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Związek Zawodowy „Budow-
lani” wziął udział w mani-
festacji w obronie emerytur 

pomostowych, która odbyła się w 
Warszawie pod hasłem „Stop wy-
gaszaniu emerytur pomostowych”. 
Uczestnicy manifestacji przemasze-
rowali spod Pałacu Kultury i Nauki 
pod urząd Ministerstwa Rodziny i 
Polityki Społecznej.

Podczas manifestacji przekazana 
została petycja, skierowana do mi-
nister rodziny i polityki społecznej 
Marleny Maląg, dotycząca uchylenia 
przepisu art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 19 
grudnia 2008 r. o emeryturach pomo-
stowych, który zakłada ich stopniowe 
wygaszanie, oraz poszerzenia wykazu 
prac w szczególnych warunkach i o 
szczególnym charakterze.

W manifestacji wzięło udział 
kilka tysięcy związkowców. Była 
ona zorganizowana przez Ogólno-
polskie Porozumienie Związków 
Zawodowych przy wsparciu Forum 
Związków Zawodowych. 

Jak zauważa Ogólnopolskie Po-
rozumienie Związków Zawodowych, 
emerytury pomostowe miały być 
ściśle powiązane z budową alternatyw-
nego systemu ochrony osób wykonu-
jących prace uciążliwe. Oznaczało to 
wolę ścisłego powiązania obowiązku 
opracowania strategii z wygasającym 
charakterem emerytur pomostowych. 

Pomimo tego, że już 8 lat temu 
upłynął ostateczny termin na przygo-
towanie strategii, rząd nie wywiązał się 

z nałożonego na niego zobowiązania. 
Niespełnienie obietnicy stworzenia 
strategii sektorowej, a także fakt, że 
zakładany postęp technologiczny nie 
poprawił warunków pracy w stopniu 
upoważniającym do stwierdzenia, że 

warunki szkodliwe zostały w całości 
wyeliminowane, czynią postulat 
uchylenia wygasającego charakteru 
emerytur pomostowych w pełni 
zasadnym.

Wątpliwości konstytucyjne bu-
dzą również przepisy prawne, zgodnie 
z którymi pracodawca opłaca składki 
na Fundusz Emerytur Pomostowych 
za zatrudnionych przez siebie pra-
cowników, którzy nigdy nie nabędą 
prawa do emerytury pomostowej. 
Prowadzi to do powstawania rażąco 
niesprawiedliwych sytuacji, w których 
zatrudnieni w tym samym zakładzie 
pracy, na takich samych stanowiskach 
i wykonujący taką samą pracę mają 
inną sytuację prawną, uzależnioną 
jedynie od daty podjęcia pracy.

 OPZZ zwraca uwagę na ko-

nieczność weryfikacji/poszerzenia 
katalogu prac wykonywanych w 
szczególnych warunkach czy o szcze-
gólnym charakterze. Wiele grup zawo-
dowych nie zostało uwzględnionych 
w wykazie wyłącznie ze względów 
ekonomicznych, a nie medycznych. 
Poza tym w ostatnich latach powstały 
nowe zawody, które powinno się 
uwzględnić w wykazie.

           Z takim wnioskiem wystąpił 
także Związek Zawodowy „Budowla-
ni”, który przyjął odpowiednie sta-
nowisko w tej sprawie i zadeklarował 
ścisłą współpracę z OPZZ w pracach 
nad weryfikacją listy prac wykonywa-
nych w szczególnych warunkach czy 
o szczególnym charakterze.

Tomasz Nagórka/OPZZ

Protest nauczycieli pod 
Ministerstwem Edukacji Narodowej

Jak informuje Zwią-
zek Nauczycielstwa Pol-
skiego w Warszawie pod 
gmachem Ministerstwa 
Edukacji Narodowej 
odbyła się manifestacja 
nauczycieli, na której przedstawione zostały postulaty i rekomendacje uczestni-
czek i uczestników Miasteczka edukacyjnego.

W Miasteczku edukacyjnym, które funkcjonowało w tygodniu poprze-
dzającym manifestację, 24 godziny na dobę w centrum Warszawy, zaledwie 
120 metrów od gmachu Ministerstwa Edukacji i Nauki odbywały się debaty i 
dyskusje na temat przyszłości edukacji oraz aktualnych problemów i wyzwań 
polskiej szkoły szeroko rozumianej – od przedszkola po uczelnie wyższe. Hasłem 
miasteczka było zdanie: „Edukacja jest najważniejsza”. Na specjalnych tablicach 
goście odwiedzający miasteczko mogli wyjaśnić, dlaczego edukacja jest dla nich 
najważniejsza.

W każdym dniu dyskusja toczyła się wokół wiodących tematów, a w nocy 
w miasteczku dyżurowali nauczyciele.

Debaty w miasteczku toczyły się wokół ośmiu tematów. Te tematy to:
• Młodzi nauczyciele i ich sytuacja;
• Czas pracy i warunki pracy nauczycieli;
• Rodzice i organizacje pozarządowe w edukacji;
• Nauka i szkolnictwo wyższe – Bieda na uczelniach. Dla kogo ta nauka, 

dla kogo te uczelnie? Instytuty badawcze na równi pochyłej. Pracownicy 
wsparcia – niewidoczna i niedoceniana praca w szkołach wyższych;

• Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i edukacja włączająca;
• Pracownicy niepedagogiczni;
• Finansowanie oświaty i wynagrodzenia;
• Podstawa programowa i treści nauczania.

„My chcemy godziwie zarabiać, żeby za pięć czy dziesięć lat nikt nie 
mówił, że będzie nam musiał dać trzynastą emeryturę, bo biedujemy i ledwo 
wiążemy koniec z końcem” – mówił Sławomir Broniarz, prezes ZNP podczas 
pikiety środowiska oświatowego przed gmachem MEiN. – „Nam się to po prostu 
należy za nasz ogromny wysiłek i przygotowanie zawodowe. Dla nas edukacja 
jest najważniejsza” – podkreślił.

Uczestnicy pikiety trzymali banery z hasłami: „Bez nauczycieli nie ma 
edukacji”, „Kocham swoją pracę, nienawidzę swojej pensji”, „Oświata w dole 
wróży narodową niedolę”, „Czarno to widzę”, „Czarnek out”, „Nie ma nauki 
bez pieniędzy”, „Nauka to nie koszt to inwestycja”.

Podczas zgromadzenia przed MEiN Związek przedstawił kilkadziesiąt 
rekomendacji wynikających z merytorycznych dyskusji w miasteczku. Mają 
być one przekazane do ministerstwa edukacji, do kancelarii premiera Mateusza 
Morawieckiego oraz do wszystkich ogniw Związku.

Do Warszawy na pikietę przed gmach MEiN przyjechali nauczyciele, 
nauczycielki i pracownicy oświaty z całej Polski.

OPZZ i FPP chcą 15 proc. 
ulgi na wydatki w prywatnej 
ochronie zdrowia

Ogólnopolskie Porozumienie Związ-
ków Zawodowych i Federacja Przedsię-
biorców Polskich postulują wprowadzenie 
możliwości odliczenia od podatku PIT 
wydatków na prywatne świadczenia zdro-
wotne – informuje OPZZ. W jej ramach 
możliwe byłoby odliczenie od podatku 
kwoty 15 proc. wydatków na świadczenia 
zdrowotne ponoszone przez podatników 
z prywatnych środków. 

OPZZ i FPP chcą wprowadzenia w 
polskim systemie podatkowym ulgi w 
PIT, w ramach której możliwe byłoby 
odliczenie od podatku kwoty 15 proc. 
wydatków na świadczenia zdrowotne, 
ponoszonych przez podatników z prywatnych środków. Podobne rozwiązanie 
funkcjonowało w Polsce do końca 2000 r. Zostało ono wówczas uchylone ze 
względu na reformę systemu ubezpieczeń zdrowotnych, w której zakresie 

cd. na str. 4
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Budowlani 
na manifestacji w obronie 
emerytur pomostowych

W siedzibie Naczelnej Organizacji Tech-
nicznej w Warszawie miała miejsce 
gala wręczenia nagród laureatom XXXII 

Edycji Konkursu Polskiego Związku Inżynierów i 
Techników Budownictwa „Budowa Roku 2021”. 
Gala została zorganizowana przy współudziale 
Ministerstwa Rozwoju i Technologii i Głównego 
Urzędu Nadzoru Budowlanego. Honorowy Patro-
nat nad  XXXII Edycją Konkursu objęła Polska 
Izba Inżynierów Budownictwa.

W imieniu przewodniczącego Związku Za-
wodowego „Budowlani” Zbigniewa Janowskiego, 
członka Komitetu Honorowego Konkursu PZITB 
„Budowa Roku”, w uroczystości wziął udział 
wiceprzewodniczący „Budowlanych” Tomasz 
Nagórka. Przewodniczący Zbigniew Janowski 
skierował na ręce Przewodniczącej PZITB prof. 
Marii Kaszyńskiej okolicznościowy list, który 
został odczytany przez Wiceprzewodniczącego 
Związku.

„W imieniu własnym i Zarządu Krajowego 
Związku Zawodowego „Budowlani” mam 
przyjemność przekazać serdeczne gratulacje inwe-
storom i wykonawcom obiektów budowlanych na-
grodzonych w obecnej edycji Konkursu. Wyrażam 
głębokie przekonanie, że to wyróżnienie od lat w 
znaczący sposób przyczynia się do wyznaczania w 

Polsce wysokiego standardu jakości budownictwa, 
integruje środowisko i buduje system motywacji 
oparty na pozytywnych bodźcach. 

Gratulując sukcesu, życzę, by autorzy na-
grodzonych realizacji utrzymywali niezmiennie 
wysoki poziom i znaleźli godnych naśladowców 
w kolejnych edycjach konkursu. 

Ten tytuł nobilituje, ale też zobowiązuje. 
Zarówno laureatów, jak i wszystkich tych, którym 
nieobojętna jest jakość, trwałość, funkcjonalność 
i estetyka polskiego budownictwa” – napisał 
Przewodniczący „Budowlanych”.

W XXXII Edycji Konkursu nagrody przyzna-
no w dziewięciu kategoriach. Nagrodzone obiekty 
budowlane charakteryzują się nowoczesnymi 
rozwiązaniami technicznymi i technologicznymi, 

funkcjonalnością, wysoką jakością wykonawstwa 
robót, dobrą organizacją procesu budowlanego, 
wysokim poziomem zapewnienia bezpieczeństwa 
pracy i ochrony środowiska.

Nagrody zostały wręczone wyróżnionym 
inwestorom i wykonawcom obiektów budowla-
nych przez głównego inspektora pracy Katarzynę 
Łażewską-Hrycko, dyrektora generalnego Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad Tomasza Żuchow-
skiego oraz przewodniczącą PZITB prof. Marię 
Kaszyńską.

 Nagroda specjalna powędrowała do inwe-
stora Grupy Capital Park w Warszawie i głównego 
wykonawcy Warbud S.A. za realizację „Fabryki 
Norblina” w Warszawie.

Tomasz Nagórka

Konkurs Budowa 
Roku rozstrzygnięty
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27 października, w Warszawie odbyło 
się posiedzenie Zarządu Krajowego 
Związku Zawodowego „Budowla-

ni”, podczas którego planowano zarówno 
działalność jak i wydatki w 2023 r. Obrady  
poprowadził przewodniczący Związku 
Zbigniew Janowski. W posiedzeniu obok 
członków Zarządu Krajowego uczestniczyła 
przewodnicząca GKR Małgorzata Władek.

Obrady rozpoczęły się od uczczenia mi-
nutą ciszy pamięci Henryka Moskwy, byłego 
przewodniczącego Okręgu Śląskiego Związku 
Zawodowego „Budowlani”, oraz wszystkich 
tych, którzy odeszli od nas w ostatnim czasie. 

Wiceprzewodniczący Związku Jakub Kus 
przedstawił informację na temat działalności 
Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budow-
nictwie. Omówił przede wszystkim zasady 
realizacji projektu Rady, który realizowany 
jest od kwietnia 2017 roku, i którego liderem 
jest Związek Zawodowy „Budowlani”. Projekt 
realizowany jest w partnerstwie z Polską Izbą 
Inżynierów Budownictwa, Instytutem Techni-
ki Budowlanej i Konfederację Budownictwa i 
Nieruchomości. Realizacja projektu zakończy 
się w czerwcu 2023 roku, ale prowadzone są 
prace nad utrzymaniem działalności Rady 
po tym terminie.

Wiceprzewodniczący Związku Tomasz 
Nagórka wspólnie z wiceprzewodniczącym 
Związku Jakubem Kusem oraz sekretarzem 
krajowym ds. prawnych Cezarem Izdebskim 
przedstawili informacje nt. bieżącej działal-

ności Biura Zarządu Krajowego w okresie od 
ostatniego posiedzenia Zarządu Krajowego, 
które odbyło się 6 września. Omówili przede 
wszystkim inicjatywy podejmowane z innymi 
partnerami, kontakty z administracją rządową, 
wizyty przedstawicieli Związku w strukturach 
regionalnych, obsługę prawną i działania na 
forum międzynarodowym.

Zarząd Krajowy przyjął plan pracy na 

2023 r. w postaci dokumentu o nazwie „Ra-
mowy plan działań Związku Zawodowego 
„Budowlani” na rok 2023 – Biuro Zarządu 
Krajowego” oraz plan wpływów i wydatków 
Zarządu Krajowego na 2023 r. Ponadto człon-
kowie Zarządu Krajowego przyjęli informację 
o wysokości składek członkowskich w 2023 
r. pobieranej przez organizacje zakładowe/
międzyzakładowe i odprowadzanej na rzecz 

okręgów Związku Zawodowego „Budowlani”. 
W dyskusji nad planem wpływów i wydatków 
szczegółowych wyjaśnień udzielali przewod-
niczący Zbigniew Janowski i główna księgowa 
Małgorzata Stępień.

Podczas obrad omówiono również 
kwestie związane z pracami Zespołu robo-
czego ds. opracowania propozycji zmian do 
regulaminów funkcjonowania Rady Krajowej 

i Zarządu Krajowego oraz ordynacji wyborczej 
ZZ „Budowlani”, a także problem wzrastają-
cych kosztów utrzymania lokali i budynków 
Związku w okręgach. Uzgodniono, że tematy 
te poruszone zostaną również  podczas kolej-
nych posiedzeń Zarządu Krajowego. Propozy-
cje zmian w regulaminach przedstawione będą 
w wersji gotowej do decyzji Rady Krajowej.

(tn/jk)

Zarząd Krajowy ZZ „Budowlani” 
planuje 2023 r. 

Budowlani na spotkaniu Europejskiej 
Rady Zakładowej Skanska  

Wiceprzewodniczący Związku Za-
wodowego „Budowlani” Tomasz 
Nagórka wziął udział w spotkaniu 

Europejskiej Rady Zakładowej w firmie Skan-
ska, które odbyło się pod koniec września w 
Warszawie. 

Pracowników firmy budowlanej Skanska 
z naszego kraju reprezentowali przewodni-
czący trzech organizacji związkowych, które 
działają na terenie przedsiębiorstwa: Związku 
Zawodowego „Budowlani”, Ogólnopolskiego 
Porozumienia Związków Zawodowych oraz 
NSZZ „Solidarność”.

Tomasz Nagórka przeprowadził prelekcję 
na temat działalności  związków zawodowych 
na rzecz bezpieczeństwa pracy w budow-
nictwie, a także  zwrócił uwagę na obecną 
sytuację gospodarczą w Polsce, która wpływa 
w niekorzystny sposób na sektor budowlany.

