizacje 
związkowe Tehy i Super przewidują, że roczna podwyżka 
wynagrodzenia o 1,8% będzie kosztować państwo jakieś 
100-150 mln euro. 

Niemcy
Przedstawiciele IG Me-

tall, największego niemiec-
kiego związku zawodowego, 
nie akceptują tego, by firma 
Thyssenkrupp sprzedała oddział produkujący windy.  
Potencjalni nabywcy muszą zgodzić się na daleko idące 
ustępstwa  na rzecz pracowników owej firmy. Protesty 
zaczęły się, gdy  Thyssenkrupp starał się wycenić lub 
sprzedać swoje udziały, które  według niektórych anali-
tyków mogą być warte 17 miliardów euro (18,8 miliarda 
dolarów) lub więcej. Co najmniej dziesięciu oferentów 
zakwalifikowano do złożenia ofert orientacyjnych.

Przedstawiciele związkowi zawsze mieli wielki wpływ 
na funkcjonowanie tego ogromnego konglomeratu ( 
Thyssenkrupp zatrudnia około 160 tys. pracowników) 
i zajmowali połowę z dwudziestu mandatów w radzie 
nadzorczej, przy czym większość członków stanowili 
przedstawiciele IG Metall. Szef IG Metall, Joerg Hof-
mann stwierdził, że to dobrze, że odbył się konkurs w 
celu znalezienia najwyższej oferty za przejęcie oddziału 
zajmującego się windami (ET). Odział ten jest zdecydowa-
nie najbardziej dochodowym oddziałem Thyssenkrupp 
i zatrudnia 53 000 osób, co stanowi około jedną trzecią 
całkowitej liczby pracowników tej grupy.

Hoffman podkreśla, że proces przetargowy musi 
być również uczciwy wobec pracowników - ET zatrudnia 
około 5000 pracowników w Niemczech.

Lider IG Metall skrytykował  rozmowy z fińską firmą 
Kone, której dyrektor generalny wyraził zainteresowanie 
przejęciem ET.

„Nie podoba mi się to, że Kone, będąc jedną z wielu 
zainteresowanych stron, otwarcie spekuluje na temat 
zbycia części TK Elevator. To z pewnością nie jest dobre 
rozwiązanie dla pracowników” - stwierdził Hofmann.

Markus Grolms, wiceprzewodniczący rady nadzor-
czej Thyssenkrupp i sekretarz handlowy w IG Metall, 
powiedział również, że pracownicy nie zaakceptują 
rozerwania ET. „Dotyczy to również Kone” - powiedział.

„W naszej podstawowej umowie z zarządem jasno 
stwierdziliśmy, że każdy oferent musi zawrzeć z nami 
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umowę przed podpisaniem umowy. To nie podlega 
negocjacjom” - powiedział Grolms, dodając, że każdy 
kupujący musi przedstawić plan na przyszłość dla prze-
jętego oddziału. Poza Kone, inni potencjalni oferenci to: 
Hitachi, Brookfield , CVC, Hellman & Friedman, połą-
czone Blackstone i Carlyle, a także konsorcjum składające 
się z Advent, Cinven i Abu Dhabi Investment Authority.

Unia Europejska
OPZZ informuje:
Na początku paź -

dziernika OPZZ gościło 
10-osobową duńską dele-
gację z grupy zadaniowej 
przeciwko dumpingowi socjalnemu kopenhaskiego 
urzędu miasta.       Duńczycy byli zainteresowani spe-
cyfiką polskiego rynku pracy, w tym przede wszystkim 
zagadnieniem polskiej płacy minimalnej oraz kwestii 
napływu migrantów zarobkowych. Dyrektor Wydziału 
Polityki Społecznej Bogdan Grzybowski w swoim 
wystąpieniu zwrócił uwagę na problemy związane z 
brakiem uregulowania polityki migracyjnej w Polsce, 
dumpingiem społecznym oraz negatywnym zjawiskiem 
”flexsecurity”, czyli problemem zbytniej elastyczności 
zatrudnienia na polskim rynku pracy (umowy cywil-
no-prawne). Ta niestabilność zatrudnienia i niskie 
płace to główny czynnik poszukiwania przez Polaków 
pracy za granicą. Dyrektor zaprezentował także metody 
wspierania polskich pracowników za granicą i strategię 
działania OPZZ na rzecz takich osób. Z kolei dyrektor 
Wydziału Prawnego Paweł Śmigielski omówił główne 
wyzwania pracowników w Polsce, zwrócił uwagę m.in. 
na problem sporów w zakładach pracy oraz mały udział 
układów zbiorowych pracy na rynku pracy.

Pytania delegacji duńskiej dotyczyły głównie 
specyfiki polskiego rynku pracy, kwestii wynagrodzeń 
migrantów z Ukrainy i ich pozycji na polskim rynku 
pracy, a także ochrony migrantów zarobkowych ze strony 
związków zawodowych w Polsce.

OPZZ informuje:
Fundacja Genshagen, wspólnie z Federalnym Mini-

sterstwem Pracy i Spraw Społecznych Niemiec, zorgani-
zowała w dniu 2 października 2019 r., w Genshagen koło 
Berlina trójstronne, niemiecko-francusko-polskie sympo-
zjum na temat Europy społecznej. W spotkaniu wzięło 
udział około 20 ekspertów w dziedzinie europejskiej 
polityki społecznej z Niemiec, Francji i Polski (OPZZ).

Dyskusje koncentrowały się na trzech kwestiach: 
potrzebie wdrażania Europejskiego Filaru Praw 
Socjalnych (EFPS), a także sprostania wyzwaniom 
związanym z automatyzacją pracy oraz możliwości 
niwelowania gospodarczych różnic między państwami 
członkowskimi UE. 

