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Jan Guz patronem sali, 
w której odbywają 
się posiedzenia Rady 
Dialogu Społecznego

Jak informuje Ogólno-
polskie Porozumie-

nie Związków Zawodowych,  
1 lipca br. w Centrum Part-
nerstwa Społecznego „Dia-
log” im. Andrzeja Bączkow-
skiego, przed posiedzeniem 
plenarnym Rady Dialogu 
Społecznego, odbyła się 
uroczystość nadania jednej 
z sal imienia zmarłego w 
maju br. Jana Guza, prze-
wodniczącego OPZZ i wi-
ceprzewodniczącego Rady 
Dialogu Społecznego. W 
uroczystości, poza człon-
kami Rady, uczestniczyli 
członkowie kierownictwa i pracownicy OPZZ. Gośćmi honorowymi 
była rodzina śp. Jana Guza: żona, córka i syn. Krótkie wspomnienie o 
Przewodniczącym OPZZ i jego zasługach dla dialogu społecznego wygłosił 
Andrzej Radzikowski, wiceprzewodniczący OPZZ, członek Rady Dialogu 
Społecznego. Pamiątkową tablicę odsłonił syn zmarłego Przewodniczącego 
OPZZ, Jarosław. Nadanie imienia i odsłonięcie tablicy było wyrazem 
szczególnej pamięci dla jego zasług na polu działalności związkowej i 
dialogu społecznego. Sala „F” nie została wybrana przypadkowo. Jest to 
miejsce szczególne, ponieważ właśnie w nim odbywają się posiedzenia 
Prezydium Rady Dialogu Społecznego oraz obradują komisje Rady 
Dialogu Społecznego.

Jan Guz był przewodniczącym Ogólnopolskiego Porozumienia 
Związków Zawodowych od 2004 r. Podczas jego przewodnictwa wpro-
wadzono takie zmiany, jak ubezpieczenie społeczne od umów zleceń, 
minimalną stawkę godzinową, wyłączenie z pensji minimalnej dodatku za 
pracę w porze nocnej, prawo do zrzeszania się wszystkich zatrudnionych. 
Był również wiceprzewodniczącym Rady Dialogu Społecznego w latach 
2015 – 2019. Zmarł 24 maja 2019 roku w Warszawie, a pochowany został 
w dniu 29 maja br. w Białej Podlaskiej.

Porozumienie  
z pracownikami wymiaru 
sprawiedliwości

Związki zawodowe: 
Międzyzakładowa 

Organizacja Związkowa NSZZ 
„Solidarność” Pracowników 
Sądownictwa, Związek Zawo-
dowy Pracowników Wymiaru 
Sprawiedliwości RP z siedzibą 
w Warszawie, Związek Za-
wodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP, Niezależny 
Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości 
RP z siedzibą w Poznaniu, tworzące Sztab Protestacyjny Miasteczka 
Pracowników Sądów i Prokuratury, podziękowały wszystkim osobom 
zaangażowanym czynnie w to przedsięwzięcie. Przede wszystkim tym 
najwytrwalszym, którzy tworzyli i mieszkali w Miasteczku. 

4 lipca pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości – Prokuratorem Ge-
neralnym, reprezentowanym przez sekretarza stanu, Michała Wójcika, 
a przedstawicielami Sztabu Protestacyjnego Miasteczka Pracowników 
Sądów i Prokuratury zostało podpisane porozumienie o podwyższeniu 
wynagrodzeń dla pracowników sądów i prokuratury średnio o 450 zł brutto 
na etat od października 2019 r. oraz o kolejne 450 zł brutto średnio na etat 
od stycznia 2020 r. Podwyżkami zostaną objęci asystenci, urzędnicy, inni 
pracownicy, kuratorzy oraz specjaliści OZSS. 

Przegląd związkowych 
wydarzeń w Polsce

cd. na str. 4

W dniu 14 czerwca 2019 r. członkowie Rady Okręgu Pomor-
skiego spotkali się na posiedzeniu Rady Okręgu w hotelu 
„Amber” w Gdańsku.

Podczas zebrania  podsumowano ostatecznie ubiegły rok. Przewodni-
czący Okręgu Pomorskiego Mirosław Karpiński przedstawił sprawozdanie 
z działalności Zarządu Okręgu w minionym roku. Przewodniczący OKR 
Wiesław Gruba odczytał sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej za 
rok 2018.

Następnie przystąpiono do głosowania nad udzieleniem absolutorium 
dla członków Zarządu Okręgu Pomorskiego. Po zebraniu kart do głosowania 
przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Mirosław Simon odczytał protokół z 
tajnego głosowania nad uzyskaniem absolutorium dla członków Zarządu 
Okręgu.  Wszyscy członkowie Zarządu Okręgu Pomorskiego uzyskali 
absolutorium za rok 2018.

W dalszej części zebrania omówiono przebieg zebrań sprawozdawczo 
– wyborczych w organizacjach podstawowych. 

Członkowie Rady Krajowej z Okręgu Pomorskiego zrelacjonowali 
posiedzenie Rady Krajowej i Zarządu Krajowego ZZ „Budowlani” w 
Warszawie z dnia 13 czerwca 2019 r.

Po dyskusji, dotyczącej bieżących spraw związkowych, przewodniczący 
Mirosław Karpiński podziękował uczestnikom posiedzenia za aktywny 
udział w zebraniu Rady Okręgu Pomorskiego.

MK

Posiedzenie Rady 
Okręgu Pomorskiego  
ZZ „Budowlani”  
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„Zastanawiam się zawsze na 
posiedzeniach Komitetu Wykonaw-
czego, czy warto zabierać głos i co z 
tego właściwie wynika. Tym bardziej, 
że na tych posiedzeniach bardzo czę-
sto brakuje mi kolegów ze związków 
Europy Środkowej, Wschodniej i 
Południowej - z krajów przyjętych 
do UE wciągu kilkunastu minionych 
lat lub kandydackich.  Dzisiaj jest to 
szczególnie przykre, bo zdaje się, że 
„Budowlani” są jedynymi reprezen-
tantami tej grupy organizacji człon-
kowskich. Nie oznacza to oczywiście, 
że związki krajów Europy Środkowej, 
Wschodniej i Południowo-Wschod-
niej są jakąś jednolitą grupą, ale jak to 
wielokrotnie widzieliśmy – mają inną 
skalę problemów niż starsze stażem 
związki naszej Federacji.

   Zbliżamy się do Walnego Zgro-
madzenia EFBWW w listopadzie tego 
roku. Przygotowywane są dokumenty 
sprawozdawcze i programowe na Kon-
gres. Wykonana została już znacząca 
praca, chociaż wciąż przed nami 
ostateczna redakcja dokumentów 
programowych przygotowywanych 
na Kongres. (…)

Generalnie, odpowiada nam 
pomysł horyzontalnego podejścia do 
tworzenia Planu Działania EFBWW. 
Na tej bazie może powstać dobry 
dokument. Kluczowe jest jednak to, 
jakie będzie praktyczne znaczenie 
Planu Działania, jak będzie się on 
przekładał na konkretne aktywności 
EFBWW w latach 2020-23. (…) 

To oczywiste, że EFBWW nie 
rozwiąże narastających problemów 
związków naszego regionu Europy. 
Ale też nie może im pomóc bez 
pełnego włączenia ich w główne nurty 
działań Federacji. EFBWW reprezen-
tuje wspólne interesy zrzeszonych 
związków i pracowników. A z tym w 
praktyce jest różnie. Wina jest oczy-
wiście po obydwu stronach. Wiele 

związków naszego regionu zamknęło 
się w sobie i po prostu nie uczestniczy 
w pracach Federacji i jej organów. 

Obawiamy się dalszego proce-
su oddalania się tych związków od 
Federacji – tak jak nastąpiło to w 

wypadku rezygnacji z członkostwa 
BWI kilku związków w naszym 
regionie. Uważamy, że to groźna 
tendencja.

Wynika to z wielu barier: fi-
nansowych, językowych, ale także 
po części z braku wiary w wartość 
dodaną aktywności w EFBWW. 
Trzeba znaleźć sposób na włączenie 
ich w kluczowe obszary wspólnych 
działań: migracji pracowników, 
równego traktowania, działalności 
firm ponadnarodowych, reakcji na 
zmiany technologiczne w naszych 
branżach, wyzwań dotyczących 
nowych kwalifikacji. 

Musimy mieć świadomość 
tego, że stanowiska EFBWW w 

tych kluczowych sferach są stano-
wiskami dużych związków starych 
krajów UE i rzadko uwzględniają 
punkt widzenia mniejszych związ-
ków z naszego regionu. Dobrym 
przykładem są tutaj negocjacje w 
przedsiębiorstwach ponadnarodo-
wych, gdzie poszczególne związki 
zawodowe koncentrują się głównie 
na swoich krajowych sprawach, i 
sytuacja w Europejskich Radach 
Pracowników, gdzie przedstawiciele 
firm z naszego regionu są obecni, 
ale ich wpływ na działania Rad jest 
marginalny. 

Minimalne jest zainteresowanie 
związków EFBWW kwestiami kwali-
fikacji zawodowych i transformacją 

technologiczną sektora, której kie-
runki decydują się w zasadzie tylko 
w części krajów Unii. 

Firmy ponadnarodowe w Euro-
pie doskonale wiedzą, gdzie trzeba 
utrzymywać dobre standardy pracy, 
a gdzie można związki zlekcewa-
żyć. (…) W tym obszarze trochę 
brakuje naszej międzynarodowej 
solidarności.

W EFBWW nie zawsze racjonal-
nie wykorzystujemy czas i ograniczo-
ne przecież środki. Przez dłuższy czas 
podczas mijającej kadencji Federacja 
zajmowała się relacjami pomiędzy 
EFBWW i BWI. I było to, naszym 
zdaniem, niepotrzebnym marnowa-
niem sił i środków, kosztem innych 

obszarów aktywności. Większość 
problemów relacji i współpracy 
EFBWW i BWI można  rozwiązać 
w czysto technicznym dialogu, bez 
rewolucji strukturalnych. Mam 
nadzieję, że wszyscy nauczyliśmy się 
czegoś przez ten czas i nie będziemy 
powtarzać błędów. 

Efektem tego doświadczenia 
powinno być też wypracowanie do-
brego mechanizmu wewnętrznego 
dialogu w EFBWW i mechanizmu 
konstruktywnego rozwiązywania 
sporów. Te spory będą się zdarzały, 
bo jesteśmy Federacją i to natu-
ralne, że różne związki w różnych 
krajach będą miały niekoniecznie 
zbieżne poglądy w wielu ważnych 
sprawach. Albo więc zajmujemy się 
tylko tym, w czym jest konsensus, 
albo efektywnie zarządzamy zdarza-
jącymi się sporami.

Związki zawodowe krajów Eu-
ropy Środkowej i Wschodniej mają 
coraz większe problemy z utrzyma-
niem struktur i członków. Prawie 
wszyscy je mamy w Europie, ale w 
Europie Środkowej i Wschodniej, ze 
względu na mniejsze zasoby, w wielu 
wypadkach zbliżamy się do momentu 
likwidacji organizacji. 

Kończy się wszędzie – nie 
tylko u nas – tradycyjna formuła 
ruchu związkowego. Uważamy, że to 
powinno być osią naszej programo-
wej debaty kongresowej. W każdym 
kontekście naszej działalności w 
ramach Federacji: migracji, poli-
tyki przemysłowej na wspólnym 

rynku, negocjacji i godnej pracy, 
nowych wyzwań technologicznych 
w sektorach, polityki klimatycznej 
i szczególnie działalności firm 
ponadnarodowych. 

Stanowiska EFBWW muszą być 
naprawdę wspólne, co oznacza, że 
do udziału w ich tworzeniu trzeba 
skłonić przynajmniej większość 
organizacji. To trudne, ze wspomnia-
nych już względów – ale konieczne. 
Bo kto nie uczestniczy w działaniach 
EFBWW – w dłuższej perspektywie 
w EFBWW nie zostanie. A z punktu 
widzenia samej Federacji „białe pla-
my” na mapie Europy są niezwykle 
groźne.

Trzeba poprawić komunikację 
– bo to warunek utrzymania spój-
ności Federacji. I nie jest to jedynie 
zadanie Sekretariatu. Sekretariat, 
przy tak niewielkiej liczbie wysoko 
profesjonalnego personelu i tak 
robi bardzo dużo. Federacja ma 
ograniczone  środki finansowe i raczej 
nie będzie miała większych. Może 
więc w tej sferze budowy lepszego 
systemu komunikacji możliwe jest 
większe zaangażowanie organizacji 
członkowskich?

Przed Kongresem jeszcze jedno 
posiedzenie Komitetu Wykonawcze-
go. Mam nadzieję, że weźmie w nim 
udział więcej przedstawicieli krajów 
Europy Środkowej i Wschodniej. 
W naszym wspólnym interesie. Bo 
oczywiście nieobecni racji nie mają.  
Ale ci obecni mają mniej racji, gdy 
nieobecnych jest za dużo.”

O PRZYSZŁOŚCI EFBWW 
NA POSIEDZENIU KOMITETU 
WYKONAWCZEGO W BRUKSELI  

W Brukseli odbyło się przedostatnie 
posiedzenie Komitetu Wykonawczego EFBWW 

obecnej kadencji. Omawiano m.in. projekty 
sprawozdań finansowych i merytorycznych 

oraz przygotowania Walnego Zgromadzenia  
w dniach 7-8 listopada 2019 r.  w Wiedniu. 

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele ZZ 
„Budowlani” Zbigniew Janowski, członek KW 
EFBWW i Jakub Kus, członek grupy roboczej 

EFBWW ds. Planu Działania na lata 2020-23.
W trakcie spotkania Zbigniew Janowski zabrał 

głos, odnosząc się do przedkongresowych 
przygotowań, krytycznie oceniając działania 
Federacji w ubiegającej kadencji. Fragmenty 

tego wystąpienia zamieszczamy poniżej.
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Pierwsze ostrzeżenie dla 
pracodawcy  
w Uniwersyteckim 
Centrum 
Stomatologicznym 
w Gdańsku

Na dwie godziny pracownicy Uni-
wersyteckiego Centrum Stomato-

logicznego w Gdańsku odeszli od swoich 
obowiązków, by zademonstrować swoje 
poparcie dla związków zawodowych, które 
walczą o podwyżki dla pracowników.

Związkowcy ze związku zawodowego Kon-
federacja Pracy w Uniwersyteckim Centrum 
Stomatologicznym GUMed od kwietnia 2018 
roku są w sporze zbiorowym z zarządem na 
tle podwyżek płac. Jak twierdzą pracownicy, prezes Centrum od początku 
zapowiadała, że nie będzie rozmawiać ze związkowcami.