W swoim wystąpieniu zwrócił szcze-
gólną uwagę na inicjatywy i akcje na rzecz 
bezpieczeństwa pracy, w których uczestniczy 
bądź uczestniczył w ostatnich latach Związek 
Zawodowy „Budowlani”. Celem tych akcji jest 
m.in. zmniejszenie liczby wypadków przy pra-
cy w budownictwie, w szczególności wypadków 
śmiertelnych, których jest najwięcej spośród 
wszystkich sektorów polskiej gospodarki, a 
także budowanie świadomości wśród pracow-
ników i pracodawców dotyczącej konieczności 
stosowania się do zasad bezpieczeństwa na 
terenie budowy.

Tomasz Nagórka wymienił m.in. 3-letnią 
kampanię Państwowej Inspekcji Pracy: „Budo-
wa. Stop wypadkom”, której partnerem jest 
Związek Zawodowy „Budowlani”, kampanię 
„Budowy bez wyzysku”, „Porozumienie na 
rzecz Bezpieczeństwa Pracy przy Obsłudze 

Żurawi” czy „Porozumienie dla Bezpieczeń-
stwa w Budownictwie”. Wiceprzewodniczący 
„Budowlanych” podkreślił rolę jaką w Polsce 
odgrywają związki zawodowe w pracach 
Rady Ochrony Pracy oraz Rady Głównego 
Inspektora Pracy ds. Bezpieczeństwa Pracy w 
Budownictwie. 

Mówiąc o sytuacji polskiego budownictwa 
Wiceprzewodniczący Związku poinformował 
uczestników Europejskiej Rady Zakładowej 
Skanska o niepokojących danych Głów-
nego Urzędu Statystycznego mówiących 
o kilkunastuprocentowym spadku liczby 
rozpoczętych budów. „Kolejną kwestią, która 
negatywnie wpłynie na budownictwo w Polsce 
jest spadająca liczba udzielanych kredytów 
mieszkaniowych. Z raportu Biura Informacji 
Kredytowej wynika, że roczny spadek udzie-
lanych kredytów wyniósł 70,9 proc., a łączna 

wartość kredytu, o jaką pytali klienci, spadła 
aż o 72,9 proc. Spowodowane jest to wysoką 
inflacją i wysokimi stopami procentowymi 
wywołanymi przez wojnę w Ukrainie” – po-
wiedział Tomasz Nagórka.

Na wniosek uczestników spotkania Euro-
pejskiej Rady Zakładowej Wiceprzewodniczący 
Związku poinformował zebranych o pomocy 
jaką w związku z wojną związki zawodowe 
niosły pracownikom i mieszkańcom Ukrainy 
oraz o tym w jaki sposób kształtują się relacje 
pomiędzy pracownikami z Polski i z Ukra-
iny. Wiceprzewodniczący „Budowlanych” 
podkreślił szeroką pomoc jaka była niesiona 
Ukraińcom przez całe polskie społeczeństwo 
i organizacje związkowe oraz fakt, że budow-
lańcy z Ukrainy w łatwy sposób aklimatyzują 
się w pracy na polskich budowach.

TN
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zapłacona składka zdrowotna mogła być odliczona od podatku. Polski Ład, 
wprowadzony na początku roku, zlikwidował jednak to rozwiązanie. Dziś 
OPZZ i FPP postulują przywrócenie unowocześnionej formy ulgi na wydatki 
zdrowotne, finansowane z własnych środków obywateli. 

Od podatku można byłoby odliczyć 15 proc. wydatków poniesionych na 
świadczenia z prywatnych środków podatnika, na czym skorzystaliby wszyscy: 
pacjenci, sektor prywatnej oraz publicznej ochrony zdrowia, a także finanse 
publiczne — uszczelnienie szarej strefy w obszarze usług zdrowotnych mogło-
by przynieść nawet 1,6 mld zł dodatkowych wpływów podatkowych rocznie. 
Według Andrzeja Radzikowskiego, przewodniczącego OPZZ, najważniejszą 
korzyścią dla pracowników, wynikającą z wprowadzenia proponowanego 
przez FPP i OPZZ rozwiązania, byłoby odciążenie budżetów ich gospodarstw 
domowych — wydatki na opiekę zdrowotną nierzadko są ich istotną częścią. 
Przeciętna czteroosobowa rodzina może zaoszczędzić dzięki 15 proc. uldze 
podatkowej nawet 530 zł rocznie.

OPZZ i FPP postulują, aby dodatkowe wpływy osiągnięte dzięki wpro-
wadzeniu 15 proc. ulgi podatkowej na wydatki w prywatnej ochronie zdrowia 
zasiliły Narodowy Fundusz Zdrowia. Takie środki mogłyby być przeznaczone 
na zwiększenie dostępności świadczeń w ramach publicznej ochrony zdrowia.  

Do rozliczania ulgi pomocny byłby system informatyczny Centrum 
e-Zdrowia, pacjent nie musiałby więc zajmować się tym sam. Informacja 
o wykonanych świadczeniach byłaby dostępna na Internetowym Koncie 
Pacjenta, a dane zbiorcze o wartości zrealizowanych usług trafiałyby do 
Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Umożliwiałoby to automatyczne 
rozliczenie ulgi w usłudze e-PIT i zdejmowałoby z pacjenta wszelkie obowiązki 
formalne. Dodatkową korzyścią ze wdrożenia tak nowoczesnego systemu 
byłoby umożliwienie budowy kompleksowej mapy potrzeb zdrowotnych w 
skali całego kraju. Obecnie dostępne dane dotyczą głównie publicznej ochrony 
zdrowia, co uniemożliwia pełną identyfikację potrzeb zdrowotnych, które 
zaspokajane są w prywatnych placówkach.

OPZZ i FPP liczą, że rząd jak najszybciej przychyli się do tej propozycji. 4 
października br. pismo ze stanowiskiem dotyczącym wprowadzenia ulgi zdro-
wotnej w rozliczeniu PIT złożono premierowi Mateuszowi Morawieckiemu w 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

ZZZE pisze do wicepremiera 
Jacka Sasina

Zrzeszenie Związków Zawodowych 
Energetyków, działających w Grupie 
TAURON, jedna z krajowych central 
związkowych z obszaru branży energe-
tycznej, zwróciła się do wicepremiera, 
ministra aktywów państwowych Jacka 
Sasina z pismem, w którym wyraziło swo-
je zdziwienie i podkreśliło skandaliczny 
sposób potraktowania strony społecznej 
w procesie procedowania zmian gospo-
darczych w Wsparcie Grupa TAURON 
Sp. z o.o. ZZZE oczekuje rozpoczęcia 
niezwłocznego dialogu społecznego 
celem wypracowania stosownych osłon 
socjalnych dotyczących pracowników 
w/w spółki, związanych z zamiarem 
przeniesienia ich na nowego pracodawcę.

„Wyrażamy nadzieję że Zarząd 
TAURON Polska Energia S.A. przy 
jednoczesnej aprobacie Pana Ministra 
wykaże się daleko idącym rozsądkiem 
i profesjonalną wiedzą w zakresie prowadzenia dialogu społecznego przy 
pełnym poszanowaniu interesów stron, zgodnie ze standardami które już 
wcześniej stosowane były z powodzeniem w wielu obszarach branży ener-
getycznej. W świetle rozmów prowadzonych w zakresie Umowy społecznej 
związanej z zamiarem realizacji programu rządowego poprzez wniesienie 
akcji/udziałów podmiotów gospodarczych i przeniesienia pracowników do 
Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE), cała ta sytuacja 
związana ze Spółką Wsparcie Grupa TAURON, kładzie się cieniem w zakresie 
wiarygodności strony rządowej i pracodawców co do intencji dotyczących 
pracowników w procesie planowanych zmian” – piszą związkowcy z ZZZE.

Jak zauważają związkowcy z Zrzeszenia Związków Zawodowych Ener-
getyków, jedynym wyjściem z tego impasu jest szeroko rozumiany dialog 
pomiędzy stroną społeczną i Zarządem TAURON Polska Energia S.A. w celu 
wypracowania najlepszego rozwiązania dla pracowników Spółki Wsparcie 
Grupa TAURON, zapewniającego im m.in. stabilizację zatrudnienia i 
daleko idących zabezpieczeń pracowników. ZZZE apeluje do Wicepremiera 
o wstrzymanie zmian właścicielskich do czasu rozwiązania wszystkich kwestii 
spornych dotyczących Spółki Wsparcie Grupa TAURON.

Zebrał: Tomasz Nagórka

cd. ze str. 2 65 lat Katowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej 

7 lipca 1957 roku 19 pra-
cowników katowickiego 
„Miastoprojektu” zało-

żyło Katowicką Spółdzielnię 
Mieszkaniową. Aktualnie 
Spółdzielnia liczy ponad 19 
tysięcy członków zamieszka-
łych w 17 osiedlach na terenie 
wielu dzielnic Katowic, ad-
ministruje 345 budynkami 
wielomieszkaniowmi. Jest 
największą w mieście i woje-
wództwie śląskim, należy do 
grona największych w kraju.

Swój jubileusz człon-
kowie KSM od początku 
roku obchodzą radosnymi, 
częstokroć spontaniczny-

mi imprezami w poszcze-
gólnych osiedlach. Mają 
bowiem powody do dumy. 
KSM jest znakomitym za-

rządcą posiadanych zasobów 
mieszkaniowych, co jest ho-

norowane przyznanymi jej 
wieloma ogólnopolskimi 
nagrodami. Przeogromną 
rolę odgrywa w Spółdzielni 

jej samorząd członkowski 
– Rada Nadzorcza, której 

przewodniczy Józef Zimmer-
mann oraz rady osiedlowe; 
wespół z Zarządem, któremu 
prezesuje Krystyna Piasecka, 

i administracjami osiedlo-
wymi - pewnie, gospodarnie 
i rozwojowo kieruje działa-
niem Spółdzielni.

Zwieńczeniem 65-lecia 
KSM była Gala Jubileuszowa 
zorganizowana 29 września 
br. w sali koncertowej „Sym-
fonia” w siedzibie Akademii 
Muzycznej. Była to okazja 
do prezentacji  dorobku 
KSM oraz uhonorowania 
zasłużonych społeczników 
ruchu spółdzielczego i pra-
cowników Spółdzielni. Wy-
różniający się pracownicy i 
działacze zostali odznaczeni 
branżową odznaką  „Zasłu-

żony dla Budownictwa” oraz 
„Zasłużony dla Gospodarki 
Komunalnej”. W imieniu 
Kapituły obu odznaczeń 
uhonorowanym spółdziel-
com wręczał odznaczenia 
oraz gratulacje dla Spółdziel-
ni - jubilatki członek Kapituły 
i zarazem członek Zarządu 
Głównego Polskiego Towa-
rzystwa Mieszkaniowego 
Tadeusz Stachowski.

W przeddzień tej uro-
czystości, w katedrze p.w. 
Chrystusa Króla odprawio-
na została msza w intencji 
członków i pracowników 
Spółdzielni.                    (ptm)

Przewodniczący Związku Zbi-
gniew Janowski odwiedził 
pracowników firmy KWK 

Construction Group w jej siedzibie 
w Bydgoszczy.

W spotkaniu udział wzięli człon-
kowie Zarządu Okręgu „Budowlani”: 
Ryszard Krasiński - przewodniczący 
Okręgu, Zbigniew Figurski  - wiceprze-
wodniczący oraz Wacław Brzeziński.

Prezes Grupy Waldemar Kap-
czyński przedstawił historię i osią-
gnięcia firmy, która powstała w 1989 
roku, a realizuje inwestycje głównie w 
województwie kujawsko-pomorskim. 
„Naszym znakiem firmowym jest 
jakość, którą tutaj w Bydgoszcz y ceni 
się szczególnie. Od zawsze wdrażamy 

innowacyjne rozwiązania, korzystamy 
z najlepszej jakości materiałów i do-
stawców. Dbamy o unikatowy design 

części wspólnych, uwzględniając 
najnowsze trendy. Naszą sztandarową 
inwestycją jest najwyższy w wojewódz-
twie apartamentowiec River Tower 
nad rzeką Brdą w Bydgoszczy, który 
zbudowany jest w formie dwóch wież 
o wysokości 65 metrów, liczy 20 
kondygnacji. Na parterze, od strony 
rzeki znajdować się będzie restauracja, 
a na zewnątrz przystań/ mini marina, 
w której mieszkańcy będą mogli 
przycumować swoją łódź. Dokładamy 
wszelkich starań aby realizowane 
przez nas usługi zapewniały klientom 

komfort oraz poczucie bezpieczeństwa 
inwestycji” – powiedział prezes firmy 
Waldemar Kapczyński.

Zbigniew Janowski podziękował 
pracownikom i kierownictwu Grupy 
za dobrą pracę i działania na rzecz 
polskiego budownictwa. Złożył z oka-
zji Dnia Budowlanych życzenia satys-
fakcji z pracy. Życzył dalszego rozwoju, 
pełnego portfela zamówień i dużo 
dobrego zdrowia. Na wiosek Zarządu 
Okręgu firma została wyróżniona 
ZŁOTĄ ODZNAKĄ ZASŁUŻONY 
DLA BUDOWNICTWA.                 (zj)

Wizyta związkowców 
ZZ „Budowlani” w KWK 

CONSTRUCTION w Bydgoszczy 
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VII Konferencja producentów 
betonu komórkowego

Konferencja nt. „Człowiek to nie 
towar, nie daj się sprzedać - prawne 
aspekty zagadnienia handlu ludźmi

Z inicjatywy p.o. okręgowego inspektora 
pracy w Rzeszowie Karola Kucaja w 
dniu 5 października 2022 r., w sali au-

dytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego w Rze-
szowie odbyła się konferencja nt. „Człowiek 
to nie towar, nie daj się sprzedać – prawne 
aspekty zagadnienia handlu ludźmi”, 
zorganizowana przez Okręgowy Inspektorat 
Pracy w Rzeszowie.

Celem konferencji było zaznajomienie 
uczestników z praktycznymi i prawnymi 
aspektami zagadnienia handlu ludźmi oraz 
zwalczania i zapobiegania temu zjawisku w 
kontekście pracy sezonowej oraz legalności 
zatrudnienia. Wydarzenie to było również 
okazją do podsumowania letniej akcji kontro-
lno-prewencyjnej Okręgowego Inspektoratu 
Pracy w Rzeszowie: „Sezon na Bieszczady 
2022”.

Konferencja zorganizowana została z 
udziałem przedstawicieli organów współ-

pracujących z Państwową Inspekcją Pracy tj. 
Komendą Wojewódzką  Policji w Rzeszowie-
,Bieszczadzkim Oddziałem Straży Granicznej, 
Placówką Straży Granicznej  Rzeszów – Jasion-
ka, Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim 
w Rzeszowie, Powiatowym Urzędem Pracy w 
Rzeszowie i Zakładem Ubezpieczeń Społecz-
nych Oddział w Rzeszowie oraz partnerami 
społecznymi z województwa podkarpackiego. 
Związek Zawodowy „Budowlani” reprezento-
wał przewodniczący Okręgu Podkarpackiego 
Andrzej Płonka.