Dr Rolf Schmachtenberg z Federalnego Minister-
stwa Pracy i Spraw Społecznych Niemiec pozytywnie 
ocenił zapowiedzi polskiego rządu podniesienia płacy 
minimalnej do poziomu 4000 zł brutto do 2023 r., 
a także rozszerzenie programu „Rodzina 500+” na 
pierwsze dziecko. 

Wybrał: Wojciech Szeremeta

Z WYDARZEŃ W ŚWIATOWYM RUCHU PRACOWNICZYM

W Warszawie, 10 październi-
ka 2019 odbyła się uroczy-
stość jubileuszowa z okazji 

85 – lecia Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych. W spotkaniu wziął udział prezydent 
RP Andrzej Duda, przedstawiciele rządu, 
duchowieństwa oraz krajowych i zagra-
nicznych instytucji współpracujących z 
ZUS. Obecni byli także przedstawiciele 
partnerów społecznych. Związek Zawo-
dowy „Budowlani” reprezentował Jakub 
Kus, sekretarz krajowy.

Prof. Gertruda Uścińska – prezes 
ZUS  w swym wystąpieniu wprowadza-
jącym mówiła o historii, bieżącej dzia-
łalności i ambitnych planach Zakładu. 
Z okazji Jubileuszu wystosowała list, w 
którym stwierdziła m.in.:

(…) Jubileusz Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych to nie tylko powód do 
dumy i satysfakcji, ale nade wszystko 
zobowiązanie do jeszcze większych starań 
na rzecz polskiego społeczeństwa w przy-
szłości. Na przestrzeni ośmiu i pół dekady 
zmieniały się przepisy, kształt i struktura 
systemu, ale niezmienna pozostała nasza 
troska i starania o bezpieczeństwo socjalne 
naszych obywateli, w tym, by wszyscy 
mieli zapewnioną realizację wypłaty 
świadczeń. Ciągłość działania, tradycja, 
wiedza i doświadczenie pracowników 
Zakładu w zestawieniu z wykorzystaniem 
najnowszych technologii do obsługi 
klientów stanowią o trwałej i stabilnej 
pozycji naszej instytucji, a także o jej 
odpowiedzialności i wiarygodności. 

W ostatnich latach Zakład Ubezpie-
czeń Społecznych wdraża bardzo istotne 
projekty społeczne, m.in.: ustawa wieko-
wa, e-Składka, elektroniczne zwolnienia 
lekarskie, e-Akta, system elektronicznej 
wymiany informacji dotyczących za-
bezpieczenia społecznego w UE, dzięki 
którym praca kierowanym przeze mnie 
Zakładem wpisuje się w strategię budowy 
e-państwa.

Realizacja tych projektów to przede 
wszystkim poprawa jakości obsługi klien-
tów, dbałość o komfort przedsiębiorców, 
terminowość obsługi zwolnień lekarskich 
czy profesjonalne doradztwo w zakresie 
wyborów emerytalnych. To efekt uspraw-
nień dla dobra klientów Zakładu. (…)

W roku 1918 twórcy państwa polskiego 
uznali ubezpieczenia społeczne za istotny 
element budowania państwowości. Od 
pierwszych dekretów Naczelnika Pań-
stwa Józefa Piłsudskiego tworzone było 
polskie prawodawstwo ubezpieczeniowe, 
gwarantujące obywatelom zabezpieczenie 
zdrowotne i emerytalne. Uznawane było 
ono wówczas za jedno z najnowocześniej-
szych w Europie. Jego twórcy zdawali sobie 
bowiem sprawę z wielkiej roli ubezpieczeń 
społecznych w budowaniu solidaryzmu 
społecznego i społeczeństwa obywatelskie-
go. Spójny system ubezpieczeń powstawał 
jednak jeszcze kilka lat.

Niemal od razu po uchwaleniu 
ustawy scaleniowej (28 marca 1933 r.) roz-
poczęto prace nad jej nowelizacją. Już 24 
października 1934 r. prezydent Ignacy Mo-

ścicki podpisał rozporządzenie o jej zmia-
nie. Rozporządzenie było zwieńczeniem 
procesu scalania i centralizacji systemu 
ubezpieczeń społecznych. Jednocześnie 
powoływało do życia nową – centralną i 
powszechną – instytucję ubezpieczenio-
wą: Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 
Obejmował on swym działaniem obszar 
całej Rzeczpospolitej. Jego siedzibą była 
Warszawa. Zadaniem podstawowym 
ZUS, zapisanym w rozporządzeniu,  
było „wykonywanie wszelkich czynności 
w zakresie ubezpieczeń poza czynno-

ściami przekazanymi ubezpieczalniom 
społecznym oraz normowanie, koordy-
nowanie, kontrolowanie, usprawnianie i 
uzupełnianie działalności ubezpieczalni 
społecznych”. Powołanie Zakładu Ubez-
pieczeń Społecznych było związane z 
likwidacją oddzielnych zakładów oraz 

Izby Ubezpieczeń Społecznych (utwo-
rzonych na mocy ustawy scaleniowej), 
wprowadzało także możliwość tworzenia 
jego regionalnych oddziałów. Były one zo-
bligowane do ustalania prawa do świadczeń 
wypadkowych, emerytalnych i należnych 
z tytułu chorób zawodowych. Utworzono 
pięć wyposażonych w osobowość prawną 
funduszy ubezpieczeniowych:

• Fundusz Ubezpieczenia Emerytalne-
go Robotników

• Fundusz Ubezpieczenia Emerytalne-
go Pracowników Umysłowych

• Fundusz Ubezpieczenia od Wypad-
ków i Chorób Zawodowych

• Fundusz Ubezpieczenia na Wypa-
dek Braku Pracy dla Pracowników 
Umysłowych
Ogólny Fundusz Ubezpieczenia na 

Wypadek Choroby i Macierzyństwa.
Zarząd nad funduszami powierzo-

no Zakładowi. Zachowano odrębność 
funduszy nie tylko w zakresie konstrukcji 
świadczeń, ale i kalkulacji składek. Mają-
tek i wpływy, związane z poszczególnymi 
rodzajami ubezpieczeń, stanowiły wyłącz-
ną własność właściwych funduszy. Nie 
można było swobodnie przesuwać środ-
ków pomiędzy funduszami, przeznaczać 
na inne cele, dokonywać „wewnętrznych 
pożyczek”. Taka rygorystyczna polityka 
zarządzania funduszami finansowymi 
istnieje w ZUS do dziś. O ewolucji sys-
temu ubezpieczeń w Polsce napiszemy w 
kolejnych numerach OMSZ „Budowlani”

ZUS/red

Jubileusz 85 lat ZUS

Prezydent RP Andrzej Duda

Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska
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Zamówienia publiczne 
stanowią kluczową formę 
udziału sektora publicz-

nego w gospodarce. W drodze tych 
procedur różnego rodzaju towary, 
usługi i roboty budowlane zamawia 
w Polsce prawie 34.000 podmiotów. 
Wartość zamówień udzielanych 
w procedurach przewidzianych w 
PZP to ok. 202 mld zł w 2018 r., co 
stanowi ok. 9,55 % PKB (w 2017 r. 
było to 163 mld zł, a więc 8,2% PKB). 
Przybliżona wartość rynku zamó-
wień publicznych, która uwzględnia 
również zamówienia udzielane poza 
ustawą, wyniosła 234,6 mld zł w 2017 
r. (174,3 mld zł w 2016 r.). Kwoty te są 
szczególnie znaczące w zestawieniu 
z faktem, iż dotychczas system 
zamówień publicznych stawał się 
coraz mniej konkurencyjny - w 2017 
r. do przetargu startowały średnio 2,5 
firmy, a w roku 2018 2,19 firmy.

Dnia 11 września 2019 r., po 
prawie 3-letnim okresie prac, obej-
mujących setki godzin konsultacji, 
dziesiątki debat, wymiany poglądów, 
w których udział wzięli uczestnicy 
rynku, przedstawiciele izb gospodar-
czych i zrzeszeń branżowych, przed-
stawiciele związków zawodowych (w 
tym ZZ „Budowlani”) zamawiający, 
wykonawcy oraz kontrolerzy - Sejm 
uchwalił nowe Prawo zamówień 
publicznych (PZP). 

Nowe PZP zastępuje poprzed-
nio obowiązującą Ustawę „Prawo 
zamówień publicznych”, która swym 
dotychczas obowiązującym kształcie 
(po wprowadzeniu nowelizacji z dnia 
22 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 
1020) nadal zawierała wiele zapisów 
niekorzystnych dla równowagi rynku 
pracy. Dotyczyło to także obszaru 
obejmującego zamówienia na roboty 
budowlane.

Pod koniec września Senat przy-
jął ustawę bez poprawek – nowe regu-
lacje wejdą w życie 1 stycznia 2021 r. 

„Uchwalenie nowego PZP to bar-
dzo dobra wiadomość dla polskich 
przedsiębiorców i polskiej gospo-
darki. Nasza ustawa odpowiada na 
kluczowe bolączki obecnego systemu. 
Zasada efektywności spowoduje, że 
zamawiający nie będą przywiązywać 
uwagi tylko do najniższej ceny, ale 
będą również uwzględniali jakość 
towarów i usług, czy ich znaczenie dla 
środowiska. Pozwoli to odnaleźć się 

na rynku małym przedsiębiorcom, 
którzy oferują dobre usługi, ale nie 
są w stanie konkurować niską ceną – 
mówiła minister przedsiębiorczości 
i technologii Jadwiga Emilewicz”

Urząd zamówień publicznych 
podkreśla nowatorskie pomysły i 
kompleksowe spojrzenie na proble-
matykę zamówień publicznych. W 
kontekście kluczowych zmian UZP  
wskazuje: 

• Rozwiązania kładące nacisk na 
lepsze przygotowanie zamó-
wienia;

• Wprowadzenie uproszczeń pro-
ceduralnych, w szczególności w 
odniesieniu do zamówień o war-
tości poniżej progów unijnych;

• Zwiększenie konkurencyjności 
i dostępu do rynku zamówień;

• Zrównoważenie pozycji zama-
wiających i wykonawców;

• Większa transparentność po-
stępowań;

• Zaproponowanie mechanizmu 
pozasądowego rozwiązywania 
sporów;

• Zmiany dotyczące umów o 
zamówienia publiczne, w tym 
regulacja kwestii waloryzacji 
kontraktów.