W dniu strajku ostrzegawczego na dwie godziny stanęło 7 poradni 
działających w ramach centrum. Władze placówki przekonują, że protest 
nie miał „wpływu na pracę poradni i w sposób istotny nie zakłócił pracy 
jednostki” oraz że trwają przygotowania do mediacji z pracownikami. 

Związkowcy domagają się podniesienia płac asystentek, higienistek, 
pomocy stomatologicznych i pracownic rejestracji w kwocie 800 złotych 
brutto. Tura ustnych rokowań utknęła w martwym punkcie, propozycja 
mediacji, przedstawiona 2 lipca, przez tydzień pozostała bez odpowiedzi. 
Stąd decyzja o 2-godzinnym strajku ostrzegawczym. Wzięło w nim udział 
30 pracowników.

Pracownicy ArcelorMittal 
Poland boją się,  
że stracą pracę

Na początku lipca związ-
ki zawodowe, działające 

w ArcelorMittal Poland, wezwały 
zarząd spółki, aby ten wycofał się 
z decyzji o czasowym wyłączeniu 
wielkiego pieca oraz stalowni w krakowskiej hucie. Związkowcy zapowiedzieli 
przeprowadzenie akcji protestacyjnej, jeśli w ciągu dwóch tygodni nie dostaną 
od pracodawcy satysfakcjonującej odpowiedzi na zgłoszone postulaty. 

Przypomnijmy, zamiar zawieszenia części produkcji krakowskiej huty 
władze ArcelorMittal Poland zapowiedziały w maju tego roku. W piśmie, 
skierowanym do prezesa zarządu i dyrektora generalnego AMP Geerta 
Verbeecka, związkowcy zwrócili uwagę, że od tego czasu warunki zewnętrzne 
funkcjonowania tego zakładu uległy znaczącej zmianie. Chodzi przede 
wszystkim o przyjęcie przez rząd projektu ustawy o systemie rekompensat dla 

przemysłów energochłonnych. Jednym z głównych beneficjentów wsparcia 
ma być właśnie branża hutnicza, w tym również zakłady należące do AMP. 
Przedstawiciele organizacji związkowych wskazują również, że zarząd AMP 
do tej pory nie poinformował strony społecznej, kiedy i na jak długo ma 
zostać wyłączona część surowcowa krakowskiej huty oraz co stanie się z 
zatrudnionymi tam pracownikami. 

Spór zbiorowy 
na Uniwersytecie 
Wrocławskim

Pracownicy Uniwersytetu 
Wrocławskiego mają dość 

niskich pensji. Dlatego też weszły 
z władzami uczelni w spór zbioro-
wy. Domagają się podwyżek wyna-
grodzeń. Taki postulat zgłosiło pięć związków zawodowych, które działają 
na terenie uczelni. Podwyżki miałyby dotyczyć pracowników niebędących 
nauczycielami akademickimi. 

Zdaniem związkowców wynagrodzenia pracowników Uniwersytetu 
Wrocławskiego są niższe niż połowa średniego wynagrodzenia krajowego. 
Zgodnie z ustawą uczelnia na podwyżki pensji otrzymała ponad 20 milionów 
złotych. Strona związkowa domaga się, aby cała kwota została wypłacona w 
ramach podwyżek wynagrodzeń.

Zebrał: Tomasz Nagórka

cd. ze str. 2

Pod tym właśnie tytułem prowa-
dzony był europejski projekt, w 
którym uczestniczyły związki 

zawodowe z Polski (Ogólnopolskie Poro-
zumienie Związków Zawodowych), Włoch 
(beneficjent projektu), Macedonii, Hiszpanii, 
Litwy oraz Rumunii. W połowie lipca, w 
Rzymie, odbyła się konferencja, która pod-
sumowała ostatnie 2 lata działań. Polskę 
reprezentowali: wiceprzewodnicząca OPZZ 
Barbara Popielarz, sekretarz krajowy ds. 
organizacyjnych ZZ „Budowlani” Tomasz 
Nagórka oraz Katarzyna Duda z Wydziału 
Międzynarodowego OPZZ.

Głównym celem projektu było wzmoc-
nienie współpracy między pracownikami i 
przedstawicielami pracodawców w kwestii 
zaangażowania pracowników, poprzez 
zachęcanie ich do większej partycypacji 
w przedsiębiorstwie oraz zapoznanie się z 
dyrektywami UE i krajowymi przepisami, 
dotyczącymi zaangażowania pracowników 
w przedsiębiorstwach, a także zarządzania 
operacyjnego. Celem tego projektu było 
znalezienie odpowiednich rozwiązań dla 
zainteresowanych stron, przy współpracy 
związków zawodowych i organizacji praco-
dawców z 6 europejskich państw. Projekt ma 
w dalszym celu motywować do wzmocnienia 
dialogu społecznego w zakładach pracy, 
poprzez wzajemną współpracę.

W ramach projektu dążono do wzmoc-
nienia mechanizmów komunikacji między 
pracownikami i pracodawcami, polepszenia 
wymiany wiedzy i dobrych praktyk w 
zakresie zaangażowania pracowników w 
przedsiębiorstwach, organizowania szkoleń, 
w celu lepszego wykorzystywania prawa do 
informacji i konsultacji, zgodnie z zasadami 
i praktykami określonymi w prawodawstwie 
europejskim i krajowym, poprawy wiedzy 
przedstawicieli związków zawodowych 

na temat pracowników w innych krajach, 
ich problemów i metod poprawy sytuacji, 
przygotowania i rozpowszechnienia dobrych 
praktyk, odpowiednich dla wszystkich krajów 
partnerskich.

W ramach projektu „Odwaga - zachęcanie 
pracowników do zaangażowania w przed-
siębiorstwach” odbyło się kilka spotkań. 
Pierwsze - we Włoszech, kiedy to ustalone 

zostały szczegóły działania. Podczas drugiego 
spotkania, które odbyło się w Macedonii, 
przeprowadzone zostało szkolenie, na którym 
zapoznano się z treścią dyrektyw UE i krajo-
wych przepisów dotyczących zaangażowania 
pracowników w przedsiębiorstwach oraz prak-
tyki zarządzania operacyjnego, pracowano nad 
narzędziami, metodami i technikami zachęca-
nia pracowników na proces podejmowania de-

cyzji w przedsiębiorstwach. Trzecie spotkanie, 
którego gospodarzem była Polska, poświęcone 
zostało dobrym praktykom i przykładom 
rozwoju związków zawodowych w krajach 
Unii Europejskiej. Kolejne spotkanie odbyło 
się w Hiszpanii, podczas którego dzielono 
się wynikami analiz krajowych, know-how 
oraz doświadczeniami w zakresie konsultacji 
i aktywnego zaangażowania w zakładach pracy.

Podczas lipcowej konferencji kończącej 
partnerzy projektu analizowali działania, 
które były podejmowane w ramach projektu. 
Zaprezentowana została publikacja i końcowe 
wyniki projektu. Podpisano deklarację 
dalszego partnerstwa oraz ustanowiono sieć 
przyszłej współpracy między organizacjami 
partnerskimi projektu.

Tomasz Nagórka

ODWAGA - ZACHĘCANIE PRACOWNIKÓW 
DO ZAANGAŻOWANIA 
W PRZEDSIĘBIORSTWACH
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Kampania sprawozdawczo-wyborcza  
Związku Zawodowego „Budowlani”

...w Olkuskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  

...w FOREST Gorlice  

w SM Piaski Nowe

W dniu 28 czerwca br. odbyło się 
zebranie sprawozdawczo - wy-
borcze w Organizacji Zakładowej 

Związku Zawodowego „Budowlani” w Olku-
skiej  Spółdzielni Mieszkaniowej. W zebraniu 
uczestniczyli zaproszeni goście: prezes Zarządu 
Olkuskiej SM  Kazimierz Bobyła i z-ca prezesa 
ds. ekonomicznych Ewelina Doniec. 

Ustępujący Zarząd organizacji przedstawił 

sprawozdanie działalności za mijającą kadencję. 
Członkowie organizacji udzielili absolutorium 
członkom ustępującego Zarządu. Wybrano nowy 
Zarząd oraz Komisję Rewizyjną. 

Nową przewodniczącą organizacji została 
wybrana  kol. Barbara Wojna. W zebraniu uczest-
niczył przewodniczący Okręgu Małopolskiego 
ZZ „Budowlani”  Zdzisław Kuczyński.  

ZK

W  Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski Nowe w Krakowie odbyły się 
wybory w Organizacji Zakładowej ZZ „Budowlani”. 

Po przyjęciu sprawozdania z działalności, członkowie 
ustępującego Zarządu uzyskali absolutorium od zebranych. W związku z 
małą ilością aktywnych członków uchwalono, iż Zarząd będzie dwuosobowy  
(w tym przewodniczący).

Do Zarządu zostali wybrani: Marzanna Cierniak - przewodnicząca i Zbi-
gniew Piwowarczyk - z-ca przewodniczącej. Komisji Rewizyjnej zdecydowano 
nie wybierać. Delegatem na Okręgowy Zjazd Delegatów wybrano Marzannę 
Ciernik. W zebraniu uczestniczył Zdzisław Kuczyński – przewodniczący 
Okręgu Małopolskiego. Zebrani podziękowali za jego zaangażowanie w 
rozwiązanie konfliktu z Radą Nadzorczą Spółdzielni. 

Z. Kuczyński
przewodniczący Okręgu Małopolskiego

W Organizacji Zakładowej ZZ „Budowlani” w FOREST Gorlice 
Sp. z o.o. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

Ustępujący Zarząd Zakładowy przedstawił sprawozdanie 
z działalności. Wszyscy członkowie Zarządu uzyskali absolutorium. Na nową  
kadencję 2019-24 wybrano Zarząd w składzie:  przewodniczący Antoni Prze-
woźnik (dotychczasowy przewodniczący),  z-ca przewodniczącego Wiesław 
Lewek i skarbnik Bogusława Kawula. Nie wybrano  Komisji Rewizyjnej. 

W spotkaniu uczestniczył przewodniczący Okręgu Małopolskiego ZZ 
„Budowlani” Zdzisław Kuczyński.

zk

...w Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnym  
i Medycyny Pracy „Attis” Sp. z o.o. w Warszawie

W dniu 14 czerwca, w 
Warszawie  odbyło 
się zebranie sprawoz-

dawczo-wyborcze w Organizacji 
Zakładowej ZZ „Budowlani” w 
CL-Ri MP „Attis” Sp. z o.o.

Uczestniczyła w nim przewodni-
cząca Okręgu Mazowieckiego Jolanta 

Frątczak.
Po przyjęciu sprawozdania 

z działalności Zarządu w kaden-
cji 2014-2019, które przedstawił 
przewodniczący Marian Madziar, 
członkowie organizacji udzielili 
absolutorium każdemu z członków 
Zarządu.

Na Ogólnym Zebraniu Człon-
ków wybrano 6-osobowy Zarząd 
Organizacji Zakładowej.

Przewodniczącą została wybra-
na Karolina Jaroszczyk, wiceprze-
wodniczącą - Marzenna Bachurek, 
sekretarzem Zarządu – Małgorzata 
Klejndinst, skarbnikiem – Alek-

sandra Kruczyńska. Członkami 
Zarządu zostali Renata Boniecka i 
Karol Sosnowski.

Podczas zebrania wybrano 2 de-
legatów na Okręgowy Zjazd: Karolinę 
Jaroszczyk i Marzennę Bachurek.

Jolanta Frątczak
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Kampania sprawozdawczo-wyborcza  
Związku Zawodowego „Budowlani”

...w Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

...w Kampinoskim Parku Narodo-
wym w Izabelinie 

...w SM Lokatorsko–Własnościo-
wej „Zawkrze” w Mławie 

W połowie  czerwca, w Pruszkowie  związkowcy 
z Zakładowej Organizacji Związkowej zebrali 
się w celu podsumowania mijającej kadencji 

oraz wyboru władz na kadencję 2019 – 2024. W zebraniu 
uczestniczyła przewodnicząca Okręgu Mazowieckiego 
Jolanta Frątczak.

Przewodniczący organizacji Marek Bukowczyk 
szczegółowo omówił 5-letnią działalność Zarządu. Po 
przyjęciu sprawozdania członkowie organizacji udzielili 
absolutorium ustępującemu Zarządowi.

W głosowaniach tajnych wybrano 4-osobowy Zarząd: 
Magdalena Grubek – przewodnicząca, Leszek Kszczot – za-
stępca przewodniczącej, Iwona Jabłońska – sekretarz,  Lidia 
Gmyrek – skarbnik. Dokonano również wyboru Komisji 
Rewizyjnej w składzie: Anna Wodzyńska – przewodnicząca 
i członkowie – Luiza Geringer, Agnieszka Madzio.

Delegatami na Okręgowy Zjazd ZZ „Budowlani” 
zostali: Marek Bukowczyk i Leszek Kszczot.

Jolanta Frątczak

W dniu 18 czerwca br., 
w Izabelinie  odbyło 
się zebranie sprawoz-

dawczo-wyborcze w Organizacji 
Zakładowej ZZ „Budowlani” w 
Kampinoskim Parku Narodowym.

W zebraniu uczestniczyła prze-
wodnicząca Okręgu Mazowieckiego 
Jolanta Frątczak oraz wiceprzewodni-
cząca Barbara Wozniak.

Po przyjęciu obszernego i szcze-
gółowego sprawozdania z działalno-
ści Zarządu w kadencji 2014-2019, 
członkowie organizacji udzielili 
absolutorium każdemu z członków 
Zarządu.

Na Ogólnym Zebraniu Człon-
ków wybrano 4-osobowy Zarząd 
Organizacji i delegata na Okręgowy 
Zjazd.

Na przewodniczącą ponownie 
wybrano Annę Morańską, sekreta-
rzem i skarbnikiem została Iwona 
Markiewicz, członkami: Mariusz 
Szlaski i Tomasz Zakowany.

Delegatem na Okręgowy Zjazd 
Delegatów została Katarzyna Fidler.

Jolanta Frątczak

Na początku czerwca  odbyło się 
zebranie sprawozdawczo-wybor-
cze w Organizacji Zakładowej ZZ 

„Budowlani” w Spółdzielni Mieszkaniowej Lo-
katorsko-Własnościowej „Zawkrze” w Mławie.