Podczas konferencji zostały zorganizo-
wane stoiska informacyjno - promocyjne z 
takich instytucji jak: PIP OIP w Rzeszowie, 
PUP w Rzeszowie,  ZUS Oddział w Rzeszowie, 
PUW w Rzeszowie, na których można było 
uzyskać porady prawne, jak również zabrać 
ze sobą ciekawe wydawnictwa, ulotki oraz 

drobne gadżety.
Karol Kucaj p.o. okręgowego inspektora 

pracy w Rzeszowie rozpoczął od powitania 
prelegentów i uczestników konferencji oraz 
przedstawił zgromadzonym cele i założenia 
organizowanego wydarzenia.

Następnie głos zabrała Dorota Gorajska 
z Departamentu Legalności Zatrudnienia 
Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie, 
która wygłosiła wykład nt. „Kontrola legalno-
ści zatrudnienia a przeciwdziałanie handlowi 
ludźmi”.

Kolejnym punktem programu konferen-
cji był wykład podinspektor Aliny Pieniążek z 
Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Rzeszowie nt. „Działania podkar-
packiej Policji w zakresie zapobiegania i 
zwalczania handlu ludźmi”.

Wykład nt. „Rola Straży Granicznej 
w zwalczaniu handlu ludźmi i ochroną 
osób pokrzywdzonych przestępstwem” 
przedstawiła kolejna prelegentka  mjr Edyta 

Kalinowska - Paszko, koordynator BiOSG ds. 
przeciwdziałania handlowi ludźmi’.

W dalszej części wydarzenia st. chor. 
sztab.  Szymon Szeliga PSG Rzeszów - Jasionka 
wygłosił wykład nt. „Doświadczenie Biesz-
czadzkiego Oddziału SG w kontroli legalności 
zatrudnienia cudzoziemców”.

Kolejnym prelegentem była Agnieszka 
Leśniak z Wydziału Spraw Obywatelskich 
i Cudzoziemców Podkarpackiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Rzeszowie; która w swym 
wystąpieniu przybliżyła i przedstawiła tema-
tykę: „Udzielanie zezwoleń na pobyt czasowy 
i pracę dla cudzoziemców wykonujących pracę 
sezonową”.

Następnie Marzena Pasternak z Powia-
towego Urzędu Pracy w Rzeszowie wygłosiła 
wykład nt. „Legalność zatrudnienia cudzo-
ziemców w Polsce – jak nie stać się ofiarą 
handlu ludźmi”.

Wykład nt. „Legalne zatrudnienie w kon-
tekście ubezpieczeń społecznych” przedstawi-
ła Dorota Kijowska z Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych Oddział w Rzeszowie.

W ciekawy sposób Adam Tuleja, nadin-
spektor pracy kierownik Oddziału w Krośnie 
podsumował tegoroczną akcję Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Rzeszowie pn. „Sezon 
na Bieszczady 2022” „Praca przymusowa a 
legalne zatrudnienie”.

Na zakończenie konferencji Karol Kucaj, 
p.o. okręgowego inspektora pracy dokonał 
również podsumowania zagadnień poru-
szanych w trakcie spotkania, podziękował 
prelegentom za bardzo ciekawe i profesjonalne 
przedstawienie tematyki konferencji.

oip/ap

Zasadniczym celem organi-
zowanych przez nas konfe-
rencji jest promocja prefa-

brykacji betonowej i ABK, jako 
branż innowacyjnych spełniających 
wszelkie wymagania nowoczesnego 
budownictwa- powiedział Józef Ko-
strzewski, dyrektor Stowarzyszenia 
Producentów Betonu, otwierając VII 
konferencję. 

Pierwszą konferencję Stowarzy-
szenie zorganizowało w 1996 roku w 
Puławach, kolejne dwie w Zegrzu, a 
następne - po prawie dziesięcioletniej 
przerwie. Ta jest siódma. Każdą 
uczestnicy ocenili jako bardzo udaną 
i merytoryczną. 

Stowarzyszenie powróciło do 
organizowania konferencji, podczas 
których prezentowane są najnowocze-
śniejsze rozwiązania dotyczące auto-

klawizowanego betonu komórkowego 
(ABK) oraz prefabrykacji betonowej. 

W konferencji uczestniczyli 
projektanci, konstruktorzy, archi-
tekci, deweloperzy, przedstawiciele 
ośrodków naukowo-badawczych oraz 
wyższych uczelni i studentów. W spo-
tkaniu wziął udział przewodniczący 
ZZ „Budowlani” Zbigniew Janowski.

Stowarzyszone przedsiębiorstwa 
to zmodernizowane, bardzo nowo-
czesne wytwórnie, przystosowane 
do wytwarzania wyrobów charakte-
ryzujących się doskonałą jakością, 
dających architektom i projektantom 

prawie nieograniczone możliwości 
realizowania swoich wizji. 

…Przed branżą rysuje się aktual-
nie dobra perspektywa dla prefabry-
kacji. Zakłady oferują różnorodne i 
precyzyjne elementy prefabrykowane 
uniezależniające budowy od wa-
runków atmosferycznych oraz po-
zwalające na mniejsze zatrudnienie 
pracowników co aktualnie nie jest 
bez znaczenia. Oferowane wyroby 
charakteryzują się też doskonałą 
jakością.” - stwierdził na zakończenie 
dyrektor Kostrzewski.

spb/red
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Wybory w Radzie OPZZ 
Województwa Podlaskiego

Wybory władz OPZZ  
Województwa Podkarpackiego

Szkolenie OPZZ Regionu 
Zachodniopomorskiego

Wybory przedstawicieli 
„Budowlanych” do RW OPZZ 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego

21 października 2022 r., w Białymstoku odbyło 
się pierwsze w kadencji 2022-2026 posiedzenie 
Rady OPZZ Województwa Podlaskiego. Na 

posiedzeniu wybrano nowe władze Rady OPZZ Woje-
wództwa Podlaskiego. 

W wyniku przeprowadzonych wyborów nowym 
przewodniczącym Rady został Jarosław Niczewski 

(Budowlani), w skład Prezydium Rady zostali wybrani: 
Andrzej Aleksiejczuk i Iwona Kulesza –Woroniecka - na 
wiceprzewodniczących, oraz Aleutna Kołos – na fukkcję 
sekretarza Prezydium Rady.

W spotkaniu brali udział przewodniczący OPZZ 
Andrzej Radzikowski i członek Komisji Rewizyjnej OPZZ 
Wiesława Szalast.                                                               JN

13 października 2022 r. odbyło 
się zebranie sprawozdawczo 
- wyborcze Rady OPZZ 

Województwa Podkarpackiego na ka-
dencję 2022-2026. Zebranie otworzył 
przewodniczący Rady Jerzy Rokicki-
-Kielar, witając wszystkich uczest-

ników zebrania. Władze krajowe 
reprezentowane były przez wiceprze-
wodniczącą OPZZ Barbarę Popielarz 
i wiceprzewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej Piotra Dubrownika. Jerzy 
Rokicki-Kielar został ponownie wy-

brany na funkcję przewodniczącego 
Rady na kolejną kadencję.

Na wiceprzewodniczących Rady 
Wojewódzkiej zostali wybrani An-
drzej Płonka, Mirosław Jarosz oraz 
Jacek Bajda.               Andrzej Płonka

W dniach 7–9 październi-
ka br.  członkowie ZZ 
„Budowlani” z Okręgu 

Zachodniopomorskiego uczestni-
czyli w szkoleniu, które jak co roku 
zorganizowane było przez Zarząd 
OPZZ ze Szczecina w Pogorzelicy. Z 
naszego Okręgu udział w szkoleniu 
wzięli członkowie z IKEA INDU-
STRY w Goleniowie, SM „Dąb” 
w Szczecinie,  Borne Furniture w 
Barlinku i Barlinek Inwestycje.

Wiodącymi tematami tegorocz-
nego szkolenia były:

1. Zachodniopomorska Inspekcja 

Pracy w czasach pandemii i 
kryzysu gospodarczego. Panel 
poprowadził okręgowy inspek-
tor pracy Konrad Pachciarek;

2. Związek zawodowy w zakła-
dach pracy zakładamy związek 
zawodowy,  podstawowe doku-
menty zakładowej  organizacji 
związkowej, finanse związkowe, 

negocjacje w zakładzie pracy 
oraz spór zbiorowy.  Zagad-
nienia omówiła Magdalena 
Kossakowska.

3. Dialog społeczny w Polsce a 
standardy MOP.

4. Nasza Tarcza Społeczna. 
Zagadnienia te omówił prze-

wodniczący OPZZ, przewodniczący 
RDS Andrzej Radzikowski. 

Uczestnicy szkolenia skorzystali 
z ostatnich ciepłych i słonecznych 
chwil spacerując brzegiem spokojne-
go morza do pobliskiego Niechorza. 
W ostatnim dniu pobytu podsumo-
wanie szkolenia dokonał Stanisław 
Baryluk v-ce przewodniczący OPZZ 
Regionu Zachodniopomorskie-
go, dziękując wszystkim za liczne 
uczestnictwo i ciekawą dyskusję w 
trakcie szkoleń.                                              

E.D.

Październikowe posiedzenie 
Prezydium Ogólnopolskiego 
Porozumienia Związków Zawo-

dowych dotyczyło m.in. organizacji X 
Kongresu OPZZ, który odbędzie się 
w dniach 15-16 grudnia w Hotelu Ma-
zurkas w Ożarowie Mazowieckim pod 
Warszawą. W posiedzeniu Prezydium 
uczestniczył wiceprzewodniczący 
Związku Zawodowego „Budowlani” 
Tomasz Nagórka.

W trakcie obrad podjęta została 
uchwała o powołaniu na kadencję 
2022-2026 przewodniczących rad 
wojewódzkich:

• Andrzeja Otrębę – na funkcję 
przewodniczącego Rady OPZZ 
Województwa Dolnośląskiego

• Monikę Bocian – na funkcję 
przewodniczącej Rady OPZZ 
Województwa Lubuskiego

• Marka Błaszczyka – na funkcję 
przewodniczącego Rady OPZZ 
Województwa Łódzkiego

• Jerzego Rokickiego - Kielara – 
na funkcję przewodniczącego 
Rady OPZZ Województwa 
Podkarpackiego

• Adama Liszczewskiego – na 
funkcję przewodniczącego Rady 
OPZZ Województwa Pomor-
skiego

• Elżbietę Drogosz – na funkcję 
przewodniczącej Rady OPZZ 

Województwa Świętokrzyskiego
• Jarosława Szunejkę – na funkcję 

przewodniczącego Rady OPZZ 
Województwa Warmińsko -
-Mazurskiego

• Hannę Czerniak – na funkcję 
przewodniczącej Rady OPZZ 
Województwa Wielkopolskiego
Każdy z nowo wybranych prze-

wodniczących rad wojewódzkich 
otrzymał z rąk Przewodniczącego 
OPZZ akt powołania.

Prezydium OPZZ podjęło 
uchwały w sprawie przyznania 
honorowych odznak „Zasłużony 
dla OPZZ”. Przyznano je zarów-
no zasłużonym działaczom jak i 
organizacjom przynależącym do 
OPZZ. Wśród wyróżnionych odzna-
ką „Zasłużony dla OPZZ I Stopnia” 
jest Okręg Świętokrzyski Związku 
Zawodowego „Budowlani”. Uhono-
rowanie Okręgu Świętokrzyskiego 
nastąpi podczas części oficjalnej X 
Kongresu OPZZ.

Wiceprzewodnicząca OPZZ 
Barbara Popielarz zrelacjonowała 
przygotowania do X Kongresu OPZZ. 
Przedstawiony został projekt porząd-
ku obrad Kongresu, w ramach którego 
zostanie: przyjęte sprawozdanie z 
działalności Rady i Komisji Rewi-
zyjnej OPZZ w kadencji 2018–2022, 
przeprowadzone głosowanie nad 

udzieleniem absolutorium ustę-
pującemu Prezydium, głosowanie 
nad wyborem Przewodniczącego 
OPZZ i Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej OPZZ, głosowanie nad 
przyjęciem zmian w statucie oraz 
nad przyjęciem programu OPZZ na 
nową kadencję. W Kongresie oprócz 
delegatów wezmą udział goście repre-
zentujący światowe i krajowe związki 
zawodowe oraz krajowe urzędy, insty-
tucje i organizacje współpracujące 
z OPZZ. Kongres będzie obradował 
pod hasłem: „Wspólnie dla lepszej 
przyszłości”.

Członkowie Prezydium OPZZ 
zostali poinformowani o Kampanii 
Europejskiej Konfederacji Związków 
Zawodowych „Zakończyć kryzys 
kosztów życia: zwiększyć płace, 
opodatkować zyski” i działań OPZZ 
w tym zakresie oraz o stanie prac nad 
ustawą o pracy zdalnej.

Wiceprzewodniczący OPZZ 
Piotr Ostrowski zrelacjonował przy-
gotowania do kongresu Międzyna-
rodowej Konfederacji Związków 
Zawodowych. Z kolei przewodniczą-
cy OPZZ Andrzej Radzikowski prze-
kazał informację o zrealizowanych i 
planowanych akcjach protestacyjnych 
OPZZ.

Tomasz Nagórka/OPZZ

Obradowało 
Prezydium OPZZ

10 października w siedzibie 
Rady Wojewódzkiej OPZZ 
odbyło się zebranie delega-

tów Okręgu Kujawsko-Pomorskiego 
ZZ „Budowlani”, podczas którego 
wybierano członka Rady OPZZ Wo-
jewództwa Kujawsko-Pomorskiego 
z Branży Budownictwo i Przemysł 
Drzewny oraz członka Komisji 
Rewizyjnej.

Wybrano kol. Ryszarda Kra-
sińskiego na członka Rady OPZZ 
Województwa Kujawsko-Pomorskie-
go oraz kol. Zbigniewa Figurskiego 
na członka Komisji Rewizyjnej 
OPZZ Województwa Kujawsko-
-Pomorskiego.

W spotkaniu wyborczym uczest-
niczyli przedstawiciele następują-
cych organizacji podstawowych: Gra-
żyna Tomczak ze Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Południe”, Zbigniew 
Figurski - Zarząd Okręgu Kujawsko 
Pomorskiego ZZ „Budowlani”, 
Karol Hemmerling z Lafarge Cement 

S.A., Ryszard Krasiński - Bydgoska 
Spółdzielnia Mieszkaniowa, Wacław 
Brzeziński - Koło nr 1, Krzysztof 
Majchrzak - MPWiK Włocławek. 
Prowadził zebranie wyborcze Harald 
Matuszewski, przewodniczący Rady 
OPZZ Województwa Kujawsko-
-Pomorskiego.                                 (rk)
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Szkolenie dla działaczy z Okręgu Lubelskiego
W Sanoku odbyło się kilkudniowe 

szkolenie dla członków Związku 
Zawodowego „Budowlani” z wo-

jewództwa lubelskiego. Poprowadził je wice-
przewodniczący Związku Tomasz Nagórka. 

W szkoleniu wzięło udział blisko 40 
działaczy naszego związku z Lubelszczyzny, 
reprezentujących m.in. przemysł materiałów 
budowlanych oraz spółdzielczość miesz-
kaniową. Gośćmi szkolenia była również 
kilkuosobowa grupa z chełmskiego oddziału 
Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Problematyka szkolenia dotyczyła 
zarówno spraw bezpośrednio związanych z 
działalnością związkową w zakładzie pracy 
jak i proponowanych zmian w prawie pracy. 
Szkolenie zostało zorganizowane przy zaan-
gażowaniu Organizacji Międzyzakładowej w 
Cemex Polska Sp. z o.o. Zakład Cementownia 
Chełm i Okręgu Lubelskiego Związku Zawo-
dowego „Budowlani”.