Z kolei Ministerstwo Przed-
siębiorczości i Technologii jako 
najistotniejsze z istniejących pro-
blemów do rozwiązania wskazuje:

• Nieproporcjonalnie mały, w 
stosunku do potencjału, udział 
sektora małych i średnich przed-
siębiorstw (MŚP) w rynku zamó-
wień publicznych;

• Niska  konkurencyjność  i 
zmniejszające się zaintereso-
wanie wykonawców rynkiem 
zamówień publicznych (w 2017 
r. w ok. 43% postępowań złożo-
no tylko jedną ofertę);

• Brak równowagi w pozycji zama-
wiającego i wykonawcy; 

• Brak powiązania wydatków 
na zamówienia publiczne z 
realizacją polityki oraz celów 

strategicznych państwa, m.in. 
wzrostu innowacyjności;

• Wybieranie rozwiązań najtań-
szych, zamiast najbardziej efek-
tywnych w dłuższym okresie;

• Koncentracja zamawiających 
na spełnieniu wymogów for-
malnych, zamiast na uzyskaniu 
najlepszego jakościowo produk-
tu lub usługi;

• Ograniczona dostępność do 

środków odwoławczych do 
Krajowej Izby Odwoławczej 
(KIO) oraz skarg na wyroki 
KIO do sądów powszechnych, 
niejednolitość orzecznictwa 
KIO i sądów powszechnych;

• Nieefektywny system kontroli 
zamówień publicznych. 

Rozwiązaniem ww. stanu rzeczy 
ma być szereg przyjętych w nowym 
Prawie zamówień publicznych roz-
wiązań i instytucji:

Zasada efektywności
Przetargi w ramach zamówień 

publicznych mają być ukierunkowa-
ne na to, by w ich efekcie powstawał 
produkt jak najlepszej jakości, a 
uzyskana za niego cena była konku-
rencyjna. Praktyczne wdrożenie tej 
zasady, będzie wiązało się z koniecz-
nością dokonania przez podmioty 
publiczne obowiązkowej analizy 
swoich potrzeb i dostępnych na 
rynku rozwiązań, przed dużymi 
inwestycjami.

Umowy z podwykonawcami 
równie korzystne, jak 
te z wykonawcami

Co istotne - w kontekście kar 
umownych, płatności czy walo-
ryzacji - postanowienia umów za-
wieranych z podwykonawcami nie 
mogą przewidywać rozwiązań mniej 
korzystnych niż postanowienia 
umów z wykonawcami.

Obowiązkowe częściowe 
płatności i zaliczki i poprawa 
płynności wykonawców

Na rzecz wsparcia małych i 
średnich przedsiębiorstw działać 
będą m.in. obowiązkowe, częściowe 
płatności i zaliczki w dłuższych umo-
wach oraz wzmocnienie podziału 
zamówień na części. Obniżeniu 
o połowę ulegnie również górna 
granica wysokości wadium i zabez-
pieczenia należytego wykonania 
umowy co spowoduje, że udział w 
postępowaniach będzie mniej ob-
ciążający zwłaszcza dla sektora MŚP.

Procedura uproszczona 
poniżej progów unijnych

Jednym z kluczowych rozwiązań 
nowych przepisów jest wprowa-
dzenie procedury uproszczonej w 
przetargach poniżej tzw. progów 
unijnych, a ponadto dodatkowych 
uproszczeń w innych trybach i 
konkursach.

Katalog klauzul abuzywnych 
i nowe zasady waloryzacji 
wynagrodzenia

W celu zrównoważenia pozycji 
stron przyjęte zostaną m.in. nastę-
pujące rozwiązania : wprowadzenie 
katalogu klauzul abuzywnych (czyli 
niedozwolonych) naruszających 
równowagę stron oraz wprowadzenie 
nowych zasad waloryzacji wynagro-
dzenia. W przypadku wystąpienia 
problemów z realizacją przetargu 
zamawiający będzie również zobo-
wiązany do dokonania ewaluacji 
realizacji umowy.

Koncentracja ogłoszeń 
o zamówieniach

W celu zwiększenia liczby pod-
miotów startujących i biorących 
udział w przetargach nastąpi zwięk-
szenie roli dialogu z wykonawcą na 
etapie przygotowania postępowania 
oraz koncentrację ogłoszeń o ZP w 
jednym miejscu: Biuletynie Zamó-
wień Publicznych, wprowadzona 
również zostanie zasada współdzia-
łania przy realizacji zamówienia.

Usprawnienie postępowania 
przed Krajową Izbą 
Odwoławczą (KIO)

Nowe PZP przyczyni się rów-
nież do usprawnienia też postępo-
wania skargowego wobec orzeczenia 
KIO. Zasadą ma być prowadzenie 
postępowania przez 3 osobowe skła-
dy orzekające oraz obniżka opłaty od 
skargi na orzeczenie KIO (dziś jest 
to pięciokrotność opłaty wniesionej 
do KIO, nowa opłata ma stanowić jej 
trzykrotność). Ponadto wydłużony 
zostanie z 7 do 14 dni termin na 
wniesienie przedmiotowej skargi.

Jeden sąd ds. zamówień 
publicznych

Nowe PZP zakłada wyznacze-
nie jednego sądu ds. zamówień 
publicznych, którym  miałby być 
Sąd Okręgowy w Warszawie. Takie 

rozwiązanie wraz z ww.  zmianami 
w zakresie postępowania przed KIO 
stanowić będzie realne narzędzie 
do uzyskania przewidywalnych 
rozstrzygnięć.

Zasada koncyliacji
Przewidziano ponadto mecha-

nizm koncyliacji, czyli ugodowego 
załatwiania największych sporów 
pomiędzy wykonawcą, a zamawiają-
cym na etapie wykonywania umowy. 
Strony będą mogły zwrócić się do 
Sądu Polubownego przy Prokuratorii 
Generalnej RP o szybkie rozstrzy-
gnięcie sporu, zanim trafi on na 
drogę sądową. Koncyliacja jest tańsza 
i szybsza od postępowania przed 
sądem powszechnym i umożliwi 
kontynuowanie realizacji umowy.