W wyniku przeprowadzonych wyborów 
na kadencję 2019-2024 przewodniczącym 
organizacji został ponownie Sylwester Tara-
szewski, zastępcą przewodniczącego Włodzi-
mierz Bukacki, sekretarzem Zarządu Anna 
Kuklińska, skarbnikiem Andrzej Witkowski. 
Skład Zarządu uzupełniają członkowie: Marek 
Chmielewski, Danuta Pietrzak i Anna Rząp.

Ogólne Zebranie Członków wybrało 
delegatów na Okręgowy Zjazd: Sylwestra 
Taraszewskiego i Danutę Pietrzak.

W zebraniu uczestniczyła przewodnicząca 
Okręgu Mazowieckiego 
Jolanta Frątczak.

Jolanta Frątczak
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Kampania sprawozdawczo-wyborcza  
Związku Zawodowego „Budowlani”

...w Przedsiębiorstwie Produkcji Kruszywa  
i Usług Geologicznych „KRUSZGEO” S.A.  

...w Cement Ożarów S.A.

W dniu 11 czerwca 2019 roku w 
Przedsiębiorstwie Produkcji 
Kruszywa i Usług Geologicz-

nych „Kruszgeo” S.A. w Rzeszowie odbyło 
się zebranie sprawozdawczo – wyborcze 
Organizacji Zakładowej ZZ „Budowlani” 
W spotkaniu wziął udział przewodniczący  
Zarządu Okręgu Podkarpackiego Andrzej 
Płonka. 

Po odczytaniu sprawozdania Zarządu z 
pięcioletniej kadencji  przez przewodniczące-

go Jerzego Drąga i udzieleniu absolutorium  
ustępującemu Zarządowi, przystąpiono do 
wyboru nowych władz organizacji. 

W wyniku przeprowadzonych wyborów 
na kadencję 2019-2024 na przewodniczącą 
organizacji została wybrana Magdalena 
Bieniasz. Do Zarządu zostali wybrani: 
Halina Bielska i Agnieszka Kruk. Wybrano 
też Komisję Rewizyjną w składzie: Arkadiusz 
Kruk – przewodniczący i Maria Maciulewicz. 
Delegatkami na Okręgowy Zjazd Delegatów 

zostały: Magdalena Bieniasz i Halina Bielska.                                                                
Po zakończeniu spotkania nowo wybrana 

przewodnicząca Magdalena Bieniasz podzię-
kowała ustępującemu przewodniczącemu,  
koledze Jerzemu Drągowi za trud włożony 
w pracę na rzecz Zakładowej Organizacji w 
„Kruszgeo” S.A. w Rzeszowie i życzyła miłego 
wypoczynku na zbliżającej się zasłużonej 
emeryturze. 

Andrzej Płonka

W dniu 5 lipca 2019 r. 
w Karsach odbyła się 
Konferencja Sprawoz-

dawczo - Wyborcza ZZ „Budowlani” 
Cement Ożarów S.A. 

W spotkaniu uczestniczyli: 
przewodnicząca Okręgu Anna Buj-
nowska, zastępca przewodniczącej 
Okręgu Janusz Głombiński, prze-
wodniczący Organizacji Zakłado-

wej Tadeusz Michałek, członkowie 
Zarządu Zakładowego Związku i 
członkowie organizacji.

Organizacja Zakładowa działa w 
Spółce Cement Ożarów S.A., której 
podstawowym rodzajem działalności 
jest produkcja i sprzedaż cementu. 
Spółka należy do irlandzkiego kon-
cernu CRH plc.

Spotkanie rozpoczęto uroczy-

stym wniesieniem sztandaru związ-
kowego, a następnie minutą ciszy 
uczczono pamięć zmarłych członków 
Związku.

Po przyjęciu porządku dzien-
nego konferencji, dokonano wyboru 
niezbędnych osób funkcyjnych i 
komisji, przedstawiono sprawozdanie 
z działalności Zarządu, udzielono 
absolutorium dla członków Zarządu 

i przystąpiono do wyborów nowego 
Zarządu i nowej Komisji Rewizyjnej.
Nowym przewodniczącym został 
Julian Budziński. Członkami Zarzą-
du zostali: Anna Macias, Tadeusz 
Michałek, Leszek Kargulewicz i 
Daniel Woźniak. Wybrana została 
Komisja Rewizyjna: przewodnicząca 
KR – Janina Kaczmarska, członkowie 
KR- Marek Mizielski oraz Elżbieta 
Wójcik.

W czasie trwania konferencji 
odbywała się dyskusja. Wysłuchano 
wystąpienia przewodniczącej Okręgu 
Anny Bujnowskiej na temat aktual-
ności związkowych, nowych trendów 
w BHP i silnych tradycji naszego 
związku zawodowego w Cementowni 
w Ożarowie.

Zasłużeni związkowcy: Stefan 
Adamski, Marian Kargul, Anna 
Macias, Marek Mizielski, Mucha 
Marek, Zuzanna Wojtaś i Marian 
Zając odznaczeni zostali Odznaką 
Honorową Związku Zawodowego 
„Budowlani”.

Spotkanie miało też charakter 

integracyjny, przy kawie i ciastku, 
nowi członkowie Związku mieli 
okazję zamienić kilka zdań z do-
świadczonymi kolegami.

ZO Świętokrzyski
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W Warszawie 25-27 czerwca br. 
odbyło się spotkanie kon-
sultacyjne związków zawo-

dowych przemysłu drzewnego, leśnictwa i 
budownictwa Litwy, Łotwy, Węgier i Polski. 
W konferencji poświęconej rozwojowi dialogu 
społecznego wzięli udział także zaproszeni 
goście z EFBWW i innych europejskich związ-
ków zawodowych. Na zaproszenie Związku 
Zawodowego „Budowlani” i Fundacji im. 
Friedricha Eberta (Program Stosunków Pracy 
i Dialogu Społecznego) do Warszawy przybyli 
Inga Ruginiene i Diana Raitelaitiene LMPF 
(Litwa), Gyula Palagi  EFEDOSZSZ (Węgry), 
Inguna Sinica i Anete Kice LMNA (Łotwa), 
Paula Rezgoriņa LBNA (Łotwa), Zbigniew 
Majchrzak i Tomasz Muszyński SBiPD NSZZ 
„Solidarnośc” (Polska),  Rolf Gehring Sekre-
tarz EFBWW, Tom Deleu ACV-BIE (Belgia),  

Spotkanie konsultacyjne związków zawodowych 
krajów Europy Środkowej i Wschodniej

Ellen Hoeijenbos FNV (Holandia), Fritz Heil 
IG-BAU (Niemcy) oraz Christian Foetzer 
GBH (Austria). Gospodarzy reprezentowali 
Zbigniew Janowski, Jakub Kus i Piotr Nale-
wajek (ZZ Budowlani) oraz Krzysztof Getka 

(Fundacja im. Friedricha Eberta).
Po prezentacji działalności związków 

uczestniczących w spotkaniu i informacji o 
najważniejszych problemach w działalności 
bieżącej w krajach bałtyckich, na Węgrzech 
i w Polsce 

Rolf Gehring, sekretarz EFBWW przed-
stawił informację o bieżących działaniach 
i projektach EFBWW i przygotowaniach 
do Kongresu EFBWW w Wiedniu, a także 
o projekcie programiu EFBWW w sektorze 
drzewnym i leśnym.

Tom Deleu – ACV BIE (Belgia) i Ellen 
Hoeijenbos, FNV (Holandia) zaprezentowali 
projekt programu EFBWW w budownictwie. 
Uczestnicy spotkania szeroko omówili projekt 
priorytetów działania EFBWW, przygotowy-
wany na Kongres Federacji w listopadzie tego 
roku w Wiedniu. W dyskusji wzięli udział: 
Rolf Gehring, Tom Deleu, Jakub Kus i Fritz 
Heil – członkowie Grupy Roboczej EFBWW 
ds. Programu Działania.

Prezentację na temat dialogu społecznego 
w sektorze leśnictwa, negocjacji warunków 
pracy, organizacji działalności związkowej i 
problemów związanych z wykorzystaniem 
procesu certyfikacji lasów do poprawy wa-
runków pracy w Polsce przedstawił Piotr 
Nalewajek, przewodniczący Sekcji Pracow-
ników Leśnictwa i Ochrony Środowiska 
ZZ „Budowlani”. Omówił także problemy 

związane z ochroną środowiska w Puszczy 
Białowieskiej. O problemach przemysłu 
drzewnego i leśnictwa na Litwie mówiła Inga 
Ruginiene, przewodnicząca Litewskiego 
Związku Drzewiarzy i Leśników i jedno-

cześnie przewodnicząca centrali litewskich 
związków zawodowych.

W drugim dniu spotkania jego uczestni-
cy omówili główne problemy organizacyjne 
związków zawodowych krajów Europy 
Środkowej,  potrzeby, możliwości, obszary 
priorytetowe, organizację działań w odnie-
sieniu do założeń programowych EFBWW 
na kadencję 2019-2023. Dyskutowano także o 
możliwości koordynacji planowanych działań 
związków zawodowych Europy Środkowej w 
ramach EFBWW.

Spotkanie stanowiło istotny element 
przedkongresowych konsultacji związkowych 
w ramach Europejskiej Federacji Pracowników 
Budownictwa i Drzewiarstwa. Zbigniew 
Janowski, przewodniczący ZZ „Budowlani”, 
wyraził nadzieję, że propozycje i postulaty 
środkowoeuropejskich związków zawodowych 
zostaną wzięte pod uwagę w działaniach 
Federacji. 

Spotkania związków krajów bałtyckich 
i Polski mają charakter cykliczny. Tegoroczne 
warszawskie spotkanie było trzecim semi-
narium konsultacyjnym. Krzysztof Getka, 
towarzyszący temu projektowi współpracy 
od początku, podkreślił, że Fundacja im 
Friedricha Eberta jest zainteresowana dalszym 
wspieraniem tej inicjatywy. Kolejne spotkanie 
planowane jest w przyszłym roku w Wilnie.

(sag)

 

 

 

 

 

 

W Warszawie 24 i 25 czerwca 2019 odbyło się kolejne 
spotkanie Grupy W-6. W skład tego nieformalnego 
forum konsultacyjnego wchodzą czeskie, słowackie, 

węgierskie, austriackie, niemieckie i polskie związki zawodowe bu-
downictwa. Grupa (pierwotnie Grupa z Ostravicy) spotyka się od lat 
dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. W tegorocznym spotkaniu udział 
wzięli przedstawiciele węgierskiego EFEDOSZSZ – przewodniczący 
Gyula Pallagi i wiceprzewodniczący Zoltan Stocker, czeskiego OS 
STAVBA - przewodniczący Pavel Zitko i wiceprzewodniczący Stanislav 
Augustin, austriackiego GBH Christian Foetzer oraz ZZ „Budow-
lani – przewodniczący Zbigniew Janowski i sekretarz Jakub Kus. W 
spotkaniu wziął również udział sekretarz EFBWW ds. budownictwa 
Werner Buelen.

Gości powitał przewodniczący ZZ „Budowlani” Zbigniew 
Janowski, który przekazał także informację o przebiegu posiedzenia 
Komitetu Wykonawczego EFBWW w czerwcu br. 

Uczestnicy spotkania wymienili informacje o aktualnej sytuacji 
związków uczestniczących w spotkaniu i sytuacji na krajowych ryn-
kach pracy w sektorze budowlanym. Generalnie dobra koniunktura 
w budownictwie nie wszędzie przekłada się na poprawę warunków 
pracy. W Czechach związkowi udaje się wynegocjować nowy branżowy 
układ zbiorowy, w Polsce wzrosły wynagrodzenia w branży (choć 
często kosztem wydłużenia czasu pracy) i rośnie płaca minimalna. 

Na Węgrzech istniejący sektorowy układ zbiorowy jest ignorowany 
przez wielu pracodawców i podważany przez nowe regulacje prawne. 
Bardzo niepokojąca jest sytuacja w Austrii, gdzie prawicowy rząd 

stara się zdemontować istniejący od lat system negocjacji zbiorowych i 
osiągania konsensusu na rynku pracy a także osłabić związki zawodowe.

Wiodącymi tematami dyskusji było Walne Zgromadzenie 
EFBWW, organizowane w tym roku w Wiedniu, i priorytety działalności 
EFBWW w latach 2020 - 23, z punktu widzenia związków zawodowych 
Europy Środkowej i Wschodniej. Uczestnicy spotkania podkreślali po-
trzebę przeciwdziałania utrzymującym się i nieuzasadnionym kosztami 
utrzymania  różnicom w wynagrodzeniach pracowników budownictwa 
w różnych krajach UE. Różnice te pozostają w zasadzie niezmienne od 
włączenia do Unii nowych krajów w 2004 roku.

Werner Buelen, sekretarz EFBWW omówił główne obszary 
działalności EFBWW w sektorze budownictwa w latach 2018-2019. 
Przedstawił też stanowisko EFBWW wobec inicjatyw Komisji Euro-
pejskiej, dotyczących rynku pracy i sektora budownictwa. Uczestnicy 
spotkania pozytywnie ocenili dotychczasowe prace nad projektem 
priorytetów działalności EFBWW w nowej kadencji 2020-23.

Gyula Palagi i Jakub Kus omówili dotychczasowe efekty projektu 
TANSIRC, adresowanego do partnerów społecznych krajów Europy 
Środkowej i Wschodniej. Werner Buelen przedstawił planowane 
kierunki kontynuacji tego projektu w następnych latach. Jesienią tego 
roku odbędzie się cykl seminariów tematycznych projektu.

Przeprowadzono także wstępne konsultacje dotyczące wspólnego 
stanowiska – rezolucji na nadchodzący Kongres EFBWW w Wiedniu.

(sag)

Grupa W-6 o sytuacji  
w budownictwie i ruchu 
związkowym w krajach 
Europy Środkowej  
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Od 54 lat na Jeziorze Dominickim w Boszkowie 
odbywają się regaty żeglarskie, organizowane 
przez Ognisko TKKF i Związek Zawodowy 

„Budowlani”, działający w Lob S.A. w Lesznie. Uroczy-
stego otwarcia tegorocznych zawodów dokonał Ryszard 
Sprengel, przewodniczący Organizacji Zakładowej 
Budowlanych i główny organizator zawodów od ponad 
50 lat. Sędzią głównym regat był Leszek Wodzyński. W 
zawodach wystartowało 16 załóg.