Spotkanie zostało podzielone na trzy 
sesje. Pierwsza z nich dotyczyła dialogu 
społecznego w zakładach pracy. Podczas niej 

można było się dowiedzieć czym jest dialog 
społeczny, jakie są strony i rodzaje dialogu 
społecznego. W drugiej sesji omówione 
zostały uprawnienia związków zawodowych 
w zakresie prowadzenia sporów zbiorowych. 
Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się czym 
jest spór zbiorowy, jak go wszcząć, jakie są 
niekonfrontacyjne i konfrontacyjne formy 
sporu zbiorowego. Ostatnia sesja dotyczyła 

planowanych zmian w prawie pracy. Wice-
przewodniczący Związku Tomasz Nagórka 
zwrócił uwagę na proponowane zmiany 
w zakresie elementów umowy o pracę, in-
formowania pracownika o warunkach 
pracy, pracy zdalnej oraz kontroli trzeźwości 
pracowników.

Szkolenie zakończyło się konkursem z 
nagrodami – gadżetami Związku Zawodo-

wego „Budowlani”, po którym wręczone 
zostały imienne certyfikaty poświadczające 
udział w szkoleniu. 

W ramach wyjazdu do Sanoka związkow-
cy z Lubelskiego wzięli udział w wycieczce 
w Bieszczady – Małą Pętlą Bieszczadzką, 
odwiedzając między innymi zaporę wodną 
w Solinie.                             

 Tomasz Nagórka

Szkolenie i Dzień Budowlanych  
w Okręgu Warmińsko-Mazurskim

W Olsztynie, w Hotelu Pirat poło-
żonym w malowniczym miejscu, 
tuż nad jeziorem Ukiel, odbyło 

się szkolenie i Dzień Budowlanych Okręgu 
Warmińsko-Mazurskiego ZZ „Budowlani”. 
Na zaproszenie przewodniczącej Okręgu 
Anny Dziuby w uroczystościach wzięli 
udział wiceprzewodniczący Związku To-
masz Nagórka oraz okręgowy inspektor 
pracy w Olsztynie Jarosław Kowalczyk.

Szkolenie poprowadzili inspektorzy 
pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w 
Olsztynie. Składało się ono z dwóch paneli: 

1. Udział społecznego inspektora pracy w 
procesie zarządzania bezpieczeństwem 
pracy w zakładzie pracy;

2. Współpraca związków zawodowych 
z pracodawcą w zakresie gospodarki 
zakładowym funduszem świadczeń 
socjalnych.
Panelistami szkolenia byli: Łukasz 

Sztych - zastępca okręgowego inspektora 
pracy w Olsztynie ds. prawno-organizacyj-

nych oraz Jacek Żerański - starszy inspektor 
pracy w Olsztynie.

Uroczystości Okręgowego Dnia Bu-
dowlanych połączone zostały z obchodami 
130-lecia Ruchu Zawodowego Budowlanych 
w Polsce, jakie Związek Zawodowy „Budow-
lani” organizuje w całym kraju od czasu  

Nadzwyczajnego XI Kongresu, który odbył 
się w czerwcu br. w Ameliówce (wojewódz-
two świętokrzyskie).

Przewodnicząca Okręgu Wamińsko-
-Mazurskiego Anna Dziuba, otwierając uro-
czystą część kolacji z okazji Dnia Budowla-
nych, przywitała gości tego wydarzenia oraz 
kilkudziesięciuosobową grupę związkowców 
z regionu. Anna Dziuba, mając na uwadze 

czas pandemii, kiedy Okręg nie organizował 
uroczystości, podziękowała za liczny udział 
w wydarzeniu, a także za dotychczasową 
współpracę członkom Zarządu Okręgu. 
Zwróciła się również do okręgowego inspek-
tora pracy Jarosława Kowalczyka, dziękując 
Inspekcji za współpracę z Okręgiem. 

Minutą ciszy uczczono pamięć tych, 
którzy odeszli w minionych latach, w 
szczególności pamięć Kolegi Stanisława 
Kowalczyka – byłego przewodniczącego 
Okręgu Warmińsko-Mazurskiego.

Wiceprzewodniczący Związku Tomasz 
Nagórka pogratulował organizacji Dnia 
Budowlanych, a następnie odczytał list 
przewodniczącego Związku Zbigniewa 
Janowskiego kierowany do uczestników 
uroczystości. W liście do związkowców z 
Okręgu Warmińsko-Mazurskiego Zbigniew 
Janowski podziękował za wytrwałość, zaan-
gażowanie oraz trud jaki wkładają w dzia-
łalność związkową na terenie zakładu pracy 
oraz w ramach struktury okręgowej. Życzył 
wszystkim zdrowia, siły i odporności na 
stres. „Niech Wasza praca będzie bezpieczna 
i efektywna. Życzę, abyście w naszym Związ-
ku zawsze mogli liczyć na wsparcie i pomoc 
innych Koleżanek i Kolegów. Życzę także 
wszelkiej pomyślności Waszym bliskim” – 
napisał w liście Zbigniew Janowski.

Okręgowy inspektor pracy w Olsz-
tynie Jarosław Kowalczyk, dziękując za 
zaproszenie oraz współpracę z Okręgiem, z 
sentymentem odniósł się do roli jaką odegrał 
jego ojciec – Stanisław Kowalczyk w rozwoju 
dialogu społecznego w województwie war-
mińsko-mazurskim. Okręgowy Inspektor 

mówił o roli Państwowej Inspekcji Pracy 
w zakresie przestrzegania prawa pracy, w 
szczególności zasad bezpiecznej pracy 
oraz o współpracy Inspekcji ze związkami 

zawodowymi. Odniósł się również do 
kampanii prowadzonych przez Państwową 
Inspekcję Pracy oraz do działań Rady ds. 
Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie przy 
OIP w Olszynie.

Medalami z okazji 130-lecia Ruchu 
Zawodowego Budowlanych w Polsce wyróż-
nieni zostali:

1. Państwowa Inspekcja Pracy – Okręgowy 
Inspektorat Pracy w Olsztynie (Medal 

dla Zbiorowości)
2. Członkowie Organizacji Zakładowej 

ZZ „Budowlani” w „Sklejka – Pisz” 
PAGED Sp. z o.o.

• Czarnecki Jan
• Kurpiewski Jan

3. Członkowie Organizacji Zakładowej 
ZZ „Budowlani” w Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Perspektywa” w Mrągowie:

• Adamski Jan
• Adamski Stanisław

4. Członkowie Organizacji Zakładowej 
ZZ „Budowlani” w Spółdzielni Miesz-
kaniowej w „Pojezierze” w Olsztynie:

• Banacka Aldona
• Grzanowicz Waldemar
• Starczewska Ewa
• Zglejszewska Ewa

5. Członkowie Organizacji Zakładowej 
ZZ „Budowlani” w Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Jaroty” w Olsztynie:

• Baranowska Renata
• Kościński Zbigniew
• Krzemińska Grażyna
• Krysiewicz Marek
• Sirojć Elżbieta
• Walacik Krystyna

(tn)
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Świętokrzyski  
Dzień Budowlanych

Okręg Świętokrzyski Związku Zawodowego „Budowlani” świętował 
Okręgowy Dzień Budowlanych oraz Jubileusz 130-lecia Ruchu 
Zawodowego Budowlanych w Polsce.

Obok działaczy Związku Zawodowego „Budowlani” z Okręgu Świę-
tokrzyskiego w uroczystościach wzięli udział przedstawiciele Państwowej 
Inspekcji Pracy, stowarzyszeń branżowych i pracodawcy. Zarząd Krajowy 
reprezentował wiceprzewodniczący Związku Tomasz Nagórka

Na zaproszenie Przewodniczącej Okręgu Świętokrzyskiego w Dniu 
Budowlanych udział wzięli: ks. dr hab. Rafał Dudała, okręgowy inspektor 
pracy w Kielcach Adam Derza, okręgowy nadinspektor pracy w Kielcach  
Barbara Kaszycka, psycholog - inspektor pracy w Kielcach  Kamila Pawłowska, 
przewodnicząca Rady Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa  Ewa 
Skiba, dyrektor Biura Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budow-
nictwa Wiesława Sobańska, dyrektor ds. komunikacji i relacji zewnętrznych 
CRH Materials Polska Sp. z o.o. Marek  Majcher, dyrektor ds. personalnych i 
prawnych Dyckerhoff Polska Sp. z o.o.  Adam Dec, prezes Zarządu „Wodociągi 
Kieleckie” Sp. z o.o. Henryk Milcarz, dyrektor ds. produkcji Świętokrzyskich 
Kopalni Surowców Mineralnych Sp. z o.o. Paweł Podsiadło, prezes Zarządu 

Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Marek Zaręba, prezes Zarządu 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Domator” w Kielcach Jacek Rek, prezes Klubu 
Sportowego „Stella” Ryszard Barwinek, psycholog Lidia Świeboda-Toborek, 
prezes Karabela CK Kamilla Pękalska.

Wydarzenie zostało podzielone na trzy części. W pierwszej odbyło się 
seminarium, na którym omówiono psychologiczne czynniki, które mają 
wpływ na wykonywaną pracę. Prelegenci wystąpili z następującymi wykłada-
mi: psycholog Lidia Świeboda-Toborek - „Nowa jakość relacji pracowniczych. 

Przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w środowisku pracy oraz kultura 
współpracy”, ks. dr hab. Rafał Dudała – „Przywództwo służebne – lider”, 
psycholog – inspektor pracy Kamila Pawłowska – „Pandemia czynnik stre-
sowy w środowisku pracy – nowe zagrożenia i sposoby radzenia sobie z nimi. 
Wpływ pandemii COVID w środowisku pracy na zdrowie i życie człowieka”.

W drugiej części – oficjalnej, przewodnicząca Okręgu Świętokrzyskiego 
Anna Bujnowska podziękowała za liczny udział w uroczystościach. Podkre-
śliła wagę obchodów Dnia Budowlanych oraz Jubileuszu 130-lecia Ruchu 
Zawodowego Budowlanych w Polsce oraz zaznaczyła, że Okręg Świętokrzyski 
koncentruje się w swojej pracy również na czynnikach psychospołecznych 
w miejscu pracy.

Wiceprzewodniczący Związku Tomasz Nagórka przekazał życzenia 

od przewodniczącego Związku Zbigniewa Janowskiego oraz podziękował 
za bieżącą współpracę Zarządu Krajowego z Okręgiem Świętokrzyskim. 
W liście kierowanym do uczestników Dnia Budowlanych Przewodniczący 
„Budowlanych” podkreślił znaczenie tego święta. „Jest to także czas, w którym 

integruje się całe środowisko, reprezentujące zarówno stronę związkową jak 
i pracodawców, a także instytucje, urzędy i organizacje, którym zależy na 
całokształcie polskiego budownictwa, przemysłu materiałów budowlanych 
i branż pokrewnych” – napisał w liście Zbigniew Janowski.

Okręgowy inspektor pracy w Kielcach Adam Derza, dziękując za 
zaproszenie, odniósł się do współpracy ze Związkiem Zawodowym „Bu-
dowlani” oraz podejmowanych wspólnie inicjatyw na rzecz bezpiecznych i 
higienicznych miejsc pracy. Scharakteryzował „Budowlanych” jako związek 
profesjonalny i otwarty na współpracę, z działaczami zaangażowanymi w 
dialog społeczny.

Gratulacje oraz podziękowania dla całego Okręgu Świętokrzyskiego 

powędrowały również od pozostałych uczestników Okręgowego Dnia 
Budowlanych i Jubileuszu 130-lecia Ruchu Zawodowego Budowlanych.

Podczas uroczystości Medalem z okazji 130-lecia Ruchu Zawodowego 
Budowlanych w Polsce odznaczeni zostali:

Medalem dla Zbiorowości:
• Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
• Kopalnia Wapienia „Morawica” S.A.
• Spółdzielnia Mieszkaniowa „Domator”
• Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.
• Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. 
• Trzuskawica S.A.
• Cement Ożarów S.A.
• Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.

Indywidualnie odznaczeni zostali:
• Julian Budziński – Cement Ożarów S.A.
• Anna Radosz – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik”

• Bożena Czupryńska – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Domator”
• Jolanta Koczywąs – Nordkalk Sp. z o.o. Zakład Miedzianka
• Janusz Głombiński – Dolina Nidy Sp. z o.o.
•  Marek Zaręba - Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
•  Jerzy Kaczmarski – Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
•  Władysław Sołtys – Kopalnia Wapienia „Morawica” S.A.
•  Bogdan Święcicki - Kopalnia Wapienia „Morawica” S.A.                                                           
•  Paweł Metryka - Kopalnia Wapienia „Morawica” S.A.
•  Stanisław Nowak - Kopalnia Wapienia „Morawica” S.A.
•  Adam Treliński – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki”
•  Amelia Kaczmarska – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik”
•  Agnieszka Mrozowicz - Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik”.

Drugą część uroczystości uświetnił minikoncert duetu Emilia Kopeć - 
skrzypce, Michał Kopeć - pianino.

Ostatnia część obchodów Świętokrzyskiego Dnia Budowlanych i Jubile-
uszu 130-lecia Ruchu Zawodowego Budowlanych w Polsce miała już charakter 
mniej oficjalny. Przy oprawie muzycznej DJ-a, w związkowej atmosferze, 
integrowali się członkowie „Budowlanych” z Okręgu Świętokrzyskiego.

(tn)
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Dzień Budowlanych 
na Podkarpaciu

W dniach 21-23 paździer-
nika 2022 r., w ośrodku 
wczasowym Solinka w 

Bieszczadzkim Bukowcu  Okręg 
Podkarpacki świętował Dzień Bu-
dowlanych i Jubileusz 130-lecia 
Ruchu Zawodowego Budowlanych 
w Polsce.   

Zarząd Okręgu zorganizował 
trzydniowy wyjazd. W pierwszym 
dniu grupa ponad 50 uczestników 
udała się nad Jezioro Solińskie w 
celu zwiedzenia zapory i elektrowni 
wodnej. Cała grupa skorzystała z 
najnowszej atrakcji, którą otwarto 
1 lipca 2022 r. - gondolowej kolei 
linowej o długości 1600 m. Z po-
kładu przeszklonych wagoników 
można podziwiać jezioro, zaporę 
oraz panoramę Bieszczad. Na górnej 
stacji, na górze Jawor znajduje się 
wieża widokowa i park przygód 
„Tajemnicza Solina”. 

Kolejną atrakcją było zwiedza-
nie z przewodnikiem elektrowni 

wodnej we wnętrzu zapory. Koryta-
rze techniczne wewnątrz betonowej 
zapory w Solinie ciągną się na dwa 
kilometry. Część z nich została 
udostępniona do zwiedzania. Moż-
liwość przebywania we wnętrzu 
budowli, która powstrzymuje napór 
500 milionów metrów sześciennych 
wody stanowi niewątpliwie niesa-
mowite przeżycie. Ta wysoka na 
82 metry, betonowa zapora wodna 
spiętrza wody Sanu do wysokości 
60 metrów, na potrzeby elektrowni 
wodnej. Zainstalowano w niej cztery 
turbiny, o łącznej mocy 200 MW, 
które wytwarzają prąd wykorzystu-
jąc energię kinetyczną spadającej 
z ponad 40 metrów wody. Jest to 
elektrownia szczytowo-pompowa.