Nowe zasady kontroli
Nowa ustawa przewiduje rów-

nież wspólne, dla organów kontro-
lujących zamówienia publiczne, 
zasady przeprowadzania kontroli 
jak również powołanie Komitetu 
ds. Kontroli w Zamówieniach Pu-
blicznych, czyli forum współpracy 
i wymiany informacji pomiędzy 
organami. Ma się przyczynić do 
usprawnienia systemu kontroli.

Prezes Urzędu Zamówień 
Publicznych będzie 
propagował dobre praktyki

Projekt przewiduje również 
wzmocnienie roli Prezesa Urzędu 
Zamówień Publicznych w przygo-
towywaniu i propagowaniu dobrych 
praktyk i wzorów dokumentów, 
które mają wspierać zamawiających 
celem zwiększenia przejrzystości i 
ułatwieniu udziału w przetargach. 
Prezes Urzędu będzie również pu-
blikował postanowienia umowne 
sprzeczne z zasadami wskazanymi 
w PZP oraz wyjaśniał wątpliwości 
interpretacyjne (np. u organów kon-
troli). Dodatkową zmianą będzie  
powstanie w UZP specjalnej infolinii 
dla przedsiębiorców i zamawiających.

Na efekty wdrożenia nowego 
PZP trzeba poczekać. Wykonawcy za-
mówień zwracają jednocześnie uwagę 
na to, że nie uległy zmianie przepisy 
dotyczące tzw. zamówień „in house” 
– zlecanych kontrolowanym przez 
zamawiającego podmiotom, bez 
udzielania zamówienia na wolnym 
rynku. Ten rodzaj zamówień budzi 
wiele wątpliwości zamawiających i 
może stwarzać pole do  nadużyć. To 
rozwiązanie  promowane w dyrekty-
wach UE dotyczących zamówień jest 
jednak bardzo popularne w zamó-
wieniach samorządowych. Trzeba 
jednocześnie podkreślić, że nowa 
ustawa PZP była najprawdopodob-
niej najszerzej konsultowaną ustawą 
regulującą funkcjonowanie rynku.

Cezary Izdebski

NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ 
PUBLICZNYCH
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Księgowa informuje

W związku z tym, że 
czwartego listopada 
obchodziliśmy Eu-

ropejski Dzień Równej Płacy, posta-
nowiliśmy  przyjrzeć się bliżej temu, 
czy rzeczywiście płeć determinuje 
wysokość zarobków. To symboliczna 
data wyznaczająca dzień, od którego 
kobiety w Europie przestają otrzymy-
wać zapłatę za wykonywaną przez sie-
bie pracę zawodową, podczas gdy taka 
sama praca mężczyzn jest nieustannie 
opłacana do 31 grudnia. Wychodzi 
więc na to, że europejskie kobiety 
przez prawie dwa miesiące pracują 
„za darmo”. Kwestia nierównego 
wynagradzania kobiet i mężczyzn 
jest tematem społecznie palącym i 
często poruszanym. W dobie walki 
o wszechobecne równouprawnienie 
z pewnością jest to problem kluczowy.

Polska nie musi się wstydzić, 
jeśli chodzi o dysproporcję w za-
robkach związaną z płcią. Według 
analiz Europejskiego Urzędu Badań 
Statystycznych Eurostat (ostanie 
dane z 2016 roku), różnica średniej 
stawki godzinowej brutto między 
mężczyznami i kobietami w pol-
skiej gospodarce wynosi 7,2% na 
niekorzyść kobiet. Średnia różnica w 
wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn 
w całej Unii Europejskiej wynosi 
16,2% na niekorzyść kobiet. Polska 
jest w czołówce 28 państw wspólnoty 
europejskiej  z najniższym wskaź-
nikiem nierówności płacowych ze 
względu na płeć - lepszym wynikiem 
od nas pochwalić się mogą wyłącznie:

- Rumunia 3,5%
- Luksemburg i Włochy po 5%

- Belgia 6%
Dla porównania u naszych 

zachodnich sąsiadów, w Niemczech, 
wskaźnik ten wynosi aż 21%, a w 
Czechach 21,1%. Duża dysproporcja 
występuje również w Wielkiej Bryta-
nii - kraju, do którego nasi rodacy tak 
chętnie wyjeżdżali w celach zarobko-
wych - 20,8%. Jak wynika z badań 
brytyjskiego urzędu statystycznego 
(ONS), kobiety w Wielkiej Brytanii 
zarabiają w ciągu swojej kariery 
średnio 380 tys. funtów, podczas gdy 
mężczyźni - 643 tys. funtów. Najwięk-
sza nierówność widoczna jest wśród 
osób z najwyższym wykształceniem. 
Zarobki kobiet z tytułem magistra 
lub doktora są o 30% niższe niż 
mężczyzn o takich samych kwali-
fikacjach. W ciągu ostatnich 15 lat 
luka płacowa na Wyspach nieco 
się zmniejszyła. Kobiety otrzymują 
obecnie średnio 59% średniego 
wynagrodzenia mężczyzn (w 2004 
roku było to 56%).

Największe różnice w płacach 
wśród wszystkich państw człon-
kowskich występują w Estonii - tam 
kobiety zarabiają nawet o ¼ mniej 
niż mężczyźni.

W naszej ojczyźnie największa 
luka w wynagrodzeniach ma miejsce 
tam, gdzie zarobki są największe, 
czyli na Mazowszu, Pomorzu i Śląsku 
(powyżej 9%). Jak podaje Eurostat, w 
pewnych województwach to nawet 
kobiety zarabiają więcej od mężczyzn 
- dotyczy to wschodnich regionów 
kraju.