W dniu 8 czerwca br., przy sile wiatru 2-3 stopni w 
skali Beauforta, odbyły się trzy biegi, a 9 czerwca przy 

sile wiatru 2 stopni w skali Beauforta, odbyły się 2 biegi.                                              
Po odrzuceniu wyniku najgorszego biegu – końcowe 

wyniki są następujące:                                
• 1 miejsce zajęła załoga reprezentująca Ognisko 

Krzewienia Kultury Fizycznej ,,Budowlani” przy 
LOB – Metalplast w Lesznie w następującym składzie:

• sternik – Tadeusz Krauze,                                                                                                               
• załoga: Grzegorz Rzepecki, Tomasz Rempiłuski.                                                                                  

Załoga zdobyła puchar ufundowany przez Prezydenta 
m. Leszna oraz puchar ufundowany przez Przewodniczą-
cego Związku Zawodowego ,,Budowlani”.

• 2 miejsce zajęła również załoga z Ogniska TKKF ,,Bu-
dowlani” przy Metalplast – Lob w Lesznie w składzie:                                                                                                         

• sternik – Sebastian Krauze, 
• załoga: Mateusz Lubieniec, Robert Garbacz.

Załoga otrzymała puchar ufundowany przez Wójta 
Gminy Włoszakowice.

• 3 miejsce zajęła załoga ze Szczecina, w  następującym 
składzie:

• sternik – Daniel Pajzert,
• załoga – Anna Walorska.

Załoga otrzymała puchar ufundowany przez firmę 
Werner Kenkel Sp. z o.o. Krzycko Wielkie.

• 4 miejsce zajęła załoga z Leszna reprezentująca ZHP 
Leszno w składzie:

• sternik – Piotr Majorczyk,
• załoga: Kamil Kałmuczak, Tomasz Naze.

Załoga otrzymała puchar ufundowany przez firmę 
Awilux z Leszna. 

Zdjęcia N.A., 
Tekst K.A.

REGATY ŻEGLARSKIE  
ZWIĄZKU ZAWODOWEGO „BUDOWLANI”

Związkowcy z Organizacji Międzyzakładowej „Budowlani” 
z Łubiany zwycięzcami!

W dniu 15 czerwca br. Zakłady Porcelany Stołowej 
„Lubiana” S.A. obchodziły 50 rocznicę działalności firmy. Z tej 
okazji zorganizowano turniej piłki siatkowej o puchar przechodni 
Prezesa ZakładówPorcelany Stołowej „Lubiana” S.A.

Puchar od dwóch sezonów spoczywał w rękach drużyny repre-
zentującej „Sklep – Team”, a na obecny, trzeci sezon, po zaciętej 

rywalizacji trafił do drużyny ZZ „Budowlani”, którą reprezentowali 
nasi członkowie.

To nie był jedyny sukces „Budowlanych”. Zdobyliśmy również 
trzecie miejsce w przeciąganiu liny. Nasi członkowie zaprezentowali 
wolę walki i swoje umiejętności, ale przede wszystkim propagują 
przynależność związkową i pokazują, że istniejemy i działamy.

Sylwia Błaszkowska
przewodnicząca Organizacji Międzyzakładowej w ZPS „Lubiana.

Turniej z okazji 50-lecia Zakładów 
Porcelany Stołowej LUBIANA S.A.
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Zarząd Związku Zawodowe-
go „Budowlani” w Elek-
tromontaż Rzeszów S.A. 

zorganizował trzydniową wycieczkę. Jej 
uczestnicy na Słowacji zwiedzili piękną 
Demianowską Jaskinię Wolności oraz 
z przewodnikiem wędrowali szlakami 
górskimi po słowackich Tatrach. Ostat-
niego dnia zwiedzili Zakopane (dla 
chętnych msza św. w sanktuarium Matki 
Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach) i 
spotykali znajomych na Zakopiańskich 
Krupówkach.

Wycieczki organizowane przez Za-
rząd Związku Zawodowego „Budowlani” 
w Elektromontaż Rzeszów S.A. cieszą się 
bardzo dużym zainteresowaniem  wśród 
załogi - w opisywanej wycieczce udział 
brały 74 osoby.

Zarząd „Budowlanych” dziękuje 
wszystkim uczestnikom  za udział i 
stworzenie miłej i wesołej atmosfery. Dzię-
kuje również Zarządowi Elektromontaż 
Rzeszów, na czele z prezesem Sławomirem 
Ciułem, za wsparcie w organizowaniu tak 
wspaniałych wycieczek, które pozytywnie 
wpływają na integrację pracowników 
firmy.                               Andrzej Płonka

Pracownicy Elektromontaż Rzeszów 
odwiedzili Słowację i Zakopane

Bydgoszcz

Dnia 27 czerwca 2019 roku 
na budowie w Toruniu 
odbyło się posiedzenie 

Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy przy 
Okręgowym Inspektorze Pracy w 
Bydgoszczy, z udziałem sygnatariuszy 
lokalnego Porozumienia dla Bezpie-
czeństwa Pracy w Budownictwie. W 
czasie posiedzenia podpisano VII 
deklarację dotyczącą bezpieczeństwa 

przy obsłudze żurawi wieżowych i 
szybkomontujących.

Najpierw członkowie Rady i 
sygnatariusze zwiedzili budowę i 
zapoznali się ze standardami bezpie-
czeństwa pracy stosowanymi przez ge-
neralnego wykonawcę - firmę ERBUD 
Sp. z o.o. Oddział w Toruniu.  

W drugiej części okręgowy in-
spektor pracy Zbigniew Studziński 

odczytał list Głównego Inspektora 
Pracy, którym Wiesław Łyszczek po-
dziękował członkom Rady i sygnata-
riuszom  Porozumienia w Bydgoszczy 
za zaangażowanie i tworzenie dobrych 
praktyk.

Kierownik budowy, Marcin Czaj-
ka i specjalista ds. bezpieczeństwa 
i higieny pracy, Jarosław Balewski 
przedstawili dobre praktyki stosowane na budowie w Toruniu.Następnie 

Marzena Jędrzejewska przedstawiła 
stan wypadkowości w budownictwie w 
województwie kujawsko – pomorskim 
na tle statystyk krajowych. Z analizy 
wypadków w okresie od 2011 do 2014 
roku oraz 2014 do 2018 roku, czyli po 
podpisaniu deklaracji Bezpieczeństwa 
Pracy w Budownictwie, wynika, że 
nastąpił spadek wypadków liczby 
wypadków śmiertelnych i ciężkich 
w podmiotach zatrudniających  
więcej niż 10 pracowników. Niepokój 
budzi wzrost o 3% liczby wypadków 
śmiertelnych w firmach zatrudnia-
jących do 9 pracowników, mimo 
jednoczesnego spadku o 11,3 % liczby 
wypadków ciężkich.

Natomiast Michał Wasilewski, 
koordynator krajowego Porozumienia 
omówił dobre praktyki stosowane 
na budowach prowadzonych przez 
sygnatariuszy i przedstawił wnioski 

dotyczące nowego podejścia między 
innymi do szkolenia w zakresie bez-
pieczeństwa i higieny pracy.

Podczas posiedzenia podpisano 
siódmą deklarację dotyczącą bez-
pieczeństwa przy obsłudze żurawi 
wieżowych i szybkomontujących.

Dyskusję otworzył przewodni-
czący Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy 
w Budownictwie prof. dr hab. inż. 
Adam Podhorecki, który podkreślił 
znaczenie lokalnego Porozumienia i 
skutków stosowania dobrych praktyk 
oraz przyjętych standardów przez 
sygnatariuszy i podwykonawców.

Wiceprezes Zarządu, dyrektor 
przemysłowy w Cement Grupa Lafar-
ge, Stanisław Sobczyk podkreślił zna-
czenie dobrych standardów dla bezpie-
czeństwa pracy na tle doświadczeń z 
innych krajów, między innymi Stanów 
Zjednoczonych, Afryki Południowej, 
Niemiec, Rumunii, Mołdawii. Kultura 

bezpieczeństwa organizacji wpływa na 
nabywanie umiejętności stosowania 
dobrych praktyk przez pracowników,  
co wpływa na poziom bezpieczeństwa 
pracy.

Na zakończenie głos zabrał 
Zbigniew Studziński i podziękował 
członkom Rady i sygnatariuszom za 
zaangażowanie i stosowanie dobrych 
praktyk na budowach. Natomiast mo-
derator posiedzenia Roman Wzorek 
podziękował za współpracę z Radą, 
sygnatariuszami i grupą roboczą Po-
rozumienia dla Bezpieczeństwa Pracy 
w Budownictwie przy OIP Bydgoszcz 
oraz życzył dalszej skutecznej pracy na 
rzecz podnoszenia na wyższy poziom 
kultury bezpieczeństwa pracy.

W posiedzeniu Rady wziął udział 
Zbigniew Figurski, wiceprzewodniczą-
cy Okręgu Kujawsko – Pomorskiego 
ZZ „Budowlani”.

Materiał: RW/OIP Bydgoszcz

Posiedzenie Rady ds. Bezpieczeństwa 
Pracy w Budownictwie
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„Stosunek Polski do tworzącej się mię-
dzynarodowej organizacji pracy zarysowuje się 
jasno. Mimo że Państwo Polskie odbudowywu-
je się dopiero, tendencja do popierania i prze-
prowadzania reform społecznych zaznaczyła 
się już dość wy raźnie, aby móc stwierdzić, że 
we wspólnej pracy wszystkich narodów nad 
międzynarodowym ustawodawstwem pracy 
Polacy wezmą czynny udział. Udział Polski 
w Lidze Narodów daje jej miejsce również i w 
Międzynarodowej Konferen cji Pracy. Wkłada 
to na Polskę obowiązek ważny i trudny. O 
ile Państwo nasze zapewni sobie odpowied-
nią reprezentację z przedstawicieli Rządu, 
pracodawców i pracowników złożoną, która 
ze znajomością rzeczy i umiejętnie interesy 
naro du i postępującą naprzód ludzkość godnie 
zastępować potrafi, zdobędziemy autorytet 
niezbędny dla uzyskania należne go Polsce 
stanowiska na Konferencji.

Zważywszy, że w Radzie Administracyjnej 
Polska, być może, reprezentacji własnej nie 
otrzyma, tym bardziej koniecz nym staje się 
uzyskanie należytego udziału w pracach na 
konferencjach ogólnych.

Przy tworzeniu się polskiego ustawodaw-
stwa pracy musimy z góry przewidzieć, że 
zastosujemy co najmniej, jako najdalej idące, 
normy w b. zaborze pruskim już istniejące, a 
w wielu wypadkach pójdziemy naprzód. Nie 
jest za tym dla naszego bytu gospodarczego 
rzeczą groźną, przeciwnie wysoce korzystną, 
oddziaływanie i na inne narody, by w ochro-
nie pracy postępowały. Będzie ponadto dla 
Polski, która zawsze była tam, gdzie walczono 
o wolność i po stęp, spełnieniem jej dziejowego 
posłannictwa, gdy przyczyni się do ustalenia 
rozwoju międzynarodowego ustawo dawstwa 
ochrony pracy”.

Franciszek Sokal

„Inspekcja pracy z tytułu genezy swego 
pochodzenia i swych zadań istotnych jest 
może najbardziej czułą ko mórką organizmu 

państwowego, która rejestruje i rozstrzyga 
niezbadane jeszcze zjawiska najtrudniejszego 
odcinka życia zbiorowego - odcinka podzia-
łu dóbr społecznych, podziału dochodu 
społecznego.

Lata 1927-29 były okresem wyjątkowo 
twórczym i płodnym w wielkie i zasadnicze 
ustawy. Istniała wówczas Rada Pracy złożona z 
najlepszych znawców zagadnień świata pracy i 
autorytetów prawniczych, która wydawała opi-
nie o projektach przedłożonych przez rząd. 
Przez jej filtr przeszedł także projekt ustawy o 
inspekcji pracy. Ich opi nie, oparte na bogatym 
doświadczeniu i głębokiej wiedzy prawniczej, 
kształtowały m.in. prawo o inspekcji pracy.

Inspektor powinien mieć takie uposa-
żenie, aby go mogło uchronić od wszelkich 
wpływów postronnych, na któ re w jakikolwiek 
bądź sposób narażony być nie powinien”.               

Marian Klott

„Niezależnie od takich czy innych 
rozwiązań organizacyjnych i regulacji praw-
nych kierowali śmy się zawsze w działaniach 
inspekcji rzetelną, troską, by najskuteczniej 
-w danych warunkach - chronić najcenniejszą 
wartość, jaką przedsta wia zdrowie i życie 
ludzkie. By stać na straży prawa. Jesteśmy or-
ganem państwowym o roz ległych ustawowych 
uprawnieniach i wynikają cych stąd obowiąz-
kach. Abyśmy jednak mogli jak najlepiej się 
z nich wywiązywać, ważni są tu i niezmiernie 
potrzebni niezawodni sojusz nicy. Dlatego 
też, z najgłębszego przekonania i doceniania 
wagi sprawy, staraliśmy się zawsze i staramy 
nadal utrzymywać najściślejszą więź z ruchem 
związkowym i ze Społeczną Inspek cją Pracy. 
Z tymi naszymi sojusznikami, którzy tworzą 

tak niezmiernie ważny społeczny front, usy-
tuowany na pierwszej linii walki o bezpiecz ne 
warunki pracy”.

Henryk Kowalski

„Warto prześledzić doświadczenia na-
szych poprzedni ków z minionych lat, lat 
sukcesów, ale i niepowodzeń, postę pu i regresu. 
Tamte doświadczenia mogą nam służyć i dziś, 
a również pomóc w unikaniu błędów popeł-
nionych przez naszych poprzedników. Jest to 
jednak możliwe tylko wtedy, jeśli uwolnimy się 
od legend i półprawd tworzonych ówcze śnie, a 
także współcześnie.

Przekształcenie zasad organizacji in-
spekcji stosownie do branżowej struktury 
ruchu zawodowego oraz podporząd kowanie 
branżowej technicznej inspekcji instancjom 
związ kowym odbiło się niekorzystnie na 
ich samodzielności. W praktyce też mocno 
ograniczone okazały się możliwości koordy-
nacyjne powołanego przy CRZZ Głównego 

Inspek toratu Pracy. Wszystkie oceny i wnioski 
przekazywane wła dzom państwowym, podle-
gające obowiązkowemu zatwier dzeniu przez 
kierownictwo CRZZ, z reguły dalekie były od 
obiektywizmu. Doświadczenia całego okresu 
pozostawie nia inspekcji pracy pod zwierzch-
nictwem związków zawo dowych wykazały 
nieskuteczność tego rozwiązania”.