W drugim dniu związkowa gru-
pa udała się do miejscowości Mucz-
ne, gdzie znajduje się pokazowa za-
groda hodowli żubrów. W zagrodzie 
przebywają żubry linii białowiesko-
-kaukaskiej pochodzące z Polski, 
Francji, Niemiec i Szwajcarii. Żubry 
z Mucznego stały się jedną z więk-
szych atrakcji regionu. Licząca 34 

m wysokości wieża widokowa na 
Jeleniowatym to kolejna atrakcja 
Bieszczad, którą zwiedzili działacze 

z Podkarpacia. Ażurowa konstrukcja 
sprawia, że już podczas podcho-
dzenia pod górę podziwiać można 
wspaniałe widoki. Najpiękniejsze 
jednak panoramy można ujrzeć 
ze znajdującego się na najwyższym 
poziomie tarasu widokowego. W 
kierunku południowym widać m. 
in. ciąg najwyższych bieszczadzkich 

szczytów: Halicz, Kopę Bukowską, 
cały grzbiet Bukowego Berda, Poło-
ninę Caryńską, Połoninę Wetlińską 

i Smerek. Zobaczymy też Otryt, 
dolinę górnego Sanu, a nawet ukra-
ińskie Bieszczady i Gorgany. W dole, 
w całej okazałości prezentuje się 
wieś Muczne. Wieża ma konstrukcję 
stalowo–drewnianą, na najwyższą 
platformę prowadzi 170 schodów. 
Została wybudowana z inicjatywy 
Nadleśnictwa Stuposiany, jej ofi-

cjalne otwarcie miało miejsce 19 
listopada 2020. Jest to najwyższa 
wieża widokowa w Bieszczadach.

Wieczorem 22 października 
2022 r. miała miejsce uroczysta ko-
lacja i obchody dnia Budowlanych, 
w ramach trwającego jubileuszu 
130-lecia Ruchu Zawodowego Bu-
dowlanych w Polsce. Przewod-
niczący Okręgu Andrzej Płonka 
powitał zgromadzonych gości, a 
następnie sekretarz krajowy ds. 
prawnych Cezary Izdebski odczytał 
list Przewodniczącego Związku Za-
wodowego „Budowlani” Zbigniewa 
Janowskiego do uczestników święta 
Budowlanych. W dalszej części dy-
rektor Zespołu Budów w Rzeszowie 
Lesław Solecki odczytał list prezesa 
Zarządu Firmy Elektromontaż 
Rzeszów S.A. Sławomira Ciuły. 

List przewodniczego Rady 
OPZZ Województwa Podkarpac-
kiego Jerzego Rokickiego Kielara 
odczytał członek Rady Krajowej 
Józef Tadla.

Na wniosek Zarządu Okręgu 
Podkarpackiego, Zarząd Krajowy 
Związku Zawodowego „Budowlani” 
postanowił wyróżnić aktywnych 
działaczy związkowych, którzy peł-

nią obecnie funkcje członków Rady 
Okręgu Podkarpackiego oraz prze-
wodniczącego OKR, przyznając 
Medal 130-lecia Ruchu Zawodowego 
Budowlanych. Medalem 130-lecia 
Ruchu Zawodowego Budowlani 
zostali wyróżnieni:

• Józef Tadla – wiceprzewodni-
czący Rady Okręgu Podkar-
packiego  

• Płonka Bogusław – członek 
Rady Okręgu Podkarpackiego

• Dykiel Jacek - członek Rady 

Okręgu Podkarpackiego
• Badura Kazimierz - członek 

Rady Okręgu Podkarpackiego
• Lesław Solecki – przewodni-

czący OKR 

Na wniosek przewodniczącej 

Organizacji Zakładowej Związku 
Zawodowego „Budowlani” działają-
cej w Kruszgeo Rzeszów S.A. - Mag-
daleny Bieniasz, Zarząd Krajowy 
Związku Zawodowego „Budowlani” 
za aktywną i długoletnią działalność 
związkową postanowił wyróżnić 
Halinę Bielską Odznaką Honorową 
Zasłużony dla Związku Zawodowe-
go Budowlani.

Na wniosek Przewodniczącego 
Związku Zawodowego „Budowlani” 
z Elektromontażu Rzeszów Zarząd 
Krajowy Związku Zawodowego 
„Budowlani” postanowił wyróżnić 
Złotym Medalem 130-lecia Ru -
chu Zawodowego Budowlani dla 
zbiorowości firmę Elektromontaż 
Rzeszów S.A. Odznaczenie odebrał 
reprezentujący Zarząd firmy Lesław 
Solecki.

Uroczystą kolację umilała 
zaproszonym gościom łękowska 
kapela „Siwy Jan”

Cezary Izdebski
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XXIII Kongres IG BAU o młodzieży  
w związkach zawodowych i środowisku

Spotkanie Projektu EMEcs  
na Targach SAIE w Bolonii

IG Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU), 
niemiecki związek pracowników 
budownictwa, przemysłu mate-

riałów budowlanych, rolnictwa i leśnictwa 
odbył swój kongres 26 września w Kassel w 
Niemczech. W Kongresie, obok kilkuset 
delegatów, wzięli udział także zaproszeni go-
ście zagraniczni, w tym wiceprzewodniczący 
ZZ „Budowlani” Jakub Kus. Przekazał on 
Przewodniczącemu IG BAU list od Przewod-
niczącego ZZ „Budowlani”. 

W liście Zbigniew Janowski pisze m.in: 
Wasz Związek zajmuje bardzo ważne miejsce 
w społeczeństwie niemieckim. Jest także jedną z 
ważniejszych organizacji w walce o prawa pracow-
ników budowlanych w Europie i na świecie. W 
dzisiejszych czasach europejskie związki zawodowe 
powinny zmierzyć się z wieloma problemami 
związanymi z głębokimi zmianami struktural-
nymi w światowej i europejskiej gospodarce oraz 
przezwyciężeniem kryzysu pandemicznego, a także 
wyzwaniami wynikającymi z głębokich zmian 
klimatycznych, demograficznych, technologicz-
nych i społecznych współczesnego społeczeństwa. 
Agresja Rosji na Ukrainę i jej wielowymiarowe 
konsekwencje polityczne i gospodarcze stają się 
ogromnym wyzwaniem. To zmienia rynek 
pracy we wszystkich krajach. Tak jak poprzednio, 
Wasz Związek może wnieść wielki wkład w 
kształtowanie polityki międzynarodowego ruchu 
związkowego w tych trudnych czasach.

Kongres IG BAU rozpoczął się wręcze-
niem Nagrody im. Georga Lebera za odwagę 
obywatelską. Jest to uczczenie pamięci Geor-
ga Lebera, byłego przewodniczącego IG BAU.

Nagrodzona została Inicjatywa 19 lutego 

Hanau (www.19feb-hanau.de) i otrzymała 
10 000 euro za wybitne wysiłki na rzecz 
upamiętnienia życia tych, którzy padli 
ofiarą prawicowego mordercy Tobiasa Ra-
thjena 19 lutego 2020 r. w Hanau. IG BAU 
podkreśla, że Inicjatywa zapewniła, że ofiary 
nie zostaną zapomniane, ich rodziny będą 
w pełni wspierane, a narracja i historyczny 
zapis straszliwej zbrodni nie zostanie w żaden 
sposób zniekształcony i zafałszowany przez 
partykularne interesy.

Kongres przyjął również wniosek, w 
którym IG BAU skupi się na organizowaniu 
i szkoleniu młodzieży w szkołach zawodo-
wych, uczelniach i firmach. Aby zrealizować 
to zadanie, w 12 regionach, w których IG 

BAU jest obecny, będą działać koordynatorzy.
Musimy wzmocnić naszą pracę z młodzie-

żą, musimy stać się jeszcze bardziej atrakcyjni 
dla młodych ludzi. Wykorzystajmy szansę po 
pandemii, ponieważ coraz więcej stażystów chce 
ponownie zostać członkami naszego związku – 
powiedziała Nicole Simons, członek Zarządu 
Federalnego IG BAU.

Młodzież wnosi świeże i postępowe tematy, 
a także nowe formy i pomysły do wykonywania 
pracy związkowej. Ponadto ci, którzy wcześnie 
nauczą się walczyć o swoje prawa, będą nadal 
pracować pewnie i szczęśliwie w swoim przyszłym 
życiu zawodowym. przynosi również korzyści 
firmom, a ostatecznie całemu społeczeństwu – 
dodała Simons.

Robert Feiger, dotychczasowy prze-
wodniczący IG BAU, wybrany ponownie na 
kolejne 4 lata, podkreślił: W przyszłości chcemy 
wzmocnić nasz wizerunek jako organizacji 
ekologicznej, ponieważ nasze branże szczególnie 
odczuwają skutki zmian klimatycznych. Będzie-
my też intensywnie zajmować się cyfryzacją i jej 
skutkami. Oba tematy są ogromnymi zadaniami 
transformacyjnymi, z którymi musimy się zmie-
rzyć. Siła związkowa w firmach musi być dalej 
umacniana, w końcu musimy ciągle wyjaśniać 
pracownikom, dlaczego warto być w związkach 
zawodowych.

Obecny na kongresie sekretarz generalny 
BWI, Ambet Yuson, podkreślił, że ... IG BAU 
wykazał solidarność w całym spektrum działań 

BWI, szczególnie w walce o demokrację w Birmie 
i na Ukrainie. Zdecydowane i zjednoczone po-
parcie dla niepodległości Ukrainy i demokracji w 
Myanmarze przez społeczność międzynarodową, 
kraje demokratyczne, związki zawodowe (…) są 
uspokajającymi oznakami pomimo trudnych cza-
sów. Dziękuję IGBAU za silne i stałe wsparcie.

Gość honorowy Kongresu Wasyl An-
drejew, prezes Ukraińskiego Związku Bu-
dowlanego (PROFBUD) stwierdził: Mój kraj, 
Ukraina, przechodzi najtrudniejszy okres w historii 
niepodległości tego kraju. Ludzie bardzo cierpią, 
duża część naszego kraju zostaje zniszczona. (…) 
Bez międzynarodowego wsparcia nie bylibyśmy w 
stanie wytrzymać tej trudnej sytuacji. Ale patrzymy 
w przyszłość. To właśnie budowlańcy odbudują 
nasz kraj. (…) Chcielibyśmy podziękować IG 
BAU za wszelkie wsparcie udzielone naszemu 
związkowi PROFBUD, który pomaga nam z 
nadzieją i ufnością patrzeć w przyszłość.

Oprócz Roberta Feigera, K ongres IG 
BAU wybrał również Haralda Schauma, 
Nicole Simons, Carstena Burckhardta i 
Ulrike Laux do swojego najwyższego organu 
kierowniczego.

Jakub Kus w trakcie Kongresu odbył 
szereg spotkań bilateralnych z liderami 
europejskich związków zawodowych. Kon-
takty te były pierwszymi, po długiej przerwie 
spowodowanej pandemią.

IG BAU zrzesza obecnie ponad 200 000 
członków z branży budowlanej, rolniczej i 
leśnej oraz usług sprzątania i czyszczenia 
budynków w Niemczech.

Tekst bwint/red
Zdjęcia: IG BAU/red

Projekt EMEcs, współfinansowany 
przez Komisję Europejską w ramach 
programu EASI – Progress Axis 

2014/2020, projekt nr VS/2020/0497 ma 
na celu zrozumienie, w jaki sposób środki 
wprowadzone przez państwa członkowskie w 
celu zwalczania pandemii Covid-19 wpłynęły 
na pracowników delegowanych w sektorze 
budowlanym, w jaki sposób można prze-
zwyciężyć związane z pandemią przeszkody 
w delegowaniu oraz w jaki sposób można 
lepiej chronić pracowników w przyszłości w 
podobnych okolicznościach.

Oprócz krytycznych sytuacji wywo-
łanych pandemią ochronę socjalną pra-
cowników delegowanych mogą dodatkowo 
utrudniać inne czynniki, w tym:

• mała świadomość lokalnych instytucji 
i kontekstów;

• możliwe przeszkody językowe;
• trudności w dostępie do pomocy w 

nagłych wypadkach (w związku z po-
zostawaniem w trakcie delegowania w 
instytucjach zabezpieczenia społecznego 
kraju wysyłającego).
Partnerstwo EMEcs spotkało się w 

Bolonii, na targach budowlanych SAIE , na 
dwóch wydarzeniach.

21 października 2022 r. odbyło się II 

Międzynarodowe Seminarium EMEcs,. 
Podczas seminarium poruszony został temat 
o dużym znaczeniu, jakim jest wykorzystanie 
technologii cyfrowych i narzędzi do walki z 
pracą nierejestrowaną i zapewnienie bezpie-
czeństwa na budowach. W świetle trudności 
we wdrażaniu kontroli na miejscu w czasie 
pandemii, a także wobec przyspieszenia 
wdrażania nowych technologii i cyfryzacji, 
w ramach projektu badane są cechy, moż-
liwości i ograniczenia narzędzi cyfrowych 
przydatnych w promowaniu deklarowanej 

pracy i bezpieczeństwa pracy i zdrowia w 
sektorze budowlanym. Podczas wydarzenia 
zaprezentowane zostały wybrane narzędzia, 
w tym kojarzenie baz danych związanych 
z pracą, platformy do monitorowania 
obecności firm i pracowników na budowie 
oraz narzędzia informacyjne dostępne dla 
samych pracowników.

22 października 2022 odbyło się po-
siedzenie Komitetu Sterującego projektu 

poświęcone planowaniu przygotowania 
kluczowych rezultatów projektu. Obecnie 
dostępny jest m.in. polski raport krajowy: 
https://emecs-project.eu/wp-content/uplo-
ads/2022/10/EMEcs_Poland.pdf 

 Partnerami projektu koordynowanego 

przez  CNCE (Kasa budownictwa we Wło-
szech) i Fundację Brodolini są organizacje z 
Hiszpanii (FLC Asturia), Niemiec (SOKA-
-BAU), Portugalii (ISCTE-IUL), Rumunii 
(Kasa budownictwa CSC), Belgii (AEIP) 
oraz Polski (Związek Zawodowy „Budow-
lani”). W spotkaniu projektu wziął udział 
wiceprzewodniczący ZZ „Budowlani” Jakub 
Kus, koordynujący prace w projekcie ze strony 
Związku.

Uczestnicy spotkania mieli okazję 
wziąć udział we wręczeniu nagród CNCE, w 
bardzo interesujących konkursach zawodów 
budowlanych, a także zwiedzili ekspozycję 
jednych z największych targów budowlanych 
w Europie.

sag
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Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów 
Budownictwa świętowała 20-lecie istnienia

W dniu 24 września 2022 r. Święto-
krzyska Okręgowa Izba Inżynie-
rów Budownictwa obchodziła 

jubileusz XX-lecia. Uroczystość, na którą 
przybyło wielu gości, odbyła się w Sali 
Kameralnej Filharmonii Świętokrzyskiej im. 
Oskara Kolberga w Kielcach i była okazją do 
podsumowania 20 lat działalności, podzięko-
wań oraz życzeń dla samorządu zawodowego 
budowniczych.

Wśród gości zaproszonych na uroczy-
stość byli m.in.: Adam Baryłka – dyrektor 
Departamentu Architektury, Budownictwa i 
Geodezji w Ministerstwie Rozwoju i Techno-
logii, Agata Wojtyszek - poseł na Sejm Rzeczy-
pospolitej Polskiej, Krzysztof Lipiec – poseł 
na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Krzysztof 
Słoń – senator Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz Anna Jaworska-Dąbrowska – dyrektor 
Wydziału Prawnego, Kontroli i Nadzoru 
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Kielcach w zastępstwie wojewody świę-
tokrzyskiego Zbigniewa Koniusza, Bożena 
Szczypiór – zastępca prezydenta Kielc, Adam 
Derza – okręgowy inspektor pracy, Barbara 
Kieres – świętokrzyski  wojewódzki inspektor 
nadzoru budowlanego, Filip Pachla – wicepre-
zes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa, a także Marcin Kamiński – 
przewodniczący Świętokrzyskiej Okręgowej 
Rady Izby Architektów Rzeczypospolitej 

Polskiej. Wśród zaproszonych gości była 
także Anna Bujnowska – przewodnicząca 
Związku Zawodowego „Budowlani” Okręgu 
Świętokrzyskiego.