Znacznie mniej optymistyczne 
są dane Głównego Urzędu Statystycz-

nego. Z badania GUS zrealizowanego 
w październiku 2016 r. wynika, że 
pracownice w Polsce zarabiały o 18,5% 
mniej niż pracownicy (jest to różnica 
o ponad 10 punktów procentowych 
w stosunku do tego, co zaprezento-
wał Eurostat). Opublikowane dane 
pokazują, że mężczyźni zarabiali 
przeciętnie 4705,63 zł miesięcznie, 
podczas gdy kobiety tylko 3971,13 zł

Występowanie takich nierówno-
ści płacowych nie jest społecznie ak-
ceptowalne - zdecydowana większość 
Europejczyków (90%) oraz naszych 
rodaków (81%) nie zgadza się, aby 
kobiety otrzymywały niższą płacę 
niż mężczyźni za taką samą pracę lub 
pracę o tej samej wartości.

Luka płacowa jest wynikiem 
nałożenia na siebie wielu czynni-
ków  prawnych, społecznych oraz 
kulturowych.  Należą do nich róż-
nice obiektywne, takie jak poziom 
wykształcenia, doświadczenie, czy 
wykonywany zawód. Wpływ mają 
także czynniki, takie jak segregacja 
na rynku pracy (więcej kobiet niż 
mężczyzn pracuje w niskopłatnych 
i mniej prestiżowych sektorach/
zawodach), wcześniejsze przecho-
dzenie przez kobiety na emeryturę, 
czy też dłuższe pozostawanie poza 
rynkiem pracy w przypadku kobiet 
(związane np. z opieką nad dziećmi 
lub innym członkiem rodziny). Pra-
cujący mężczyzna poświęca bowiem 
średnio dziewięć godzin tygodniowo 
nieodpłatnej opiece nad dziećmi 
bądź bliskimi oraz czynnościom 
domowym, podczas gdy pracująca 
kobieta poświęca im aż dwadzieścia 

dwie godziny. Jest to bardzo widoczne 
na rynku pracy, gdyż więcej niż jedna 
na trzy kobiety ogranicza wymiar 
czasowy płatnej pracy i rezygnuje 
z pracy na cały etat, podczas gdy 
jedynie jeden na dziesięciu mężczyzn 
czyni to samo.

Kobiety częściej zatrudnione 
są w gorzej opłacanych sektorach 
(chociażby w edukacji) i na gorzej 
płatnych stanowiskach (na przykład 
jako pielęgniarki i przedszkolan-
ki). Różnice między kobietami i 
mężczyznami nie uwidaczniają się 
wyłącznie w wysokości wynagrodzeń - 
świadczą o nich także inne wskaźniki 
bezpośrednio powiązane z rynkiem 
pracy. Jednym z nich jest aktywność 
zawodowa. Biorąc po uwagę obywateli 
Unii Europejskiej w wieku od 15 do 
64 lat wynosi ona 68,6%, przy czym 
zatrudnienie wśród mężczyzn sięga 
73,9%, podczas gdy wśród kobiet 
jest ono o ponad 10% niższe - 63,4%.

Bezrobocie w UE według Euro-
statu we wrześniu 2019  wyniosło 6,6% 

wśród kobiet i 6,1% wśród mężczyzn. 
W 2019 roku w Polsce bezrobotne 
kobiety stanowiły 3,6% siły roboczej, 
a mężczyźni – 3,1%.

Kobiety mają również bardzo 
dużo do nadrobienia, jeśli chodzi 
o piastowanie najwyższych stano-
wisk. Stanowią one raptem 17% 
głów państwa, 18% ministrów oraz 
24% parlamentarzystów - wynika z 
raportu na temat nierówności płci w 
2018 r. przedstawionego przez Mię-
dzynarodowy Fundusz Walutowy 
(organizacja zrzeszająca 189 państw). 
Odzwierciedla to Globalny Indeks 
Różnic Płciowych, który obejmuje 
cztery obszary tematyczne: party-
cypacji gospodarczej i możliwości, 
osiągnięć w edukacji, zdrowia i prze-
trwania oraz wzmocnienia pozycji 
politycznej. Raptem 34% stanowisk 
kierowniczych przypada w udziale 
kobietom. Rynek pracy specjalistów 
znakomicie obrazuje trudną sytu-
ację kobiet. W ujęciu holistycznym 
kobiety stanowią tylko 22% pracow-

ników w tak kluczowych branżach 
i sektorach, jak: oprogramowanie i 
IT,  finanse,  usługi korporacyjne, 
czy sprzęt komputerowy i sieciowy. 
Na przykład w branży IT na jedną 
pracownicę przypada prawie pięciu 
pracowników.

Jeśli utrzyma się obecne tempo 
zmian, to na likwidację przepaści 
płacowej na świecie potrzebujemy 
aż 108 lat - ostrzega Światowe Forum 
Gospodarcze. Najszybciej uda się ją 
zniwelować w Europie Zachodniej 
(potrzeba na to 61 lat), Azji Południo-
wej (70 lat) oraz w Ameryce Łacińskiej 
i na Karaibach (74 lata).

Nie ulega wątpliwości, że pra-
cownicy o takich samych kwalifika-
cjach zawodowych i doświadczeniu 
powinni zarabiać tyle samo, bez 
względu na płeć. Jakiekolwiek różnice 
w wynagrodzeniu nie powinny mieć 
w takiej sytuacji miejsca, bo jest to 
zwyczajnie krzywdzące dla jednej 
ze stron.

ws

Już pisaliśmy o tym, jak ustalić czas 
pracy w ramach odbywanych przez 
pracowników podróży służbowych. 