Jan Laskowski

„Jednym z najważniejszych wyzwań 
na początku lat 90. było przekonanie kadry 
inspektorskiej i wpojenie nowego podejścia 
do pracy, by w pierwszym rzędzie problemy, 
z jakimi przyszło się nam wtedy mierzyć, 
rozpatrywać w katego riach państwa. Kadra z 
tamtych lat miała głęboko zapuszczone korze-
nie związkowe. Wywodziła się z tzw. związkowej 
inspekcji pracy, co wpływało na bardzo silną 
perspektywę pracownika przy rozstrzyganiu 
sporów z przedsiębiorcami. Taka perspektywa 
jest i musi być wpisana w optykę inspektora 
pracy. Ważne jest jednak zachowanie przy 
tym równowa gi i wyzbycie się spojrzenia 
na przedsiębiorców jako na „prywaciarzy” i 
„kombinatorów”. W wielu przypadkach taka 
oce na była uzasadniona. W innych jednak 
nie. Przecież tym „prywaciarzom” przypadła 
rola tworzenia nowej rzeczywistości w Polsce 
po obaleniu komunizmu. Zależało mi więc 
na zmianie generalnego podejścia, aby kadra 
inspektorska zmieni ła swoją perspektywę, na 
taką: co jest dobre dla państwa. Świadomość 
zmieniała się stopniowo i powoli”.

Tadeusz Sułkowski

„Wraz z rozbudową kompetencji inspekcji 
pracy konieczne jest tworzenie profesjonalnego 
zaplecza badawczo-laboratoryjnego. Inspekcja 
pracy musi zostać wyposażona w sprawnie 
działający system laboratoriów higieny pracy. 
Aktualnie posiada jedno laboratorium w 
Gdyni, co jest stanowczo niewystarczające. 
Istnieje także pilna potrzeba stworzenia 
praw nych ram współpracy PIP z renomowa-
nymi uczelniami w Polsce oraz z instytucjami 
badawczo-naukowymi, wspoma gającymi 
kompetencyjnie działania inspektorów pracy 
w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy. 
W szczególności dotyczyłoby to obszaru bez-
pieczeństwa maszyn w zakresie zasadniczych 
i minimalnych wymagań stawianych maszy-
nom podczas pracy, stosowania substancji 
chemicznych i REACH, badania okolicz-
ności i przyczyn wypadków, przestrzega nia 
przepisów bezpieczeństwa pracy w obszarze 
inżynierii genetycznej. Inspektor pracy musi 
być wyposażony w profe sjonalne wsparcie 
naukowców i specjalistów różnych branż. 
Instytut bezpieczeństwa PIP byłby doskonałym 
miejscem do tworzenia i realizacji takiego 
wsparcia. Byłby także miejscem do wymiany 
doświadczeń między urzędem a środowi skiem 
akademickim. Inspekcja pracy musi podlegać 
ciągłym zmianom, aby państwowy nadzór nad 
warunkami pracy był wystarczający i spełniał 
swoją rolę społeczną”.

Roman Giedrojć

Źródło: Wydanie specjalne Inspektor Pracy

PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY100 lat
Setna rocznica powstania polskiej inspekcji 

pracy to doskonały moment, by przybliżyć jej 
historię, a także ludzi, którzy przyczynili się do 

jej powstania i prawidłowego działania. Ludzi, 
którzy działali w okresach wielkich przełomów, 

wojny, okresu powojennego i demokracji. 
Funkcję Głównego Inspektora Pracy w tym 

okresie pełniło 15 osób. Byli wśród nich ludzie 
reprezentujący różne poglądy i różne wizje 

funkcjonowania inspekcji pracy, inżynierowie, 
ekonomiści, prawnicy z różnych regionów Polski. 

W okresie swego istnienia inspekcja pracy 
podlegała Ministerstwu Pracy i Opieki Społecznej, 

Centralnej Radzie Związków Zawodowych, 
Radzie Państwa, a od 1989 roku Sejmowi RP. 

Szanowni Państwo!

W 2019 roku świętujemy setną rocznicę powołania polskiej inspekcji pracy . Przeszłość łą czy się tu z przyszłością, a dys kusje o 
formalnej stronie inspekcyjnej działalności nie przysłaniają ludzi, in spektorów, którzy nie poddawali się przeciwnościom losu. 
Franciszek Sokal, Halina Krahelska, Zuzanna Cwiklińska, Roman Giedrojć... Długo by można wymieniać niezwykłych 

lu dzi, związanych z inspekcją pracy. Je stem zaszczycony, że pracuję w urzę dzie, który miał w swych szeregach osoby odważne i nieustępliwe, 
wizjo nerów, dziesiątki lat temu dostrzega jących potrzebę walki o bezpieczeństwo i sprawiedliwość społeczną, o prawo chroniące słabszych, 
o system dbający o wszystkich obywateli.

Dziś jest dla nas oczywiste, że pracownik ma prawo do ośmiogodzinnego dnia pracy, do urlopu, płatnych nadgodzin, wynagrodzenia i 
opieki socjalnej. Pierwsze pokolenia inspektorów pracy musia ły dla nas wszystkich wytyczyć tę drogę, wywalczyć ją w umysłach pracodawców 
i w systemie prawa. Stoją za tym nie tylko inspekcyjne procedury, lecz także, a może przede wszystkim, inspekcyjni pra cownicy. Chciałbym 
z całą mocą podkreślić, że w moim odczuciu stulecie inspekcji pracy jest stule ciem działań jej pracowników na rzecz wszystkich polskich 
pracowników. Ludzie dla ludzi. Oto siła naszej stuletniej instytucji.

Wiesław Łyszczek
Główny Inspektor Pracy

Od wieku na rzecz inspekcji pracy
Z wizją o Polsce i inspekcji pracy. O roli odradzającej się Polski w międzynarodowych strukturach, o tworzeniu prawa  
o inspekcji pracy, jej przemianach i funkcjonowaniu w przyszłości w wypowiedziach głównych inspektorów pracy.

Franciszek Sokal 
1919 - 1920

Marian Klott de Heidenfeldt 
1920 -1939

Henryk Kowalski  
1967- 1987

Jan Laskowski  
1987-1990

Tadeusz Sułkowski  
1990 - 1999

Roman Giedrojć 
2016 - 2017
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Z WYDARZEŃ W ŚWIATOWYM RUCHU PRACOWNICZYM
Świat - Amazon 

Po d c z a s 
lipcowej 

akcj i  pro-
m o c y j n e j 
firmy Amazon „Prime Day” tysiące 
pracowników i związki zawodowe w 
całej Europie protestowały, walcząc 
o bezpieczniejsze warunki pracy, 
lepsze zarobki i układy zbiorowe 
w magazynach tego e-giganta. 
Pracownicy i ich sojusznicy będą 
podejmować akcje strajkowe w 
Niemczech, Wielkiej Brytanii, 
Hiszpanii i Polsce. Pracownicy 
firmy w Stanach Zjednoczonych 
również powstrzymają się od pracy.

Christy Hoffman, sekretarz 
generalny UNI Global Union, 
powiedziała:

„Pracownicy Amazon chcą 
zmian w firmie. W ostatnich tygo-
dniach zauważyliśmy, że pracow-
nicy kwestionują reakcję Amazona 
na kryzys klimatyczny, potępiamy 
jego nieetyczne stosowanie tech-
nologii rozpoznawania twarzy. 
Dzisiaj pracownicy domagają się 
również ukrócenia brutalnych 
warunków pracy w Amazon i 
ciągłego atakowania ich praw. (...) 
Niesamowite bogactwo Amazona 
i ogromny, globalny udział firmy 
w rynku został  zbudowany na 
plecach jego pracowników, strajk 
pracowników to zadanie większej   
odpowiedzialności”.

Stuart  Appelbaum, prezes 
UNI Global Commerce i prezes 
Związku Handlu Detalicznego, 
Hurtowego i Domów Towarowych 
(RWDSU) w Stanach Zjednoczo-
nych, skomentował:

„Amazon musi zrozumieć, że 
ludzie nie są robotami. Podwajając 
czas trwania Prime Day i zmniej-
szając o połowę czas  dostawy 
produktów, firma testuje setki 
tysięcy fizycznych ograniczeń pra-
cowników, tak jakby byli wyszkolo-
nymi triatlonistami. To jest złe. (...) 
Praca w takim tempie oznacza, że   
Amazon powinien zatrudnić więcej 
pracowników, przy bardziej zrów-
noważonym tempie pracy, które 
nie zagraża życiu pracowników. 
Zamiast tego widzimy bezduszną 
obojętność na bezpieczeństwo 
pracowników”.

W Niemczech związek zawo-
dowy Ver.di żąda, aby Amazon 
„przestał obniżać wynagrodzenia 
pracowników”.

Setki pracowników - członków 
związku Ver.di, w siedmiu lokali-
zacjach w Niemczech strajkowało 
kilka dni pod hasłem „Stop obni-

żaniu wynagrodzeń pracowników”. 
Strajkujący domagają się zawarcia 
przez spółkę układu zbiorowego, 
który stawia warunki pracy i wy-
nagrodzenia na równi z innymi 
firmami w tym sektorze.

Orhan Akman, sekretarz fe-
deralny w Ver.di-commerce skry-
tykował firmę z siedzibą w Seattle: 
„Podczas gdy Amazon prowadzi 
gigantyczne polowanie na okazje 
i akcje promocyjne z okazji Prime 
Day, pracownicy są pozbawiani 
płacy”.

W Wielkiej Brytanii Związek 
Zawodowy GMB organizuje ogól-
nokrajowe protesty.

Brytyjska Unia GMB orga-
nizuje protesty „w górę i w dół 
kraju”, już od 15 czerwca. Związek 
dokumentuje godne pożałowania 
warunki pracy w magazynach 
Amazon, szczególnie w zakładzie 
w Rugeley, gdzie związek zorga-
nizował masową demonstrację 19 
czerwca.

Krajowy oficer z GMB Mick 
Rix powiedział: „Pracownicy Ama-
zon chcą, żeby Jeff Bezos wiedział, 
że są ludźmi - nie robotami. Nad-
szedł czas, aby Jeff okazał empa-
tię tym samym ludziom, którzy 
pomagają mu przyczynić się do 
jego ogromnej i rosnącej osobistej 
fortuny”.

Pracownicy z hiszpańskich 
związków zawodowych Comisiones 
Obreras (CC.OO) dołączą do akcji 
Rugeley. Hiszpańscy pracownicy 
będą demonstrować w Madrycie 
i okolicach, planują dwudniową 
akcje protestacyjną poza magazy-
nem San Fernando de Henares w 
Amazon w pobliżu Madrytu. Do-
magają się lepszych wynagrodzeń 
i bezpieczniejszych warunków 
w swoim zakładzie pracy, jak i w 
całym kraju. Członkowie CC.OO 
będą następnie dołączać do GMB w 
Wielkiej Brytanii, aby wziąć udział 
w wielkim proteście w obiekcie 
Rugeley.

Polskie związki zawodowe, 
zrzeszające pracowników Amazona 
również rozpoczynają protesty. 
NSZZ „Solidarność” i Inicjatywa 
Pracownicza rozpoczęły 15 lipca 
protest, który będzie trwać do 
czasu zawarcia układu zbiorowego. 
Polscy pracownicy opisują warunki 
karania i obniżenie stawki płacy. 
Wielokrotnie próbowali wynego-
cjować układ zbiorowy z firmą, ale 
Amazon nie chce przystąpić do 
negocjacji, rozmowy w tej sprawie 
zakończyły się na początku lipca.

Rosja

Gi g a n t 
s p o -

żywczy - fir-
m a  N e s t l é 
coraz częściej promuje się jako 
firma zapewniająca równowagę 
zdrowia fizycznego i psychicz-
nego (ang. wellness).  Jednakże 
obecny stan poszanowania praw 
pracowników firmy jest nie do 
zaakceptowania.

W maju br. wszyscy pracowni-
cy działu sprzedaży Nestlé w Rosji  
(około 300 osób)  zostali zaproszeni 
do regionalnych centrów firmy 
w 10 miastach w całej Rosji, pod 
pretekstem „omawiania wyników 
biznesowych”. Drzwi sal, w których 
się znaleźli, zostały zamknięte, 
a strażnicy zostali wysłani żeby 
pilnowali wyjść. Pracownicy zostali 
poproszeni o podpisanie zawiado-
mienia o redukcji personelu lub na-
tychmiastową rezygnację „za zgodą 
stron”. Nie pozwolono im opuścić 
pokoju, a nawet odwiedzić toalety, 
aż do podpisania dokumentu. Po-
łączenia telefoniczne, wiadomości 
i zdjęcia były zabronione. Karetka 
pogotowia była stale obecna przy 
wejściu do każdego centrum.

W ś r ó d  z wo l n i on y ch  b y l i 
p ra c ow n i c y  p o s i a d a j ą c y  ro -
d z i n y  w i e l o d z i e t ne ,  ko b i e t y 
w ciąży, młodzi rodzice, pracow-
nicy niepełnosprawni oraz pacjent 
onkologiczny - wszyscy oni mają 
zgodną z prawem ochronę przed 
zwolnieniem.

Od listopada 2018 r. Związek 
Pracowników Sił Sprzedaży usiło-
wał zaangażować zarząd Nestlé w 
rozmowy, po pogłoskach o rychłej 
restrukturyzacji. Menedżerowie 
odmówili negocjacji i twierdzili, że 
nie planowano redukcji personelu 
działu sprzedaży.

Z w i ą z e k ,  p r z y  w s p a rc i u 
Międzynarodowego Związku Za-
wodowego Pracowników Branży 
Gastronomicznej, Rolnej i Hote-
lowej (IUF), domaga się od firmy 
natychmiastowego i bezwarunkowe-
go anulowania wszystkich działań 
przeprowadzonych w związku z 
restrukturyzacją, która opiera się 
na przymusowych rezygnacjach. 
Podpisy uzyskane pod przymusem 
należy uznać za nieważne, a firma 
musi wydać oficjalne przeprosiny 
i przystąpić w dobrej wierze do 
negocjacji ze Związkiem.

Członkowie związku pikie-
towali i demonstrowali w biurach 
i obiektach Nestlé w całej Rosji. 
Rozmowy między związkiem a 

kierownictwem firmy w Rosji nie 
rozwiązały jednak na razie podsta-
wowych problemów.

Ameryka Południowa

Sp o ż y w c z y  g i -
gant Wal-Mart 

Inc. stoi w obli-
czu strajku tysięcy 
p r a c o w n i k ó w 
w Ameryce Południowej, w kon-
sekwencji swoich dążeń do zwięk-
szenia automatyzacji w sklepach.