Na uroczystość przybyli również: prze-
wodniczący Izb okręgowych: mazowieckiej, 
śląskiej, małopolskiej, wielkopolskiej, dolno-
śląskiej, łódzkiej,  podkarpackiej, lubelskiej 

i podlaskiej, delegaci na zjazdy okręgowe 
Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa w kadencji 2022-2026, delegaci 

pracujący w organach Izby Świętokrzyskiej w 
latach 2014-2022, pracownicy Biura Okręgo-
wej Rady i prawnicy współpracujący z Izbą.

Jak powiedziała do zebranych Ewa Skiba 
- przewodnicząca Okręgowej Rady Święto-
krzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa, 
jubileusz 20-lecia Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa to niezwykłe święto.

– Wiemy, że inżynier budownictwa to 
zawód zaufania publicznego, ale nie tylko, 
to także pasja i powołanie. Członkowie 
naszej Izby odgrywają ogromną rolę w 
życiu gospodarczym naszego województwa i 
kraju, bowiem inżynierowie budownictwa to 
wysokiej rangi specjaliści, którzy projektują, 
realizują i nadzorują inwestycje budowlane. 
To Wy - Koleżanki i Koledzy kreujecie otacza-
jącą nas przestrzeń. Pod waszym nadzorem 
powstają interesujące, nowoczesne, a przede 
wszystkim oczekiwane przez społeczeństwo 
inwestycje. Gratuluję wam wszystkim tego, że 
możemy wykonywać tak wyjątkowy zawód - 
mówiła Ewa Skiba.

- W ciągu minionych 20 lat każdy z 
Was wniósł ogromny wkład w funkcjono-
wanie naszego samorządu zawodowego na 
różnych płaszczyznach. Przed nami kolejne 
wyzwania, odpowiadające na potrzeby rynku 
i rosnące oczekiwania. Wprowadzamy nowe 
rozwiązania techniczne i cyfrowe. Sięgamy 
po nowe materiały i technologie. Dynamika 
tych zmian jest bardzo duża. Nowoczesne bu-
downictwo wymaga od inżynierów również 
nowych kompetencji w zarządzaniu. Oprócz 
wiedzy i odpowiedzialności konieczne są 
także umiejętność sprawnego zarządzania 
inwestycjami, innowacyjność i kreatywność. 
Budownictwo przyszłości to także spójne pra-
wo i optymalizacja procesów inwestycyjnych 

– mówiła przewodnicząca życząc inżynierom 
wytrwałości, energii i wielu sukcesów.

W czasie uroczystości minutą ciszy 
uczczono członków Izby, którzy już odeszli.

Jubileusz był okazją do multimedialnej 
prezentacji dokonań i osiągnięć samorządu 
zawodowego inżynierów budownictwa w 
Świętokrzyskiem. Podczas uroczystości 
wręczono resortowe medale i Odznaki Hono-
rowe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Medal Za Zasługi dla Budownictwa 
otrzymała z rąk Adama Baryłki – dyrektora 
Departamentu Architektury, Budownictwa i 
Geodezji w Ministerstwie Rozwoju i Tech-
nologii, przewodnicząca Świętokrzyskiej 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
Ewa Skiba.  

Złote Odznaki otrzymali: Halina Ko-
ścińska, Adam Muszyński, Andrzej Niciński, 
Jerzy Nowak, Grażyna Ogórek, Bogusław 
Świąder. Pośmiertnie Złota Odznaka została 
przyznana Waldemarowi Wieczorkowi.

Srebrne Odznaki wręczono: Annie 
Białogońskiej, Erykowi Curyło, Ewelinie 
Kurek, Pathiasowi Mwendeli, Wiesławowi 
Nowakowi, Magdalenie Riabcew i Bogdano-
wi Strzelczykowi.

W części artystycznej uroczystości z 
koncertem wystąpił zespół Strauss Ensemble.

Marzena Smoręda
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Z WYDARZEŃ W ŚWIATOWYM RUCHU PRACOWNICZYM
Dania 

Pozyskiwanie młodych 
pracowników do związków 
zawodowych oraz zwalczanie 
wyzysku to priorytety Duń-
skiego Związku Zawodowego 

3F, którego kongres miał miejsce w październiku. 
Na przewodniczącego związku (na kolejną trzylet-
nią kadencję) wybrany został Henning Overgaard. 
Przewodniczący wspomniał o osiągniętych sukce-
sach dotyczących m.in. walki o obniżenie wieku 
emerytalnego, podejmowanych inicjatyw przeciwko 
dumpingowi społecznemu oraz rozwojowi dobrych 
praktyk, szczególnie dot. sektora budowlanego. 

„My w 3F i w całej branży związkowej wiemy, że 
trzeba podjąć dodatkowy wysiłek na rzecz rekrutacji 
nowych członków. Musimy zapewnić, że związek 
będzie silny  także w przyszłości” – podkreślał Over-
gaard w swoim przemówieniu. Ponownie wybrany 
przewodniczący oświadczył stanowczo, iż potrzebna 
jest walka z pracodawcami, którzy wyzyskują pra-
cowników.

Serbia
Aktualne ceny energii i 

kryzys finansowy uderzyły w 
Serbię i lokalny rynek pracow-
niczy równie mocno co w inne 
kraje europejskie. Mimo faktu, 

iż wybory parlamentarne i prezydenckie odbyły się już 
w kwietniu 2022 r. to do dnia dzisiejszego nie został 
powołany nowy rząd. Ma to wpływ na ekonomię kraju 
i pogarsza sytuację w wielu obszarach gospodarki, 
w tym m.in. branżę utrzymania dróg oraz sektor 
budowlany, które są finansowane z dotacji rządowych.

W konsekwencji wiele firm postanowiło obni-
żyć już i tak niskie zarobki i rozpocząć zwolnienia 
pracowników. Niezależny Związek Pracowników 
Utrzymania Dróg Serbii (dalej: Związek) jest w 
kontakcie z Publicznym Przedsiębiorstwem - Serbskie 
Drogi, które finansuje infrastrukturę drogową w celu 
znalezienia sposobu na pokonanie tego trudnego 
okresu.  Jednym z postulatów Związku z uwagi wysoką 
inflację są  podwyżki płac. 

Niemcy
 Robert Feiger przez kolej-

ne 4 lata pełnić będzie funkcję 
przewodniczącego Industrie-
gewerkschaft Bauen- Agrar-
-Umwelt (IG BAU). Feiger 

wybrany został przez Niemiecki Kongres Związków 
Zawodowych w Kassel większością 84,3% głosów. 

Przewodniczący Feiger powiedział: „Te wybory 
gwarantują ciągłość podejmowanych przez nas do 
tej pory działań”. 

IG BAU oświadczyło, że chce wzmocnić swój 
profil jako związku zawodowego dbającego o ochroną 
środowiska, wskazując przy tym, iż sektor budowlany 
jest szczególnie podatny na zmiany klimatu. Rozwój 
cyfryzacji i jej wpływ na branże budowlaną również 
został uznany za obszar wymagający od związków 
zawodowych szczególnej uwagi i odpowiedniego 
dostosowania prowadzonych działań.

Turcja 
Turcja pogrążona jest w głę-

bokim smutku po wybuchu do 
jakiego doszło 15 października 
w państwowej kopalni węgla w 

Amasra, w wyniku którego zginęło 41 górników, a 
wielu innych zostało poważnie rannych.

W znajdującej się w prowincji Bartin nad Mo-
rzem Czarnym kopalnii węgla doszło do eksplozji 
ognia, po której uwięzionych zostało 110 pracow-
ników. Dopiero po zakończeniu akcji ratowniczej 
okazało się, że w wypadku zginęło kilkudziesięciu 
pracowników kopalni.

Związki zawodowe są wstrząśnięte tą tragedia i 
wyraziły rozgoryczenie brakiem zapewnienia przez 
władze odpowiedniego bezpieczeństwa pracowni-
ków, pomimo ich ciągłych upomnień oraz działań 
lobbingowych na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa 
i higieny pracy w górnictwie.

W liście wysłanym do swoich tureckich związ-
ków zawodowych - Międzynarodowa Organizacja 
Pracowników Przemysłu Budowlanego (BWI) opła-
kuje robotników, którzy zginęli w wypadku i wzywa 
do kompleksowego śledztwa w tej sprawie, celem 
ustalenia osób odpowiedzialnych i wymierzenia 
sprawiedliwości.

BWI potwierdza swoje zobowiązanie do pro-
wadzenia większej liczby działań edukacyjnych i 
działań prawnych w celu zapewnienia właściwych 
warunków BHP mając na uwadze kampanię „życie 
ponad zyskiem”.

Niestety, to nie pierwsza taka tragedia w Turcji. W 
2014 roku kopalnia węgla w Somie została zniszczona 
przez podziemny pożar, w którym zginęło 301 pracow-
ników. W Turcji odnotowuje się rekordową liczbę ofiar 
śmiertelnych związanych z pracą górnictwie, a ponad 
2000 pracowników ginie każdego roku w wypadkach 
przy pracy. Kraj ten jest również stale plasowany w 
rocznym indeksie Międzynarodowej Konfederacji 
Związków Zawodowych (ITUC) wśród 10 najgorszych 
krajów pod względem praw pracowniczych.

Filipiny
Szesnaście młodych kobiet 

otrzymało certyfikaty po ukoń-
czeniu wymagającego szkolenia 
w zakresie spawania łukowego 
w osłonie metalowej, w mieście 

Pasig na Filipinach. Wręczenie certyfikatów odbyło się 
w ratuszu miasta Pasig pod przewodnictwem młodego 
i postępowego burmistrza miasta, Vico Sotto.

Podczas wydarzenia obecni byli również Tobias 
Settergen, zastępca szefa misji Ambasady Szwecji w 
Manili Jeron Manzanero, administrator miasta Pasig, 
radny Angelu de Leon, sekretarz ds. edukacji regionalnej 
BWI-Azja-Pacyfik Marlon Quesada z  Krajowego Związ-
ku Pracowników Budownictwa  (NUBCW), sekretarz 
generalny Santiago Nolla, absolwenci spawalnictwa i 
hydrauliki z San Jose del Monte Bulacan oraz rodziny 
pracownic.

Oprócz zdobycia certyfikatów pracownice święto-
wały również zdanie egzaminu, dzięki któremu zyskały 
prawo do zatrudnienia. To skłoniło NUBCW Education 
Officer Tess Borgońos, która była również gospodarzem 
wydarzenia, do zwrócenia uwagi Urzędu Publicznych 
Służb Zatrudnienia (PESO) ws. nadania priorytetu 
zatrudnianiu wspomnianym kobietom. W rozmowie 
z pracownicami i związkami zawodowymi Sotto 
podkreśliła wagę programu szkolenia nietradycyjnych 
umiejętności dla pracowników i zobowiązała się do kon-
tynuowania współpracy samorządu z NUBCW i BWI. 

Tymczasem pracownice, które ukończyły szkolenie 
zorganizowały się we wspólny cech. Nowo wybrana 
przewodnicząca Khyla Jane Lugares, wyraziła po-
dziękowania dla BWI, NUBCW, Union to Union, 
SBTF i samorządu lokalnego Pasig City za pomoc 
pracownikom w zdobywaniu nowych umiejętności 
oraz za dostęp do większej liczby miejsc pracy. „Dzięki 
temu programowi mamy szerokie możliwości wejścia i 
zmian zdominowanego przez mężczyzn świata branży 
budowlanej. Nie zmarnujemy tego” – powiedziała.

Sekretarz generalny Stowarzyszenia Pracownic 
Branży Budowlanej (AWWCI) Mary Ann Vargas 
podkreśliła, że walka o równość płci ma jeszcze długą 
drogę do przebycia. Razem z innymi członkiniami 
AWWCI-NUBCW i ruchem związkowym, na poziomie 
krajowym i globalnym, możemy budować swoją siłę, 
możemy pokazać swoją siłę w świecie pracy, w świecie 
budownictwa” – powiedziała.

Świat
Związek Zawodowy Indu-

stri Energi zaprasza przedstawi-
cieli i pracowników związków 
zawodowych na całym świecie 

do zgłaszania kandydatów do przyszłorocznej między-
narodowej nagrody Arthura Svenssona za działalność 
związkową. Termin składania zgłoszeń upływa 1 
stycznia 2023 roku.

Wysokość nagrody to 500 000 koron norweskich 
(około 47.500 euro). Połowa nagrody trafia bezpośred-
nio do zwycięzcy, zaś druga połowa zostanie przezna-
czona na projekty związane z działalnością związkową 
laureata nagrody.

Od 2010 roku Nagroda Svenssona przyznawana 
jest osobom i organizacjom, które działają głównie na 
rzecz promowania praw związkowych i organizowania 
działalności związkowej na całym świecie. Wśród po-
przednich zwycięzców znajdziemy liderów i działaczy 
związku nauczycieli w Bahrajnie, związku górników w 
Meksyku, włókienników w Kambodży, niezależnych 
związków zawodowych na Białorusi i Kazachstanie i 
wielu innych. W ubiegłym roku nagrodę przyznano 
związkowi pracowników służby zdrowia w Liberii i ich 
liderowi.  Termin nominacji upływa 1 stycznia 2023 
r., ale Industri Energi zachęca do jak najszybszych 
zgłoszeń. Nominowani będą oceniani na podstawie 
tego, w jakim stopniu dana osoba lub organizacja 
promowała prawa związkowe i/lub organizowanie 
związków na świecie.

Industri Energi to norweski związek zawodowy 
dla pracowników przemysłu naftowego, chemicznego, 
farmaceutycznego, aluminiowego i metalowego oraz 
przemysłu leśnego. 

Belgia 
Pracownicy i zarząd firmy 

Sagrex Heidelbergcement w 
Belgii osiągnęli porozumienie 
po tygodniu strajków związków 

zawodowych.
W obliczu możliwości przedłużającego się 

strajku pracowników, który mógłby zaszkodzić 
wizerunkowi firmy w kraju i za granicą, zarząd Sagrex 
Heidelbergcement w końcu zaakceptował żądanie 
związku, aby zwiększyć refundację kosztów podróży 
dla pracowników.

Pracownicy twierdzili, że gwałtowny wzrost cen 
paliw radykalnie wpłynął na koszty ich transportu 
do miejsc pracy. Zrzeszone w BWI belgijskie związki 
zawodowe oświadczyły, że domagają się równego trakto-
wania wszystkich pracowników Sagrex i poszanowania 
dialogu społecznego.

Sagrex Heidelbergcement jest liderem na belgij-
skim i holenderskim rynku cementowym, zatrudnia 
prawie 400 pracowników w swoich 20 zakładach, w 
tym 18 w Belgii i 2 w Holandii.  Na rynku belgijskim 
firmę reprezentują marki CBR, Sagrex i Inter-Beton.
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Z WYDARZEŃ W ŚWIATOWYM RUCHU PRACOWNICZYM
Francja

OPZZ informuje:
„Europejska Konfederacja 

Związków Zawodowych, fran-
cuskie związki zawodowe oraz 

kilka federacji i konfederacji związków zawodowych, 
w tym także OPZZ, połączyły dziś swoje siły w Stras-
burgu. Wspólnie protestowali przeciwko rosnącym 
kosztom utrzymania i wezwali UE i rządy krajowe do 
podjęcia stanowczych działań.