Podstawowym problemem jest dokonanie 
właściwej oceny i kwalifikacji, czy czas 
poświęcony przez pracownika na dojazd do 
celu podróży służbowej i powrót uznać należy 
za czas pracy. Wątpliwości te rozstrzygnął Sąd 
Najwyższy w wyroku z dnia 23 czerwca 2005 r. 
(sygnatura akt II PK 265/004), stwierdzając: 
„ czas dojazdu i powrotu z miejscowości 
stanowiącej cel pracowniczej podróży oraz 
czas pobytu w tej miejscowości nie są po-
zostawaniem do dyspozycji pracodawcy w 
miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy 
(art.128 § 1 Kodeksu pracy), lecz w zakresie 
przypadającym na godziny normalnego 
rozkładu czasu pracy”. 

Na podstawie przykładów łatwiej będzie 
nam zrozumieć, kiedy możemy ustalić czas 
pracy w podróży służbowej. Podróż służbowa, 
w tym dojazd i powrót z miejsca delegowania 
co do zasady, nie jest zaliczana do czasu pracy. 
Do czasu pracy przyjmowane są tylko te od-

cinki podróży służbowej, które pokrywają się 
z rozkładowymi godzinami pracy pracownika 
lub w czasie których pracownik świadczył 
pracę. Przykład: pracownik świadczy pracę 
od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 8 do 16 . W dniu 7 lutego 2019 r. został 
wysłany w podróż służbową, która rozpoczęła 
się wyjazdem o godz. 7 i zakończyła tego 
samego dnia o godz.19. Pracownik nie był 
w tej podróży kierowcą. Dojazd do miejsca 
delegowania, jak i powrót, trwał 2 godziny. 
Podróż służbowa pracownika trwała łącznie 12 
godzin. Pracownik wykonał zadanie służbowe 
(udział w szkoleniu) w godzinach od 9 do 16, a 
przez następną godzinę przygotowywał raport 
służbowy. Do czasu pracy pracownika zaliczyć 
należy 8 godzin przypadających na godziny 
zgodne z rozkładem czasu pracy. Czas 
dojazdu do miejsca delegowania i powrotu, 
przypadający poza godzinami wynikającymi 
z harmonogramu, nie jest zaliczany do czasu 
pracy. Uwzględnieniu podlega natomiast 
jedna godzina poświęcona na przygotowa-
nie raportu (od 16 do 17) – będzie to jedna 

nadgodzina z przekroczenia dobowego. Czas 
dojazdu i powrotu z miejscowości stanowiącej 
cel pracowniczej podróży służbowej oraz 
czasu pobytu w tej miejscowości nie są 
pozostawaniem do dyspozycji pracodawcy 
w miejscu wyznaczonym do wykonywania 
pracy (art. 128 § 1 K.p.), lecz w zakresie przy-
padającym na godziny normalnego rozkładu 
czasu podlegają wliczeniu do jego normy 
(nie mogą być od niej odliczone), natomiast 
w zakresie wykraczającym poza rozkładowy 
czas pracy mają w sferze regulacji czasu 
pracy i prawa do wynagrodzenia doniosłość 
o tyle, o ile uszczuplają limit gwarantowanego 
pracownikowi czasu odpoczynku. W związku 
z tym czas dojazdu i powrotu przypadający 
na godziny, w których pracownik zgodnie 
z rozkładem miał świadczyć pracę, jest 
jego czasem pracy i przysługuje mu z tego 
tytułu wynagrodzenie za pracę. Natomiast 
czas podróży służbowej przypadającej 
poza godzinami pracy, nie należy do czasu 
pracy, w związku z czym pracownikowi nie 
przysługuje w zamian ani wynagrodzenie, 

ani czas wolny od pracy. Niemniej, w razie 
efektywnego wykonywania pracy w trakcie 
podróży (w co wchodzi np. kierowanie na 
polecenie pracodawcy pojazdem, którym jadą 
inni delegowani pracownicy), cały okres, w 
którym pracownik ją świadczył, przypadający 
także poza jego harmonogramowymi godzi-
nami pracy, zalicza się do czasu i przysługuje 
mu  z tego tytułu wynagrodzenie. Gdyby 
taka praca okazała się pracą w godzinach 
nadliczbowych, to pracownikowi przysługuje 
z tego tytułu dodatek do wynagrodzenia lub 
czas wolny. 

Wówczas zgodnie z odpowiednio: art. 
1513 i art.15111 K.p. pracownik za pracę w sobotę 
będącą dla niego dniem wolnym z tytułu 
przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy 
powinien otrzymać dzień wolny od pracy 
w ramach danego okresu rozliczeniowego, 
dzień wolny powinien też otrzymać za pracę 
w niedzielę lub święto.

Przykład: Pracownik jest zatrudniony 
w systemie  podstawowym od poniedziałku 
do piątku, w godzinach od 800 do 1600. Praco-

dawca wysłał go w krajową podróż służbową 
w celu wzięcia udziału w 3-dniowych targach. 
Odbywały się w piątek, sobotę i niedzielę, przy 
czym rozpoczęły się w piątek, o godz. 1500, a 
zakończyły w niedzielę, o godz. 1700. Pracownik 
w piątek pracował do godz. 1100, a następnie 
wyjechał na targi z siedziby pracodawcy. W 
piątek wykonywał zadanie służbowe (udział 
w targach i reprezentowanie pracodawcy) 
przez trzy godziny od 1500 do 1800, a w sobotę 
i niedzielę, po 7 godzin. Pracodawca do czasu 
pracy pracownika zaliczy, oprócz godzin 
pracy od 800 do 1100, również czas dojazdu do 
miejsca delegowania w piątek (4 godz.) i czas 
faktycznie wykonywanej pracy na targach, w 
godzinach od 1500 do 1800 w piątek, a ponadto 
po 7 godzin pracy w sobotę i niedzielę. W 
piątek pracownik, oprócz wynagrodzenia za 
cały przepracowany dzień, nabędzie prawo 
do rekompensaty za 2 godziny nadliczbowe z 
przekroczenia dobowego. Za pracę na targach 
w sobotę i w niedzielę powinien  natomiast 
otrzymać dwa dni wolne. 