Około 17.000 pracowników 
Wal-Mart w Chile rozpoczęło 
strajk na czas nieokreślony  po 
nieudanych rozmowach między 
przedsiębiorstwem a związkiem. 
Aż 124 z 375 sklepów detalicznych 
w całym kraju zostały zamknięte w 
wyniku strajku.

W centrum sporu leży po -
stulat pracowników dot. rekom-
pensaty za wzrost automatyzacji, 
który zmusza ich do wykonywa-
nia wielu dodatkowych zadań 
podczas swojej codziennej pracy. 
Wal-Mart początkowo zapropo-
nował podwyżkę płac o 3 % i 
jednorazową wypłatę w wysokości 
72 USD, podczas gdy związek 
zwracał się o podwyżkę pensji o 
4 %. Przedstawiciele firmy Wal-
-Mart poinformowali, że później 
oferta została zwiększona aż do 
8,14 %, ale lider związku Juan Mo-
reno odmówił omówienia oferty, 
a próby kontaktu poprzez e-mail 
i połączenia z numerem telefonu 
związku, figurującym na  stronie 
na Facebooku, nie przyniosły 
rezultatu.

Automatyzacja „nie jest pomy-
słem Wal-Marta, jest to sposób, w 
jaki nasi klienci zdecydowali się 
robić zakupy - powiedziała Monica 
Tobar, wiceprezes ds. zasobów 
ludzkich Wal-Mart Chile, w wy-
wiadzie dla audycji radiowej Pauta 
Bloomberg -  Świat przechodzi 
cyfrową transformację i musimy 
być jego częścią”.

Tobar powiedziała również, że 
Wal-Mart planuje poprosić związki 
do wznowienie rozmów. Odmówiła 
komentarza, jak bardzo strajk może 
wpłynąć na ich wyniki.

Spory pracownicze spowodo-
wane zwiększeniem automatyzacji 
mają miejsce w Chile i innych 
krajach. Robotnicy, zajmujący się 
wydobyciem miedzi w chilijskiej 
kopalni Chuquicamata, w czerwcu 
odłożyli swoje narzędzia na dwa 
tygodnie, protestując przeciw-
ko automatyzacji w kopalni. W 
kwietniu zaś 31.000 pracowników 

Stop & Shop w Nowej  Anglii 
zorganizowało strajk w proteście 
przeciwko automatycznym przej-
ściom kasowym, a we wrześniu 
pracownicy branży transportowej w 
USA utworzyli koalicję w celu zwal-
czania autobusów bez kierowcy.

Ukraina

Sekretarz 
ge ne ra l -

ny Między-
narodowego 
Z w i ą z k u 
Zawodowego Pracowników Prze-
mysłu Budowlanego i Drzewnego 
(BWI) Ambet Yuson odwiedził 
ostatnio Ukrainę, w ramach konty-
nuowanych od 2014 r. przez BWI 
wysiłków na rzecz zapewnienia 
solidarności i wsparcia ruchowi 
związkowemu na Ukrainie. Ukra-
iński ruch związkowy stanął przed 
ogromnymi wyzwaniami z powodu 
utraty Krymu i innych terytoriów 
kraju, po których następują coraz 
bardziej zmilitaryzowane konflik-
ty na południowym wschodzie 
Ukrainy. W trakcie tych konfliktów 
zostały zagrożone również prawa 
pracownicze, wolność, demokra-
cja, a także dobrobyt obywateli. 
Związki zawodowe na Ukrainie 
aktywnie pracują nad wzmocnie-
niem i zunifikowaniem wysiłków 
na rzecz pokoju,  promowania 
przejrzystości oraz propagowania 
zasad i idei demokracji.

W 2014 r., podczas „Majdanu 
- Rewolucji Godności” Dom Związ-
ków Zawodowych, który znajduje 
się w centrum ukraińskiej stolicy, 
był schronieniem dla ludzi, którzy 
walczyli o demokrację,  pokój, 
eliminację korupcji i sprawiedli-
wość społeczną. Dnia 19 lutego 
2014 r. obiekt ten został całkowicie 
zniszczony przez pożar, po napaści 
oddziału prewencji.

Od 2014 r. BWI wyraża silne 
poparcie dla ruchu związkowego na 
Ukrainie, wierząc, że zjednoczeni 
pracownicy mogą chronić siebie 
i swoje rodziny przed katastrofą 
gospodarczą oraz zapewnić pokój i 
postęp kraju. Pierwsza misja wspar-
cia solidarności została zorganizo-
wana podczas Majdanu „Rewolucji 
Godności” przez związki BWI z 
Niemiec, Włoch i Gruzji.

W 2015 r. Ambet Yuson i prze-
wodniczący BWI Per Olof Sjoo 
odwiedzili Kijów, aby spotkać się z 
kierownictwem i członkami związ-
ku zawodowego PROFBUD, celem 
zapewniania wsparcia i solidarno-
ści ze strony BWI. Kierownictwo 

BWI odwiedziło wówczas jeden 
z symboli „Majdanu - Rewolucji 
Godności”  - Dom Związków Zawo-
dowych, który na początku 2019 r. 
został odbudowywany po pożarze. 
Ukraińskie związki zawodowe po 
zakończeniu odbudowy swojego 
„Domu”, wróciły do   centrum 
Kijowa. PROFBUD był jednym z 
kluczowych związków prowadzą-
cych wysiłki na rzecz odbudowy i 
koordynującym fundusz wsparcia 
solidarności, który został stwo-
rzony specjalnie w celu zbierania 
darowizn na odbudowę zniszczonej 
nieruchomości.

„Dla  członków związków 
zawodowych na Ukrainie Dom 
Związków Zawodowych w Kijowie 
jest  ikoną niezależnego ruchu 
związkowego i demokracji, a po 
2014 r. stał się symbolem narodów 
walczących o sprawiedliwe i równe 
społeczeństwo. Jesteśmy bardzo 
wdzięczni związkom BWI i całe-
mu międzynarodowemu ruchowi 
związkowemu za ich solidarność 
i wsparcie w odbudowie naszego 
„Domu”. Czujemy się teraz bar-
dziej pewni siebie i silniejsi w naszej 
walce o prawa pracowników, pokój 
i sprawiedliwość ”- powiedział 
Vasyl Andreyev, przewodniczący 
PROFBUD.

Sekretarz Ambet Yuson odwie-
dził odbudowaną nieruchomość w 
Kijowie w lipcu 2019 r. i  stwierdził: 
„W 2015 r. trudno było uwierzyć, 
że ten zrujnowany budynek może 
zostać wkrótce odbudowany. Teraz 
widzę, że wszystko jest możliwe. 
Związki zawodowe na Ukrainie 
zdołały odbudować swój „Dom”, 
teraz nadszedł czas na zbudowanie 
silnego i  dynamicznego ruchu 
związkowego na Ukrainie”.

Szwajcaria 

W c z e r w -
c u  b r. 

tysiące kobiet 
w całej Szwaj-
carii  wyszły 
n a  u l i c e , 
wzywając do równej płacy, rów-
ności płci i większej liczby praw. 
Strajk przypominał strajk kobiet w 
1991 r., kiedy to pół miliona kobiet 
zaprotestowało przeciwko nierów-
ności płci. Organizatorami były 
szwajcarskie związki UNIA i SYNA 
oraz związki BWI.

„Chociaż Szwajcaria jest bo-
gatym krajem i uważana jest za 
kraj rozwinięty, to jeśli chodzi 
o równość płci, wciąż jest słabo 
rozwinięta” - powiedziała Rita 
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Schiavi, przewodnicząca Między-
narodowego Komitetu Kobiet BWI. 
Kontynuowała: „Kobiety zarabiają 
co najmniej 20 % mniej niż męż-
czyźni. Jest to jeden z głównych 
powodów, dla których kobiety 
w Szwajcarii, niezależnie od ich 
pracy, dziś strajkują, wzywając 
do równej płacy. To jednodniowy 
strajk, ale będziemy kontynuować 
kampanię, dopóki kobiety nie będą 
zarabiać tak samo jak mężczyźni”.

S ek re t a r z  ge ne ra l n y  B W I 
Ambet Yuson, który wcześniej 
przemawiał na posiedzeniu ple-
narnym podczas Międzynarodowej 
Konferencji Pracy (ILC), ogłaszając 
swoje poparcie dla strajku, wziął 
udział w genewskich strajkach, w 
których w cigu dnia uczestniczyło 
ponad 25.000 osób.

Yuson stwierdził: „To dzień, w 
którym kobiety w Szwajcarii są na 
ulicach całego kraju, mobilizując 
się do żądania równości płci. Waż-
ne jest, abyśmy do nich dołączyli i 
poparli ich żądania”.

Związki BWI na całym świecie 
również wspierały strajk, robiąc 
zdjęcia ze znakiem „Wspieram 
strajk kobiet w Szwajcarii” i dzieląc 
się nimi za pośrednictwem mediów 
społecznościowych - 43 związki w 
31 krajach opublikowały zdjęcia 
i filmy.

Unia Europejska
O P Z Z  i n -
formuje:

„W dniu 
25 czerwca 
odbyła się w Bukareszcie konfe-
rencja wysokiego szczebla: Nowy 
start dla negocjacji zbiorowych. W 
konferencji uczestniczyli przedsta-
wiciele szesnastu rządów krajów 
UE, przedstawiciele organizacji 
pracodawców oraz związków zawo-
dowych. Polskę reprezentowali wi-
ceminister rodziny pracy i polityki 
społecznej Kazimierz Kuberski, dr 
Adam Rogalewski (OPZZ) i Robert 
Szewczyk (NSZZ Solidarność). 
Konferencja została zorganizowana 
w ramach prezydencji Rumuńskiej 
Rady Unii Europejskiej,  przez 
Rząd Rumunii i Europejską Kon-
federację Związków Zawodowych 
(EKZZ). 

Uczestnicy konferencji zgod-
nie wyrazili potrzebę wzmocnienia 
negocjacji zbiorowych, szczególnie 
jeśli chodzi o branżowe układy 
zbiorowe pracy.  Temu właśnie 
miałaby służyć dyrektywa ramowa 
o układach zbiorowych pracy. Był 
to jeden z postulatów OPZZ na 

wybory europejskie, jak również 
cel zapisany w programie EKZZ, 
uchwalonym w maju br. W swoich 
wystąpieniach przedstawiciele 
rządu podkreślili, że silny dialog 
społeczny (w tym układy zbiorowe 
pracy) jest kluczowy dla osiągnię-
cia wzrostu gospodarczego oraz 
konwergencji wynagrodzeń i wa-
runków pracy w Europie. Uczest-
nicy wyrazili również potrzebę 
wzmocnienia działań na rzecz 
promowania płacy minimalnej, 
przeciwdziałania nierównościom, 
promowania inwestycji w pracę 
dobrej jakości. 

Warto dodać, że idea stworze-
nia europejskiej płacy minimalnej 
(jeden z postulatów OPZZ na wy-
bory europejskie) również znalazła 
zainteresowanie wśród wielu przed-
stawicieli rządów uczestniczących 
w tej konferencji. Rząd Niemiec, 
który przejmie prezydencję w 
Radzie Unii Europejskiej w drugiej 
połowie 2020, zamierza wpisać 
europejską płacę minimalną do 
priorytetów swojej prezydencji. 

Uczestnicy wyrazili zaintereso-
wanie rozpoczęciem dyskusji nad 
transgranicznymi negocjacjami 
zbiorowymi w firmach między-
narodowych (postulat europejski 
OPZZ). 

Biorąc pod uwagę pozytywną 
reakcję przedstawicieli  krajów 
uczestniczących w tej konferencji 
w sprawach dyrektywy ramowej 
o układach zbiorowych oraz o 
europejskiej płacy minimalnej, są 
duże szanse, że te istotne priorytety 
OPZZ i EKZZ staną się przedmio-
tem prac legislacyjnych instytucji 
europejskich. 

Informacje  o  konferencj i 
znajdują się również na stronie 
MRPiPS: 

https://www.gov.pl/web/ro-
dzina/wizyta-wiceministra-kuber-
skiego-w-bukareszcie „

Unia Europejska
OPZZ  in-
formuje:

„Euro-
stat zbadał, 
jaki odsetek osób w wieku 20-34 
lat w UE w 2018 roku należał do 
grupy NEET (oznacza to osoby 
młode, które pozostają poza sferą 
zatrudnienia i edukacji, czyli tych, 
którzy nie uczą się, nie pracują, ani 
nie szkolą). Z szacunków Urzędu 
wynika, że do tej grupy należała 
mniej więcej co szósta osoba mło-
da. W sumie poza sferą zatrudnie-
nia i edukacji pozostawało około 

W dniach 19-20 czerwca 2019 r., w 
Belgradzie odbyła się konferencja 
dotycząca dialogu społecznego w 

przedsiębiorstwach międzynarodowych sektora bu-
dowlanego i materiałów budowlanych. W spotkaniu 
udział wzięli przedstawiciele z wielu europejskich 
krajów, takich jak: Serbia, Polska, Belgia, Holandia, 
Chorwacja, Austria, Macedonia, Czarnogóra. 

Konferencja ma charakter cykliczny, organi-
zowana jest przez EZA,  belgijski związek ACV-
-BIE i serbski związek budownictwa SGIGMS. 
Przedstawiciele „Budowlanych” uczestniczą w 
niej od kilku lat.

Polskę reprezentował sekretarz Krajowy Związ-
ku Zawodowego „Budowlani” ds. prawnych Cezary 
Izdebski. Podczas spotkania omówiona została ak-

tualna sytuacja w sektorze, ze szczególnym uwzględ-
nieniem kwestii zatrudnienia, dialogu społecznego 
pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi, 
uzwiązkowienia, bezpieczeństwa i higieny pracy, 
poziomu stosowania układów zbiorowych pracy 
w poszczególnych krajach oraz Europejskich Rad 
Zakładowych.

Opracował Cezary Izdebski

O DIALOGU W SEKTORZE 
WYROBÓW BUDOWLANYCH 
I BUDOWNICTWIE

Serbia

15 mln młodych ludzi. 
Najniższe wskaźniki NEET 

odnotowano w Szwecji (8,0%), 
Holandii (8,4%), Luksemburgu 
(9,9%) i na Malcie (10,1%). Na 
drugim biegunie  zes tawienia 
z n a l a z ł y  s i ę  W ł o chy  ( 2 8 , 9 % ) 
i Grecja (26,8%). W tych dwóch 
państwach członkowskich ponad 
jedna czwarta wszystkich młodych 
ludzi ani nie pracowała, ani się 
nie kształciła. Blisko średniej 
unijnej, która wyniosła 16,5%, 
znalazła się Polska, w której 
odsetek wyniósł 16,4%. 