5 października przed Parlamentem o godz. 13.00 
odbyła się demonstracja, a tuż po niej, o godz. 17.15, 
spotkanie z europosłami w Parlamencie Europejskim, 
na którym liderzy związków zawodowych i pracownicy 
przedstawili swoje stanowisko. Katastrofalne konse-
kwencje ogromnych wzrostów cen dla ludzi pracy i ich 
rodzin. Ich żądania dotyczące zdecydowanych działań 
ze strony UE i rządów krajowych, w tym zwiększenia 
płac i wsparcia dochodów, podatku od zysków i ogra-
niczenia cen. Żądania związków zawodowych zostały 
podsumowane w sześciopunktowym planie ETUC i 
obejmują: 

• podwyżki płac, aby sprostać wzrostowi kosztów 
życia - oznacza to wspieranie rokowań zbiorowych

• podwyżki płac minimalnych w celu zapewnienia 
ich adekwatności oraz ukierunkowane płatności 
awaryjne dla osób o niskich zarobkach, które nie 
mogą sobie pozwolić na opłacenie rachunków za 
energię, wraz z zakazem odłączania od sieci

• ograniczenie kosztów rachunków za energię dla 
obywateli oraz podatek od nadmiernych zysków 
osiąganych przez przedsiębiorstwa energetyczne
Ester Lynch, zastępca sekretarza generalnego 

ETUC apeluje: „Miliony pracowników już przed tym 
kryzysem borykały się z problemami, a teraz prosi się 
ich o płacenie ogromnych rachunków za energię z 
pensji, których realna wartość spada. Ludzie muszą 
podejmować coraz trudniejsze decyzje o tym, czy stać 
ich na postawienie jedzenia na stole, czy włączenie 
ogrzewania lub ugotowanie ciepłych posiłków, podczas 
gdy prezesi i akcjonariusze firm energetycznych cieszą 
się rekordowymi zyskami ich kosztem. To niemoralne 
i politycy muszą opanować ten kryzys, zanim będzie 
za późno!”. 

Węgry
OPZZ informuje:
„Warsztaty zorganizowane 

przez Międzynarodową Organi-
zację Pracy (MOP) i Europejską 

Agencję Pracy (ELA) zaowocowały zaleceniami dla 
UE i innych krajów europejskich, w tym także dla 
Ukrainy i Mołdawii, jak reagować na ryzyko handlu 

ludźmi, pracy przymusowej i pracy nierejestrowanej 
osób uciekających przed wojną na Ukrainie.

Po raz pierwszy MOP i ELA zorganizowały 
wspólnie spotkanie, które odbyło się 4 października 
2022 r. w Budapeszcie. Spotkanie zgromadziło inspek-
torów pracy oraz organy ścigania lub odpowiednie 
organy państwowe UE i innych krajów europejskich, 
będących miejscem tranzytu lub przeznaczenia osób 
uciekających przed wojną na Ukrainie.

Biorąc pod uwagę wrażliwy status osób ucie-
kających przed wojną, uczestnicy dyskutowali nad 
najlepszymi praktykami i kluczowymi zaleceniami, 
jak skutecznie przeciwdziałać zwiększonemu ryzyku 
pracy niezgłoszonej, wyzyskowi pracowników i han-
dlowi ludźmi w czterech obszarach tematycznych: 
prewencja, ochrona, ściganie i współpraca międzynaro-
dowa. Uczestnicy przeanalizowali również możliwość 
przeprowadzenia ukierunkowanych kampanii uświa-
damiających i inspekcji tematycznych w najbardziej za-
grożonych sektorach oraz poprawę współpracy między 
inspekcjami pracy, organami ścigania i sądownictwem.

Od momentu rozpoczęcia przez Federację Rosyj-
ską wojny z Ukrainą pod koniec lutego, w całej Europie 
odnotowano napływ ponad 7,5 miliona uchodźców. 
Około 85% ukraińskich uchodźców to kobiety i dzieci, 
podróżujące bez mężczyzn, którzy są zaciągnięci do 
wojska lub pozostają w domu. Mogą być kuszone do 
przyjęcia pracy bez umowy lub mogą zostać pozbawio-
ne dokumentów i skończyć jako ofiary wyzysku lub w 
skrajnych przypadkach, jako ofiary pracy przymusowej 
lub pracy wykonywanej przez dzieci.

Biuro MOP dla Europy Środkowej i Wschodniej 
świadczy usługi doradcze dla 18 krajów członkowskich 
w celu opracowania polityki i programów promujących 
więcej i lepsze miejsca pracy dla wszystkich kobiet i 
mężczyzn. Od początku wojny MOP pomaga ukraiń-
skim uchodźcom w zakresie pomocy humanitarnej, 
wspierania dochodów oraz opracowała kampanię in-
formacyjną na temat zagrożeń związanych z handlem 
ludźmi i pracą przymusową, która do tej pory objęła 
1,2 miliona Ukraińców przesiedlonych wewnętrznie 
i uchodźców.

Działania ELA dotyczące przesiedleńców z Ukra-
iny mają na celu wspieranie państw członkowskich w 
ochronie tych osób przed ryzykiem pracy niezgłoszonej 
lub wyzysku w miejscu pracy. ELA stara się ułatwiać 
dostęp do odpowiednich informacji, zapobiegać 
wyzyskowi w pracy i rozwiązywać problem pracy 
nierejestrowanej. Działania obejmują tworzenie filmów 
uświadamiających, skierowanych do ukraińskich 
uchodźców lub zachęcających, organizowanie kontroli 
transgranicznych między krajami UE.”

Zebrał Cezary Izdebski

Globalne spotkanie związków budownictwa, 
przemysłu wyrobów budowlanych, drzewiarstwa  
i leśnictwa w Madrycie

W dniach 4-7 października Międzynarodowa 
Organizacja Pracowników Budownictwa i 
Drzewiarstwa (BWI) zorganizowała V Światowy 

Kongres w Madrycie w Hiszpanii. W światowym wydarze-
niu, którego gospodarzem byli jej hiszpańscy członkowie, 
UGT-FICA i CCOO-Habitat, wzięło udział ponad 750 
delegatów pochodzących z różnych kontynentów, z 
których 31 procent stanowiły delegatki.

W Kongresie wzięła udział delegacja Związku 
Zawodowego „Budowlani”: Piotr Nalewajek, przewod-
niczący Sekcji Leśnictwa i Ochrony  Środowiska, Julian 
Budziński, sekretarz krajowy ds. przemysłu wyrobów 
budowlanych oraz wiceprzewodniczący Związku: 
Tomasz Nagórka i Jakub Kus.

Mobilizując na całym świecie swoje związki zawodo-
we do „organizacji poza granicami”, BWI potwierdziło 
zasady internacjonalizmu związków zawodowych i budo-
wania globalnych związków zawodowych, aby przełamać 
bariery promujące nierówności w zakresie płci, pracy, 
cyfryzacji oraz dostępu do pokoju i sprawiedliwości 
klimatycznej.

Czterodniowy Kongres przyjął liczne rezolucje w 
palących kwestiach i obszarach pracy, którymi światowy 
związek będzie się zajmować w ciągu najbliższych 
czterech lat, takich jak sprawiedliwość klimatyczna, 
korporacje wielonarodowe, przyszłość pracy i pokój na 
świecie. W sumie Kongres przyjął 34 uchwały i 9 poprawek 
do statutu.

Nowy Plan Strategiczny BWI na najbliższe cztery 
lata został również zatwierdzony przez Zgromadzenie 
Plenarne Kongresu. Wspomniany plan ma na celu 
wykorzystanie głównych osiągnięć BWI w ciągu ostat-
nich pięciu lat oraz poprawę warunków pracy i życia 
pracowników w sektorze budowlanym, drzewnym i 
leśnym poprzez promowanie i obronę praw człowieka 
i praw związkowych, zwiększanie siły związków zawo-
dowych, dążenie do stabilnego i wysokiego poziomu 
zatrudnienia w naszych sektorach oraz wpływanie na 
politykę i wzmacnianie zdolności instytucji i struktur 
trójstronnych w odpowiednich sektorach.

Kongres wybrał także nowe Prezydium Związku 
Światowego. Per-Olof Sjoo ze Szwedzkiego Związku 
Pracowników Lasów i Drewna został ponownie wybrany 

na prezesa BWI. Ambet Yuson wybrany został ponownie 
na funkcję sekretarza generalnego. Wybrano też pięciu wi-
ceprzewodniczących, zgodnie z zatwierdzoną poprawką 
do składu Prezydium. Są to: Saul Mendez Rodriguez, 

sekretarz generalny Krajowego Związku Pracowników 
Budownictwa i Pokrewnych branż (SUNTRACS) w 
Panamie, Pierre Cuppens, sekretarz generalny ACV Bouw 
Industrie en Energie, Gail Cartmail, zastępca sekretarza 
generalnego UNITE, Dietmar Schafers z IG BAU oraz 
Sandar, przywódczyni związków zawodowych Myanmar, 
która otrzymała nagrodę BWI’s Rights for All .

W skład Rady Światowej wybrany został także Piotr 
Nalewajek (I zastępca członka), reprezentujący związki 
środkowoeuropejskie i krajów bałtyckich.

Jednym z najważniejszych wydarzeń Kongresu było 
wręczenie Nagród BWI. Laureatami „Fair Games Award”, 
znanej również jako „Jin Sook Lee Award”, byli liderzy 
Community Leaders’ Forum w Katarze oraz Union of 
Construction and Woodworkers (GBH) w Austrii za 
wybitną pracę na rzecz godnych warunków pracy przy 
inwestycjach mega-sportowych wydarzeń.

Sandar, przywódczyni związków zawodowych w 
Birmie, która jest liderem w walce birmańskich związ-
ków zawodowych o odzyskanie demokracji, otrzymała 
nagrodę BWI „Prawa dla wszystkich”.

Wśród gości, którzy wzięli udział w Światowym 
Kongresie BWI, byli: hiszpański sekretarz stanu ds. 
zatrudnienia i ekonomii społecznej Joaquin Perez Rey, 
dyrektor generalny Międzynarodowej Organizacji Pracy 
(MOP) Gilbert Houngbo, były dyrektor generalny MOP 
Guy Ryder, sekretarz generalny UGT-FICA Pedro Hojas 
oraz sekretarz generalny CCOO Daniel Barragan.

Gospodarzem kolejnego, 6. Światowego Kongresu 
BWI w 2026 roku będzie Brazylia. 

Polska delegacja na V Kongres BWI odbyła szereg 
spotkań bilateralnych, m.in. w sprawie sytuacji w 
polskich oddziałach IKEA Industry, sytuacji w firmach 
sektora produkcji wyrobów budowlanych, w sprawach 
strategii leśnej UE i stanowiska BWI w sprawie globalnej 
polityki klimatycznej, w sprawie dalszej współpracy 
związków Europy Środkowej. Ustalono terminy dalszych 
konsultacji.                                               BWInt/SAG

V Kongres BWI
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Przeciwdziałanie nadmiernym opóźnieniom 
w transakcjach handlowych

Wprowadzenie
Nieodłącznym elementem prowadzenia 

działalności gospodarczej, szczególnie w do-
bie dynamicznych zmian gospodarczych jest 
podejmowanie działań z zakresu windykacji 
płatności. Czynności tego rodzaju wiążą 
się po stronie wierzyciela z koniecznością 
ponoszenia kosztów. Jednym z instrumentów, 
który stanowić ma wsparcie dla przedsię-
biorców dochodzących płatności od swoich 
kontrahentów jest Ustawa z dnia 8 marca 
2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 
opóźnieniom w transakcjach handlowych 
(Dz. U. 2013 poz. 403) – dalej: Ustawa.

Ustawa ta określa szczególne upraw-
nienia wierzyciela i obowiązki dłużnika w 
związku z terminami zapłaty w transakcjach 
handlowych jak również skutki niewykona-
nia takich obowiązków oraz postępowanie 
w sprawie nadmiernego opóźniania ze 
spełnianiem świadczeń pieniężnych.

W kontekście omawianej regulacji warto 
wskazać motywacje ustawodawcy przy jej 
wprowadzaniu. W uzasadnieniu projektu 
ustawy z 04 lipca 2019 r. o zmianie niektó-
rych ustaw w celu ograniczenia zatorów 
płatniczych wskazano w pierwszej kolejności 
na okoliczność, iż odsetki za opóźnienie w 
transakcjach handlowych rekompensują nie-
zapłacenie należności na czas, co nie zmienia 
jednak faktu, że wierzyciel nie otrzymuje 
żadnego zwrotu kosztów dochodzonej należ-
ności, które przecież wiążą się z określonymi 
nakładami finansowymi. 

Koszty odzyskiwania takich należności 
to bardzo często wydatek związany z zatrud-
nieniem fachowej pomocy prawnej, przeka-
zaniem sprawy do podmiotu profesjonalnego 
zajmującego się egzekwowaniem tego typu 
należności lub też  poświęcenie części etatu 
pracownika poprzez oddelegowanie go do 
przedmiotowych czynności.

Jak wskazano w ww. uzasadnieniu, wpro-
wadzenie progowych wartości należności, 
od których uzależniona będzie wysokość 
rekompensaty, wzorowane było na modelu 
irlandzkim.

Odsetki ustawowe za opóźnienie 
w transakcjach handlowych 

Zgodnie z art. 2 Ustawy - jej przepisy 
stosuje się do transakcji handlowych, których 
wyłącznymi stronami są:

• przedsiębiorcy w rozumieniu prze-
pisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. 
– Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 
r. poz. 162 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 24);

• podmioty prowadzące działalność, 
o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy 
z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przed-
siębiorców;

• podmioty, o których mowa w art. 4, art. 
5 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 
2269 oraz z 2022 r. poz. 25);

• osoby wykonujące wolny zawód;
• oddziały i przedstawicielstwa przedsię-

biorców zagranicznych;
• (uchylony)
• przedsiębiorcy z państw członkowskich 

Unii Europejskiej, państw członkow-
skich Europejskiego Porozumienia o 
Wolnym Handlu (EFTA) – stron

• umowy o Europejskim Obszarze Go-
spodarczym lub Konfederacji Szwaj-
carskiej.
Artykuł 7 Ustawy wskazuje z kolei, 

iż w transakcjach handlowych (z wyłącze-
niem transakcji, w których dłużnikiem jest 
podmiot publiczny) wierzycielowi - bez 
wezwania, przysługują odsetki ustawowe 
za opóźnienie w transakcjach handlowych 
(chyba że strony uzgodniły wyższe odsetki) 

za okres od dnia wymagalności świadczenia 
pieniężnego do dnia zapłaty, jeżeli są spełnio-
ne łącznie następujące warunki:

• wierzyciel spełnił swoje świadczenie;
• wierzyciel nie otrzymał zapłaty w 

terminie określonym w umowie.

Wysokość ustawowych odsetek za opóź-
nienie w transakcjach handlowych jest równa 
sumie stopy referencyjnej NBP i dziesięciu 
punktów procentowych. Do 31 grudnia 2022 
r. stopa referencyjna NBP będzie wynosiła 
16 %. Od 1 stycznia 2023 r. wzrośnie do 
wysokości 16,5 %

Termin zapłaty określony w umowie nie 
może przekraczać 60 dni, liczonych od dnia 
doręczenia dłużnikowi faktury lub rachun-
ku, potwierdzających dostawę towaru lub 
wykonanie usługi, chyba że strony w umowie 
wyraźnie ustalą inaczej i pod warunkiem, że 
ustalenie to nie jest rażąco nieuczciwe wobec 
wierzyciela.