Barbara Pałka 

CZAS PRACY A PODRÓŻ SŁUŻBOWA

Dlaczego kobiety 
zarabiają mniej? 
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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 1 5

2 1 4 5 6

3 9 6 7

6 5

7

7

6 1 3

1 5 2

9 6

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

JJJ
Pani przedszkolanka poma-
ga dziecku założyć wysokie, 
zimowe butki. Szarpie się, 
męczy, ciągnie... 
- No, weszły! 
Spocona, siedzi na podło-
dze, dziecko mówi: 
- Ale mam buciki odwrot-
nie... 
Pani patrzy, faktycznie! 
No to je ściągają, mordują 
się, sapią... Uuuf, zeszły! 
Wciągają je znowu, sapią, 
ciągną, ale nie chcą wejść... 
Uuuf, weszły! Pani siedzi, 
dyszy, a dziecko mówi: 
- Ale to nie moje buciki... 
Pani niebezpiecznie 
zaświeciły się oczy. Odcze-
kała i znowu szarpie się z 
butami... Zeszły! 
Na to dziecko: 
-...bo to są buciki mojego 
brata, ale mama kazała mi 
je nosić. 
Pani zacisnęła ręce mocno 
na szafce, odczekała, aż 
przestaną jej się trząść, i 
znowu pomaga dziecku 
założyć buty. Wciągają, 
wciągają..... weszły!. 
- No dobrze - mówi wykoń-
czona pani - a gdzie masz 
rękawiczki? 
- W bucikach.

JJJ
Dwaj starzy przyjaciele spo-
tykają się po długim czasie. 
– Co słychać? – pyta 
pierwszy. 
– A, nic dobrego – odpo-
wiada drugi – Cierpię na 
moczenie nocne i nie wiem, 
co z tym zrobić. 
– Wiesz co, tu niedaleko 
mieszka dobry psychote-
rapeuta. Spróbuj, może on 
znajdzie sposób. 
Przyjaciele spotykają się po 
kilku miesiącach. 
– No i co, byłeś u tego 
psychoterapeuty? 
– Byłem i jestem ci bardzo 
wdzięczny. 
– Już się nie moczysz? 
– Moczę, ale teraz jestem z 
tego dumny!. 

JJJ
Dwie blondynki w sklepie 
rozglądają się za ciuchami. 
Podchodzi ekspedientka:
 – W czym mogę pomóc? 
– Szukam ciekawej sukienki 
na wesele. 
– Jakie ma pani wymiary? 
– 170 cm, 50 kg, 
90/60/90… 
Na to koleżanka: 
– No co ty, Kaśka?! Nie 
jesteś na Facebooku! 

JJJ
Przychodzi informatyk 

do sklepu i zwraca się do 
sprzedawcy: 
- Poproszę środki do czysz-
czenia portów wejścia/
wyjścia. 
- Że co? 
- Tfu... pastę do zębów i 
papier toaletowy.

JJJ
Prokurator, po areszto-
waniu bacy za nielegalne 
posiadanie broni, zadaje mu 
pytanie: - Czy macie, baco, 
coś na swoją obronę? 
- Ano mom. Czołg w 
stodole.

JJJ
Żona do męża: 
- Czy zawsze będziesz mi 
wierny? 
- Absolutnie tak! Przecież 
wiesz, że od czasu gdy 
się pobraliśmy, zdążyłem 
znienawidzić wszystkie 
kobiety...

JJJ
Mąż wraca do domu, całuje 
żonę i mówi: 
- Możesz mi pogratulować, 
dziś wieczorem założyliśmy 
klub abstynentów! 
- A to dopiero musieliście 
być porządnie urżnięci! - 
zdumiewa się żona.

JJJ
Żona pyta męża: 
- Kochanie, jakie kobiety 
podobają ci się najbardziej, 
piękne czy mądre? Mąż 
odpowiada: 
- Ani takie, ani takie, Ty mi 
się najbardziej podobasz.

JJJ
Wiesz, powiada facet do 
faceta. Sprzedałem żony 
fortepian, będzie spokoj-
niej w chacie i kupiłem jej 
saksofon. 
- Jak to, przecież też będzie 
hałasować. 
- Ale przynajmniej już nie 
będzie śpiewać.

JJJ
Na porodówce:
- Syn!!! Wreszcie syn! Po 
sześciu córkach, wreszcie 
syn!!!
- A do kogo podobny? Do 
ciebie czy do żony?
- Nie wiem. Na twarz jesz-
cze nie patrzyłem.

JJJ
Bóg przyjmuje zmarłych. 
Nagle ktoś wbiega, rozgląda 
się i szybko wybiega. Sytu-
acja powtarza się. Zdziwio-
ny Bóg pyta św. Piotra:
- Kto to jest?
- To z reanimacji…

JJJ
Idzie mały Jaś z mamą i 
zobaczył łysego: 
- Mamo, mamo, ten pan 
jest łysy! 
- Cicho bo usłyszy! 
- To ten pan nie wie, że jest 
łysy?

JJJ