Istnieje znaczna różnica w 
odsetku NEET między młodymi 
kobietami i młodymi mężczyzna-
mi. W przypadku kobiet wynosił 
on 20,9% w porównaniu z 12,2% 
w przypadku mężczyzn. W Polsce 
różnica ta była większa – wśród 
kobiet było to 23,5%, a w przy-

padku mężczyzn – niespełna 
10%. 

Konrad Więcek, przewodni-
czący Komisji Młodych Ogólno-
polskiego Porozumienia Związ-
ków Zawodowych, skomentował 
badanie następująco: 

Wyniki są bardzo niepoko-
jące. Niebezpieczną perspektywą 
jest patrzenie na te analizy, zado-
walając się miejscem w połowie 
stawki. Takie ujęcie zaciemnia 
negatywny obraz, z jakim mamy 
do czynienia. Ponad 16% osób 
w przedziale 20-34% pozostaje 
poza systemem edukacyjnym, jak 
i nie podejmuje pracy. To dwa raz 
więcej niż w Holandii! Innymi 
słowy, w pewnym sensie ci ludzie 
znajdują  s ię  poza  sys temem: 
grozi im deklasacja, pogorszenie 
sytuacji materialnej do stopnia 
mającego znamiona ubóstwa, 

pogorszenie zdrowia fizycznego 
i przede wszystkim psychicznego. 
Brak sensu, brak poczucia spraw-
czości, to jedne z ważniejszych 
elementów niszczących ludzką 
psychikę, a z takim zagrożeniem 
mamy de facto do czynienia. 
Państwo, jako instytucja mająca 
możliwość tworzenia popytu na 
pracę oraz zapewniająca edukację, 
ponosi tutaj porażkę. Również 
polski rynek tutaj zawodzi. Nie 
mamy dobrze skorelowanej relacji 
państwo — biznes, gdzie system 
edukacji dawałby kompetencje 
potrzebne biznesowi.  Problem 
leży jednak w tym, że Polska nadal 
ma model oparty na taniej sile 
roboczej, gdzie wiele zawodów 
nie wymaga dużo czasu do przy-
stosowania się, czego symptomem 
jest mediana zarobków, będąca 
n a  b a rd zo  n i s k i m  p o z i o m i e, 

pozwalającym zapewnić tylko 
podstawowe potrzeby. Taki ob -
raz dopiero pokazuje nam skalę 
zjawiska. W tej sytuacji państwo 
musi przede wszystkim podnieść 
pensję minimalną, ponieważ jest 
to warunek konieczny do tego, 
by praca  stawała  s ię  atrakcyj -
na dla młodych ludzi. Musimy 
również pójść w stronę bardziej 
innowacyjnej gospodarki, co jest 
nierozerwalne z koniecznością 
poprawy systemu edukacji, ale i 
woli politycznej. Lepsza oferta 
edukacyjna, bardziej dostosowana 
do innowacyjnego biznesu, wraz ze 
zwiększeniem pensji minimalnej, 
która jest jednym z czynników sty-
mulujących zwiększenie mediany 
płacowej, to klucz do aktywizacji 
młodych ludzi.

Cezary Izdebski
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Tradycją Okręgu Łódzkiego są przedwakacyjne 
szkolenia związkowe, prowadzone przez Okrę-
gową Inspekcję Pracy w Łodzi. Czerwcowe 

spotkanie zostało przygotowane pod kątem omówienia za-
gadnienia czasu pracy, co jest tematem niezwykle złożonym 
z uwagi na zmieniające się zbyt często przepisy ustawowe.

Problematyka ewidencji czasu pracy, jak też zasady 
przestrzegania uregulowań kodeksowych w zakładach 
produkcyjnych, wynikająca z wielozmianowości oraz 
zatrudnienia w ruchu ciągłym, staje się ważnym obszarem 
związkowego działania.   

Obecni na szkoleniu z ogromnym zainteresowaniem wy-
słuchali wykładu, na bieżąco prowadząc ożywioną dyskusję.

Zgodnie z harmonogramem zebrań, szkolenie poprze-
dzone było posiedzeniem Zarządu oraz krótkim zebraniem 
Rady Okręgu, na którym omówiono bieżącą działalność.  

Wiesława Szalast

W dniu 27.06.2019 r., w spotkaniu, które 
odbyło się w siedzibie Spółdzielni LW 
SM „MORENA” w  Gdańsku, z uwagi 

na okres urlopowy uczestniczył jedynie przedstawiciel 
Zarządu Organizacji Zakładowej, przewodniczący Za-
rządu OZ  ZZ „BUDOWLANI”  Mateusz Lupa. Zarząd 
Krajowy ZZ ”Budowlani” reprezentował sekretarz krajowy 
Mirosław Ossowski.  

Spółdzielnia Mieszkaniowa  LWSM „MORENA”,  
której historia sięga 1976 roku, administruje wieloma 
nieruchomościami na terenie Gdańska, na których znaj-
duje się 135 budynków, w tym 47 wysokich, o powierzchni 
ok. 377 000 m2.

Spółdzielnia prowadzi działalność społeczno - 
wychowawczą, w tym zakresie współpracuje i wspiera 
działające lokalne stowarzyszenia i  koła zainteresowań.

Pracami Spółdzielni kieruje Zarząd Spółdzielni, na 
czele z prezesem Mariuszem  Bykowskim.

Spółdzielnia „Morena” z powodzeniem prowadzi 
obsługę mieszkańców i utrzymuje dobrą kondycję finan-
sową. Bardzo dobrze w strukturach Spółdzielni funk-
cjonuje przedszkole, przynoszące zyski, oraz Centrum 
Kultury w nowoczesnym obiekcie przy ul. Nałkowskiej 3.

Spółdzielnia  realizuje „Plan integracji sąsiedzkiej”, 
realizując przyjętą strategię rozwoju Spółdzielni na lata 
2012 – 2030, której głównym celem jest ciągłe polepszanie 
jakości życia mieszkańców w zakresie warunków zamiesz-
kania oraz spędzania czasu wolnego. 

Na przełomie roku 2018/2019 rozpoczęto działania 
związane z realizacją placów integracji sąsiedzkiej. Pierw-
szy taki plac został wykonany przy ul.  Arctowskiego/Do-
browolskiego. Jest on wyposażony w 3 strefy przeznaczone  
dla starszych osób, osób młodych oraz dzieci. Następny 
plac tego typu jest w końcowej fazie realizacji - przy ul. 
Czecha oraz ul. Związku Jaszczurowego.

Przewodniczący Mateusz Lupa poinformował o 
działaniach,  jakie Organizacja Zakładowa prowadzi 
w ramach swojej aktywności związkowej. Organizacja 
Zakładowa ZZ „BUDOWLANI” w Spółdzielni liczy 
17 członków i reprezentuje ją 3-osobowy Zarząd. Do 
cyklicznych spotkań Zarządu pracodawca użycza salę 
konferencyjną.

Organizacja Zakładowa  prowadzi  rozmowy i nego-
cjacje z Zarządem Spółdzielni w sprawach dotyczących 
bieżących spraw pracowniczych, w tym m. in.: regulaminu 
wynagrodzeń i regulaminu pracy. W maju 2019 r. wyne-
gocjowano z Zarządem Spółdzielni podwyżki płacowe 

dla pracowników.
Mirosław Ossowski przekazał Przewodniczącemu 

informacje na temat Pracowniczych Programów Kapi-
tałowych, funkcjonujących od 10.07.2019 r. Omówił za-
sady  konkursów „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor 
Pracy”, organizowane przez Państwową Inspekcję Pracy, 
oraz przekazał materiały informacyjne o tych konkur-
sach. Poinformował też Przewodniczącego o bieżącej 
współpracy przedstawicieli  ZZ „Budowlani” z Państwową 
Inspekcją Pracy na szczeblu rad ds. bezpieczeństwa pracy 
w budownictwie, które funkcjonują przy OIP.

W Spółdzielni funkcjonuje zakładowy społeczny 
inspektor pracy, a oprócz „Budowlanych” działa tam 
Związek Zawodowy „Solidarność”.

Organizacja Zakładowa Związku dobrze ocenia 
współpracę z pracodawcą.                    

Mirosław Ossowski

Spotkanie w SM  
„MORENA” 

Gdańsk

Dołącz do grona firm współpracujących z edukacją!

Ruszyła V jubileuszowa edycja Konkursu Pracodawca Jutra. 

Zapraszamy mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa do zaprezentowania 
swoich success stories z zakresu współpracy biznesu z edukacją. 
Konkurs ma na celu wyróżnienie przedsiębiorców, którzy przyczyniają się 
do poprawy oferty edukacyjnej, podnoszą kwalifikację pracowników, poprzez 
zaangażowanie się we współpracę z instytucjami edukacyjnymi. 

Nagrodami w konkursie są:

• Dyplom i statuetka „Pracodawcy Jutra”

• Możliwość posługiwania się logotypem „Pracodawca Jutra”

• Promocja laureatów i przedstawionych praktyk  
 w ramach działań komunikacyjnych 

Ponadto wyróżnione zostaną najlepsze inicjatywy branżowe, które wybiorą 
Sektorowe Rady ds. Kompetencji, które sią inicjatywami oddolnymi 
– branża dla branży. Obecnie funkcjonuje 7 rad, w sektorach: 
budownictwa, informatyki, finansów, turystyki, opieki zdrowotnej 
i pomocy społecznej, mody i innowacyjnych tekstyliów, motoryzacyjnego 
z uwzględnieniem elektromibilności.

   Na Twoje zgłoszenie czekamy do 19 sierpnia 2019 r.

Regulamin konkursu:  www.parp.gov.pl/component/site/site/pracodawca-jutra 

Zgłoszenia konkursowe można przesyłać na adres e-mail: pracodawca_jutra@parp.gov.pl

Szkolenie w Łodzi
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Gwarancja a rękojmia 
- opis i analiza porównawcza instytucji (cz.2)

 Chcę opowiedzieć krótką histo-
rię o moim małym bohaterze.

Pewnego lipcowego wieczoru, gdy 
już wszyscy udali się na spoczynek 
(ja też), mój Drops zaczął się bardzo 
niepokoić, szczekał, piszczał i wył. Nie 

sądziłam, że to może być coś szczególne-
go, ponieważ często domagał się wyjścia, 
ale po jakimś czasie się uspokajał. Tym 
razem było inaczej, jego zachowanie 
było gwałtowne i natarczywe, wprost 
szalał. Wyszłam z nim przed dom 
i ujrzałam rozprzestrzeniający się 
w błyskawicznym tempie ogień na 
sąsiednim podwórku, tuż za naszym 
ogrodzeniem. To był pożar, chcieliśmy 

go opanować, ale nie mieliśmy szans. 
Pożar ugasiła Straż Pożarna. Okazało 
się, że sąsiad wysypał niedogaszony 
popiół po grillu na ziemię, wysuszona 
trawa i drzewo były doskonałymi ele-
mentami zapalnymi, a wiatr robił swoje.

Cóż, kiedy cztery lata temu moja 
córka przyniosła do domu małego 
szczeniaczka znalezionego w kartonie, 
nikt nie przypuszczał, że odegra on w 
naszym życiu tak ważną rolę. Nawet 
nie chcę myśleć, co by było, gdyby nie 
mój czujny i dzielny pies.

Jolanta Frątczak
przewodnicząca Okręgu 

Mazowieckiego ZZ „Budowlani”

DZIELNY PIES  
ZAPOBIEGŁ  
NIESZCZĘŚCIU  

W poprzednim wydaniu,  
w części 1 artykułu, omówiona 
została tematyka rękojmi, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
podstaw odpowiedzialności, 
uprawnień konsumenta 
oraz terminów ich realizacji 
jak również okoliczności 
modyfikujące i wyłączające 
odpowiedzialność konsumenta. 
W niniejszej, drugiej cześci 
artykułu analizie zostanie 
poddana instytucja gwarancji. 

1. Informacje wprowadzające 
Jak zostało to zaznaczone w pierwszej 

cześć artykułu, gwarancja stanowi dodatkowe 
zapewnienie producenta o jakości towaru 
(niezależnie od tego, czy był on sprzedawcą).

Udzielenie gwarancji jest dobrowolne, 
producent nie ma obowiązku jej udzielić. 
W dokumencie gwarancyjnym oznacza się 
m.in. czas objęcia ochroną gwarancyjną oraz 
jej zasięg terytorialny, warunki gwarancji, 
podstawowe dane potrzebne do dochodzenia 
roszczeń (w tym zwłaszcza nazwę i adres 
gwaranta lub jego przedstawiciela w Polsce). 
W treści dokumentu powinien się również 
znaleźć zapis, iż gwarancja na sprzedany towar 
konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, 
ani nie zawiesza uprawnień kupującego, 
wynikających z niezgodności towaru z umową 
(dochodzenie tych uprawnień na podstawie 
rękojmi jest więc niezależne od gwarancji).

Podstawę prawną gwarancji stanowi art. 
577 Kodeksu cywilnego:

§ 1. Udzielenie gwarancji następuje przez 
złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które 
określa obowiązki gwaranta i uprawnienia 
kupującego w przypadku, gdy rzecz sprze-
dana nie ma właściwości określonych w tym 
oświadczeniu. Oświadczenie gwarancyjne 
może zostać złożone w reklamie.

§ 2. Obowiązki gwaranta mogą w szcze-
gólności polegać na zwrocie zapłaconej ceny, 
wymianie rzeczy bądź jej naprawie oraz 
zapewnieniu innych usług.

§ 3. Jeżeli została udzielona gwarancja co 
do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w 
razie wątpliwości, że gwarant jest obowiązany 
do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do 
dostarczenia rzeczy wolnej od wad, o ile wady 
te ujawnią się w ciągu terminu określonego w 
oświadczeniu gwarancyjnym.

§ 4. Jeżeli nie zastrzeżono innego termi-
nu, termin gwarancji wynosi dwa lata licząc od 
dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana. 

2. Gwarancja 
a sprawność reklamacji

Częstszą praktyką w obrocie konsumenc-
kim jest zgłaszanie reklamacji na podstawie 
gwarancji, co znajduje uzasadnienie w tym, że:

• producenci mają specjalistyczny sprzęt 
potrzebny do naprawy;

• specjaliści pracujący danego producenta 
dobrze znają produkt dzięki czemu ła-
twiej i szybciej usuną ewentualne usterki;

• krótszy jest czas uwzględnienia i ewentu-
alnej realizacji gwarancji ze względu na 
brak pośredników;

• zarówno klientowi jak i producentowi 
zależy na pomyślnym zakończeniu spra-
wy - klient chce mieć sprawny produkt, 
a producent chce, by jego klienci byli 
zadowoleni.

3. Gwarancja  
a rękojmia - różnice

Terminy gwarancji i rękojmi nie muszą 

być jednakowe. 
Jak zostało to nadmienione w pierwszej 

części artykułu, zgodnie z prawem rękojmia 
jest ustawowo określona 2-letnim terminem 
(art. 568 KC), natomiast gwarancja może 
być udzielana na czas oznaczony przez 
producenta. 

Zwyczajowo przyjęto, że są to mniej 
więcej 2 lata, zdarzają się też producenci 
tak pewni swoich towarów, że gwarancja jest 
przez nich udzielana na dłuższy okres, jak 
np. 7-letnia gwarancja udzielana przez firmę 
KIA lub nawet dożywotnio - przykładem 
mogą być takie firmy jak Vicotrinox, Kross 
czy Goodram.

4.  Uprawnienia kupującego
Przy gwarancji możliwe żądania ku-

pującego konsumenta określa producent w 
gwarancji. To od niego zależy, jakie możliwości 
zaoferuje klientowi (obniżenie ceny, wymiana, 
naprawa). Widzimy więc od razu istotną 
różnicę w zakresie kształtowania uprawnień 
kupującego w porównaniu do określonego 
ustawą katalogu uprawnień przy rękojmi. 
Zgodnie bowiem z art. 560 KC:

§ 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupu-
jący może złożyć oświadczenie o obniżeniu 
ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że 
sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych 
niedogodności dla kupującego wymieni rzecz 
wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. 
Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli 
rzecz była już wymieniona lub naprawiana 
przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczy-
nił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na 
wolną od wad lub usunięcia wady.

§ 2. Jeżeli kupującym jest konsument, 
może zamiast zaproponowanego przez sprze-
dawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy 
na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy 
żądać usunięcia wady, chyba że doprowadze-
nie rzeczy do zgodności z umową w sposób 
wybrany przez kupującego jest niemożliwe 
albo wymagałoby nadmiernych kosztów w 
porównaniu ze sposobem proponowanym 
przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności 
kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej 
od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, 
a także bierze się pod uwagę niedogodności, 
na jakie narażałby kupującego inny sposób 
zaspokojenia.

§ 3. Obniżona cena powinna pozostawać 
w takiej proporcji do ceny wynikającej z umo-
wy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje 
do wartości rzeczy bez wady.§ 4. Kupujący 
nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada 
jest nieistotna. 

5. Odpowiedzialność 
producenta

W przypadku gwarancji odpowiedzial-
ność producenta za towar trwa przez czas oraz 
w zakresie określonym przez niego w gwaran-
cji, z kolei z tytułu rękojmi - odpowiedzialność 
sprzedawcy za towar trwa przez 2 lata od dnia 
wydania towaru kupującemu.

Co do zasady uznaje się, że wada (z tytułu 
rękojmi) powstała jeszcze przed sprzedażą pro-
duktu. Klient nie musi udowodnić, że zakupił 
produkt wadliwy, to sprzedawca bowiem musi 
wykazać, że tego typu wady nie powstały w 
trakcie produkcji, a w czasie nieprawidłowego 
użytkowania (wada  musi się jednak ujawnić w 

okresie roku od dnia wydania towaru).
Ponadto - w przypadku sprzedaży kon-

sumenckiej odpowiedzialność jest również 
poszerzona o roszczenia wynikłe w trakcie 
dostawy, realizacji umowy o dzieło czy umowy 
komisu. Co jednak istotne, przedmiotowe 
rozszerzenie tyczy się tylko transakcji za-
wieranych między przedsiębiorcą a osobą 
fizyczną. W przypadku transakcji między 
przedsiębiorcami odpowiedzialność ta jest 
zazwyczaj uregulowana w umowie.

Tak więc kluczową kwestią w procesie 
reklamacji jest ustalenie czy reklamację złożył 
konsument, czy firma (przedsiębiorca). Jeżeli 
konsument, wówczas sprzedawca powinien 
określić, czy usunięcie wady ma nastąpić w 
ramach gwarancji producenta, czy w ramach 
rękojmi sprzedawcy. W tym celu może 
dopytać konsumenta, z której instytucji chce 
skorzystać podczas procedury reklamacyjnej.

Jeśli sprzedawca oferuje produkty, któ-
rych nie jest producentem - za wady w towarze 
zakupionym przez konsumenta odpowiada 
zawsze z mocy prawa.

Jeżeli umowa sprzedaży została zawarta 
z firmą (przedsiębiorcą), warto sięgnąć do 
umowy i sprawdzić, jak została uregulowana 
kwestia reklamacji.

6. Podsumowanie
Każda z omówionych instytucji posiada 

swoje wady i zalety. To, która z nich zostanie 
wybrane przez kupującego, zależy od wielu 
przywołanych wyżej czynników. Decyzja o 
skorzystaniu z rękojmi czy też gwarancji zależy 
od woli kupującego. W konkretnej sytuacji 
warto zawsze przeanalizować unormowania 
prawne, zawarte w Kodeksie cywilnym dot. 
rękojmi oraz treść dokumentu gwarancyjne-
go, ew. umowy, celem wybrania optymalnej 
podstawy reklamacji.

Opracował Cezary Izdebski

Do konsultacji publicznych został skiero-
wany projekt ustawy o zmianie ustawy 
o wspieraniu termomodernizacji i 

remontów.MIWO - Stowarzyszenie Producentów 
Wełny Mineralnej Szklanej i Skalnej odniosło się do 
zaproponowanych przez Ministerstwo Inwestycji i 
Rozwoju zmian i z zadowoleniem podkreśla, że idą 
one w dobrym kierunku. 

Niezwykle ważną rzeczą jest zwrócenie uwagi na 
niedoinwestowanie termomodernizacji budynków 
komunalnych. Nowelizacja proponuje właśnie m.in. 
procedury dotyczące wsparciasamorządów gminnych 
w przedsięwzięciach termomodernizacyjnych i 
remontowych mieszkaniowych zasobów komunal-
nych.Proponowane wysokości wsparcia z budżetu 
państwa w latach 2020-2029,z których może zostać 
zasilony Fundusz Termomodernizacji i Remontów 
z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat premii 
termomodernizacyjnych, remontowych lub kom-
pensacyjnych, sięgają 500 mln rocznie.

W porównaniu do obecnej wersji ustawy 
nowa wersja wprowadza istotne ulepszenia, między 
innymi:

1) znosi kryteria wiążące wysokość premii 
z wartością kredytu i poziomem generowanych 
oszczędności. Ten drugi czynnik był poważną zaporą 
do skorzystania z premii dla właścicieli budynków 

jednorodzinnych. Według obecnego projektu, 
jedynym kryterium wysokości premii jest wartość 
inwestycji;

2) przewiduje dodatkowe wsparcie,poza wy-
mienionym w punkcie 1, na łączniki mechaniczne 
wzmacniające warstwy przegród zewnętrznych z 
wielkiej płyty;

3) przewiduje niewielkie, ale jednak dodatkowe 
wsparcie, poza wymienianym w punkcie 1,  na 
odnawialne źródła energii (OZE). Do tej pory OZE 
były wspierane, ale tylko w ramach 16% z inwestycji.

MIWO złożyło uwagę odnośnie artykułu 
3.1 projektu dotyczącego finansowania programu 
termomodernizacji, wskazując, że program mógłby 
być dofinansowywany ze środków nowopowstającego 
Funduszu Modernizacyjnego, mechanizmu finan-
sowania w ramach dyrektywy unijnej o ETS na lata 
2021-2030, przeznaczonego na poprawę efektywności 
energetycznej w budynkach.

Programy wsparcia termomodernizacji mogą 
być dobrym impulsem dla zarządów budynków 
komunalnych w wielu miastach do podjęcia decyzji o 

termomodernizacji obiektów, które są w ich zarządzie. 

- Cieszy nas, że dostrzeżono konieczność działań 
modernizacyjnych związanych z kolejną grupą-
budynków.Po budynkach jednorodzinnych, które 
zostały objęte programem „Czyste Powietrze”, jest to 
kolejny krok prowadzący do rozwiązania problemu 
niskiej emisji.Należy jednak pamiętać o właściwej 
kolejności działań związanych z termomodernizacją 
budynków.Pierwszym etapem modernizacji powin-
na być analiza energetyczna budynku, następnie 
termomodernizacja jego przegród zewnętrznych, a 
dopiero w następnej kolejności wymiana źródeł ciepła 
i poprawa sprawności instalacji ogrzewczej. Tylko taka 
kolejność działań gwarantuje ograniczenie smogu w 
Polsce oraz obniżenie kosztów ogrzewania budynków 
dla ich właścicieli czy zarządców. Kolejność odwrotna, 
czyli najpierw wymiana kotła, a następnie izolacja 
przegród zewnętrznych, oznacza przewymiarowanie 
źródeł ciepła, ich późniejszą nieefektywną pracę oraz 
wzrost kosztów ogrzewania. Wydajność urządzeń 
grzewczych jest bowiem ściśle uzależniona od wła-
ściwości izolacyjnych budynku – podkreśla Konrad 
Witczak, ekspert MIWO. 

Informacja prasowa MIWO – Stowarzyszenia 
Producentów Wełny Mineralnej Szklanej i Skalnej

Jolanta Ciesielska 
kierownik komunikacji

Termomodernizacja 
dobry kierunek zmian prawnych
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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

8 1 9

1 2 3

3 7 5 6

2 9 3 1 8

6 1 9

2 8

6 7 5

7 1 5 8

1 6

HUMOR
Przychodzi Rusek do denty-
sty. Dentysta ogląda i widzi 
same złote zęby, diamentowe 
koronki, w końcu mówi:  
- Właściwie nie wiem, co 
mam panu tu zrobić?  
- Chciałbym alarm założyć.

JJJ
Dzieci piszą wypracowanie 
o tym, jak wyobrażają sobie 
pracę informatyka.  
Nie pisze tylko Karol.  
- Dlaczego nie piszesz? - pyta 
nauczycielka.  
- Czekam, aż mi się otworzy 
edytor tekstu.

JJJ
Bandyta wpada do tramwaju 
i krzyczy:  
- Nie ruszać się, to jest 
napad!  
Jakiś pasażer z ulgą:  
- Ale mnie pan wystraszył, 
już myślałem, że to kanar.

JJJ
Mój dziadek ciągle narzeka, 
że koszty życia strasznie 
wzrosły w dzisiejszych 
czasach:  
- Pamiętam, kiedy byłem 
młody, mama dała mi 5 zło-
tych na zakupy, a ja wróciłem 
do domu z pełną siatką: 
wędliny, mleko, chleb, ser, 
masło, konfitury. A teraz co? 
Wszędzie te lustra, te kamery, 
te bramki!!!

JJJ
Jest napad na bank. Rabu-
siowi zsunęła się maska. 
Szykując się do ucieczki, pyta 
kasjera.  
- Czy widział pan moją 
twarz?  
- Tak – kasjer został zastrze-
lony.  
- A pan? - pyta pierwszego 
klienta. - Czy widział mnie 
pan?  
- Tak – więc i ten został 
zastrzelony.  
- A pan? – pyta następne-
go, wpatrzonego w czubki 
swoich butów.  
- Nie. Ale moja żona widzi 
wszystko. 

JJJ
Gwiazda filmowa zgłasza na 
komisariacie kradzież.  
- Co pani skradziono?  
- Naszyjnik z pereł.  
- Jak wyglądał?  
- Jak prawdziwy!

JJJ
Dwie blondynki okradają 
bank.  
Spotykają się po pięciu latach, 
jedna pyta:  
- Co było w twoim worku?  
- 2 miliony, a w twoim?  
- Rachunki do spłacenia!  
- I co z nimi zrobiłaś?  
- Powolutku spłacam.

JJJ
Ze szpitala psychiatrycznego 
ucieka dwóch wariatów.  
Chcą uciekać przez bagna, 
a jak już je miną, wsiąść na 

rower.  
Biegną przez bagno resztka-
mi sił.  
W końcu dobiegli do roweru 
i nim odjechali, ale napotkali 
problem. Mur stał na drodze.  
Postanowili go przepchnąć.  
Zostawili rower obok.  
Pchają ze wszystkich sił, ale 
mur ani drgnie.  
W tym czasie złodziej ukradł 
im rower i odjechał. Wariaci 
odwrócili się.  
Jeden mówi:  
- Patrz, tak daleko prze-
pchnęliśmy ten mur, że 
roweru nie widać.

JJJ
W zimowy wieczór gajowy 
złapał w lesie złodzieja, który 
kradł ścięte drzewo.  
- Co, kradniemy drzewo?  
- Panie gajowy, ja tylko zbie-
ram paszę dla królików!  
- Chcesz mi wmówić draniu, 
że króliki jedzą drewno?  
- Jeśli nie będą chciały jeść, to 
napalę nim w piecu.

JJJ
Siedzi złodziej nad rzeką i 
wyskubuje pióra z kury. Prze-
chodzi policjant, a złodziej 
wrzucił kurę do wody.  
Policjant pyta:  
- Skąd ma pan te pióra?  
- Aa, kura poszła się kąpać i 
kazała mi pilnować ubrania.

JJJ
Gość do kelnera w restauracji:  
- Chciałbym porozmawiać z 
szefem kuchni.  
Interesuje mnie przepis na 
ten sos, którym były polane 
ziemniaki.  
-Tak panu smakował?  
- Nie, ale szukam dobrego 
kleju do tapet.

JJJ
- Co jesz?  
- Wątróbkę.  
- Daj kawałek.  
- E tam. Same kości.

JJJ
Po zbadaniu i wypytaniu 
pacjenta, lekarz oświadcza:  
- Mój panie, skoro zjadł pan 
dwa talerze zupy pomidoro-
wej, pół gęsi  
z ziemniakami i kapustą, 
talerz grzybów duszonych, 
dwa sznycle,  
trzy filiżanki czarnej kawy 
z trzema kawałkami tortu, 
to nic  
dziwnego, że pan później nie 
miał apetytu.  
- Kiedy ja, panie doktorze 
i przed jedzeniem tez nie 
miałem apetytu.

JJJ
- Panie doktorze, łykam te ta-
bletki, łykam, ale nie chudnę.  
- To niemożliwe! A bierze je 
pani, tak jak kazałem, dzie-
sięć razy dziennie?  
- Oczywiście. Jedna po 
każdym większym posiłku.

JJJ