Koszty odzyskiwania 
należności - rekompensata

Zgodnie z art. 10 Ustawy - wierzycielowi, 
od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, o 

których mowa w art. 7 ust. 1 lub art. 8 ust. 1 
Ustawy, przysługuje od dłużnika, bez wezwa-
nia, rekompensata za koszty odzyskiwania 
należności, stanowiąca równowartość kwoty:

40 euro – gdy wartość świadczenia 
pieniężnego nie przekracza 5000 złotych;

70 euro – gdy wartość świadczenia 
pieniężnego jest wyższa niż 5000 złotych, ale 
niższa niż 50 000 złotych;

100 euro – gdy wartość świadczenia 
pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 
000 złotych.

Równowartość kwoty rekompensaty, 
o której mowa powyżej, jest ustalana przy 
zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszo-
nego przez Narodowy Bank Polski ostatniego 
dnia roboczego miesiąca poprzedzającego 
miesiąc, w którym świadczenie pieniężne 
stało się wymagalne.

Oprócz ww. kwoty, wierzycielowi przy-
sługuje również zwrot, w uzasadnionej wy-
sokości, poniesionych kosztów odzyskiwania 
należności przewyższających tę kwotę.

Na marginesie wskazać można, iż rosz-
czenie o rekompensatę nie może być zbyte.

Tak więc aby wierzyciel mógł żądać 

zapłaty należnej rekompensaty musi jedynie 
nabyć uprawnienie do odsetek, o których 
mowa w art. 7 ust. 1 lub art. 8 ust. 1 Ustawy. 
Co ważne, nie musi on kierować do dłużnika 
żadnego wezwania w tym przedmiocie jak 
również nie musi wykazywać, jakie poniósł 
faktyczne koszty odzyskiwania należności, 
gdyż wspomnianą kwotę można potrakto-
wać jako swoistą kwotę gwarantowaną. Jak 
wskazuje się w doktrynie, okres opóźnienia 
w zapłacie należności nie ma znaczenia dla 
faktu nabycia przez wierzyciela uprawnień 
do kwoty rekompensaty – art. 10 Ustawy nie 
wprowadza bowiem żadnych dodatkowych 
przesłanek w tym zakresie.

Przyjmuje się, że rekompensaty można 
naliczyć od każdej nieuregulowanej w termi-
nie faktury. Co ważne, w takim przypadku, 
wierzyciel automatycznie nabywa prawo 
do zryczałtowanej rekompensaty, która ma 
pokryć koszty odzyskania należności. 

 Podsumowanie
Ustawa z jednej strony stanowić ma 

funkcję mobilizującą dłużnika do termino-
wego uiszczenia należności. Druga z funkcji 
ma swojego rodzaju charakter gwarancyjny, 
zapewniając wierzycielowi możliwość uzyska-
nia ustawowo określonej, konkretnej kwoty 
rekompensaty związanej z koniecznością 
dochodzenia płatności. Podsumowując - 
zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 8 marca 
2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 
opóźnieniom w transakcjach handlowych, 
wierzyciel który nie otrzymał w terminie 
zapłaty (np. za fakturę na kwotę poniżej 5000 
zł), może bez wzywania żądać od kontrahenta 
zwrotu 40 euro w ramach rekompensaty za 
koszty windykacji. A w sytuacji, gdy dłużnik 
zalega z zapłatą kilku faktur, może zostać 
obciążony wielokrotnością tej kwoty. 

Opracował Cezary Izdebski

Debata pt. „Przyszłość szkół budowlanych w Polsce” 
z udziałem wiceministra Piotra Uścińskiego

W Sali „Pod Kopułą” Ministerstwa 
Rozwoju i Technologii odbyła 
się debata na temat przyszłości 

szkolnictwa w budownictwie.
Jak zwiększyć promocję zawodu techni-

ka budowlanego? Jak zachęcać młode osoby 
do ścieżki kariery w branży budowlanej? 
Jak zapewnić niezbędną dostępność kadry 
nauczycielskiej koniecznej do kształcenia 
zawodowego w branży budowlanej? To 
najważniejsze tematy tej debaty eksperckiej. 
Celem konferencji była promocja wśród 
młodych osób ścieżki edukacji w technikach 
i szkołach branżowych.

– Jesteśmy świadomi wyzwań jakie 
stoją przed szkołami budowlanymi. Chcemy 
podjąć działania, które sprawią, że zawód bu-
dowlańca będzie jeszcze bardziej atrakcyjny 
dla młodych osób, szukających swojej ścieżki 
zawodowej. Stawiamy na wsparcie w promocji 
tego zawodu, ale również zapewnienie 
kadry, czy też wsparcie procesów cyfryzacji 
szkolnictwa branżowego. Będzie to możliwe 
dzięki intensyfikacji współpracy szkół z 

uczelniami i branżą budowlaną – powiedział 
wiceminister rozwoju i technologii Piotr 
Uściński otwierając wydarzenie.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii 
stopniowo wprowadza zmiany na rzecz 
techników w ramach deregulacji prawa 
budowlanego. Mają one na celu ułatwienie 
i zachęcenie do zdobywania uprawnień 
budowlanych przez techników, a tym samym 
zwiększenie zainteresowania podejmowa-
niem nauki w technikach.

- Budownictwo jest kołem napędowym 
polskiej gospodarki, a budowlaniec to bardzo 

ciekawy i przyszłościowy zawód. Zachęcam 
młodych ludzi i ich rodziców, by wybierali 
szkoły budowlane - powiedział wiceminister 
Piotr Uściński.

W debacie udział wzięli m.in. Dorota 
Cabańska, główny inspektor nadzoru 
budowlanego, nauczyciele wyższych i 
średnich szkół budowalnych, reprezentanci 
sektora gospodarki budowlanej oraz liczni 
uczniowie techników branżowych. Wyda-
rzenie było objęte patronatem honorowym 
Prezesa Rady Ministrów Mateusza Mora-

wieckiego. Na zaproszenie   w debacie wzięli 
udział przedstawiciele Sektorowej Rady 
ds. Kompetencji w Budownictwie: prof. 
Adam Podhorecki, przewodniczący Rady 
i Jakub Kus, wiceprzewodniczący Rady. W 
konferencji brały udział także prof. Jadwiga 
Fangrat, Małgorzata Głowacz i dyrektor 
Magdalena Lewandowska zaangażowane w 
prace Sektorowej Rady.

mrit/red

Minister Piotr UscińskiMinister Piotr Usciński
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SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
W 2022 r. X Kongres Związku Za-

wodowego „Budowlani” przyjął uchwałę 
(dalej: uchwała kongresowa), na podstawie 
której określono wysokość miesięcznej 
składki członkowskiej (pobieranej od osób 
aktywnych i nieaktywnych zawodowo) oraz 
wysokość składki odprowadzanej na rzecz 
okręgów (organy struktur krajowych ZZ 
„Budowlani”: Kongres, Rada Krajowa, Za-
rząd Krajowy i Główna Komisja Rewizyjna 
nie utrzymują się ze składek członkowskich). 

Celem uchwały jest:
• obniżenie minimalnej wysokości 

miesięcznej składki członkowskiej 
w związku ze stałym, corocznym 
wzrostem wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę brutto;

• określenie wysokości składki członkow-
skiej pobieranej od osób nieaktywnych 
zawodowo;

• określenie stałej wysokości składki 
odprowadzanej na pokrycie kosztów 
działalności struktur okręgowych 
Związku Zawodowego „Budowlani”.
 Uchwała kongresowa została przyjęta 

na podstawie § 53 ust. 1 Statutu Związku 
Zawodowego „Budowlani”, który brzmi 
następująco: „Wysokość miesięcznej składki 
członkowskiej oraz wysokość składki odpro-
wadzanej na rzecz struktur ponadpodstawo-
wych przez organizacje podstawowe określa 
Kongres.”

OSOBY AKTYWNE ZAWODOWO
Wysokość miesięcznej składki człon-

kowskiej w 2023 r.
Zgodnie z uchwałą kongresową wy-

sokość miesięcznej składki członkowskiej 
pobieranej od osób aktywnych zawodowo 
nie może być niższa niż 0,5% minimalnego 
miesięcznego wynagrodzenia brutto (przed 
Kongresem, który odbył się w 2020 r., wy-
nosiła ona nie mniej niż 1% minimalnego 
miesięcznego wynagrodzenia brutto).

Wysokość miesięcznej składki człon-
kowskiej pobieranej od członka aktywnego 
zawodowo uzależniona jest od wysokości 
minimalnego miesięcznego wynagrodzenia 
brutto w danym roku kalendarzowym. 
Wysokość minimalnego miesięcznego 
wynagrodzenia brutto w 2023 r. będzie 
zmieniona w połowie roku. Wynosić ono 
będzie odpowiednio: od 1 stycznia do 30 
czerwca: 3490 zł, od 1 lipca do 31 grudnia: 
3600 zł. Wobec czego wysokość miesięcznej 
składki członkowskiej opłacanej przez 
aktywnego zawodowo członka Związku Za-
wodowego „Budowlani” powinna wynosić 
co najmniej:

• 17,45 zł – w okresie od 1 stycznia do 30 
czerwca 2023 r.

• 18,00 zł – w okresie od 1 lipca do 31 
grudnia 2023 r.

Zarząd Krajowy ZZ „Budowlani” za-
chęca organizacje związkowe (o ile pobierają 
składkę członkowską w najniższej wysoko-
ści) do ustalenia jednej wysokości składki 
członkowskiej na cały 2023 r. (np. 18,00 zł).

Wysokość składki odprowadzanej na 
pokrycie kosztów działalności okręgów 
w 2023 r.

Zgodnie z uchwałą kongresową wyso-
kość obowiązkowej składki odprowadzanej 
przez organizacje podstawowe na pokrycie 
kosztów działalności okręgów wynosi 
0,25 % minimalnego miesięcznego wyna-
grodzenia brutto od każdego członka, przy 
zastrzeżeniu, że jej wysokość powinna zostać 
zaokrąglona w górę do 50 gr w przypadku 
końcówki kwoty wynoszącej mniej niż 
50 gr, zaś w przypadku końcówki kwoty 
wynoszącej więcej niż 50 gr zaokrąglona 
powinna zostać w górę do pełnego złotego. 

Wysokość składki odprowadzanej 
na rzecz właściwego terytorialnie okręgu 
uzależniona jest od wysokości minimalnego 
miesięcznego wynagrodzenia brutto w 

danym roku kalendarzowym. Wysokość 
minimalnego miesięcznego wynagrodzenia 
brutto w 2023 r. wynosić będzie odpowied-
nio: od 1 stycznia do 30 czerwca: 3490 zł, 
od 1 lipca do 31 grudnia: 3600 zł. Wobec 
czego wysokość składki odprowadzanej 
od każdego aktywnego zawodowo członka 
przez organizacje podstawowe na rzecz 
właściwego terytorialnie okręgu wynosić 
będzie 9 zł. Jest to stała, jednolita dla całego 
Związku kwota, która nie będzie podlegała 
zmianom przez okres 2023 r. 

Każda z organizacji podstawowych ma 
możliwość wpłaty na rzecz okręgu dobro-
wolnej składki wspierającej. Jej wysokość 
określa każdorazowo uchwała zarządu 
organizacji podstawowej.

OSOBY NIEAKTYWNE 
ZAWODOWO

Wysokość miesięcznej składki człon-
kowskiej w 2023 r.

Zgodnie z uchwałą kongresową wyso-
kość miesięcznej składki członkowskiej po-
bieranej od osób nieaktywnych zawodowo 

nie może być niższa niż 0,25% minimalnego 
miesięcznego wynagrodzenia brutto.

Wysokość miesięcznej składki człon-
kowskiej pobieranej od osób nieaktywnych 
zawodowo uzależniona jest od wysokości 
minimalnego miesięcznego wynagrodzenia 
brutto w danym roku kalendarzowym. 
Wysokość minimalnego miesięcznego 

wynagrodzenia brutto w 2023 r., będzie 
zmieniona w połowie roku. Wynosić ono 
będzie odpowiednio: od 1 stycznia do 30 
czerwca: 3490 zł, od 1 lipca do 31 grudnia: 
3600 zł. Wobec czego wysokość miesięcznej 
składki członkowskiej opłacanej przez 
nieaktywnego zawodowo członka Związku 
Zawodowego „Budowlani” powinna wyno-
sić co najmniej:

• 8,73 zł – w okresie od 1 stycznia do 30 
czerwca 2023 r.

• 9,00 zł – w okresie od 1 lipca do 31 
grudnia 2023 r.
Zarząd Krajowy ZZ „Budowlani” za-

chęca organizacje związkowe (o ile pobierają 
od osób nieaktywnych zawodowo składkę 
członkowską w najniższej wysokości) do 
ustalenia jednej wysokości składki człon-
kowskiej na cały 2023 r. (np. 9,00 zł).

Wysokość składki odprowadzanej na 
pokrycie kosztów działalności okręgów 
w 2023 r.

Zgodnie z uchwałą kongresową wyso-
kość składki odprowadzanej na rzecz struk-
tur ponadpodstawowych przez organizacje 
podstawowe od każdego członka, który 
nie jest aktywny zawodowo wynosi 0,25% 
najniższej emerytury w danym roku przy 
zastrzeżeniu, że jej wysokość powinna zostać 
zaokrąglona w górę do 50 gr w przypadku 
końcówki kwoty wynoszącej mniej niż 
50 gr, zaś w przypadku końcówki kwoty 
wynoszącej więcej niż 50 gr zaokrąglona 
powinna zostać w górę do pełnego złotego. 

 Wysokość odprowadzanej na rzecz wła-
ściwego terytorialnie okręgu uzależniona 
jest od wysokości najniższej emerytury w 
danym roku. Planowana wysokość najniż-
szej emerytury w 2023 r., wynosić będzie: 
1588,44 zł. Wobec czego wysokość składki 
odprowadzanej od każdego nieaktywnie 
zawodowo członka przez organizacje pod-
stawowe na rzecz właściwego terytorialnie 
okręgu wynosić będzie 4 zł. Jest to stała 
kwota, która nie będzie podlegała zmianom 
przez okres 2023 r.

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE
W ZWIĄZKU ZAWODOWYM „BUDOWLANI” - 2023 ROK

- na organizację zakładową/międzyzakładową
- na okręg

Informacja opracowana na podstawie uchwały nr 3
przyjętej podczas Nadzwyczajnego XI Kongresu 

Związku Zawodowego „Budowlani”
w dniu 9 czerwca 2022 r.

CZŁONKOWIE AKTYWNI ZAWODOWO

Minimalna składka na organizację zakładową/międzyzakładową

1 stycznia – 30 czerwca
wys. minimalnego wynagrodzenia: 3490 zł

1 lipca – 31 grudnia 
wys. minimalnego wynagrodzenia: 3600 zł

17,45 zł 18,00 zł

Składka odprowadzana na okręg

1 stycznia – 30 czerwca
wys. minimalnego wynagrodzenia: 3490 zł

1 lipca – 31 grudnia 
wys. minimalnego wynagrodzenia: 3600 zł

9 zł  (po zaokręgleniu) 9 zł

CZŁONKOWIE NIEAKTYWNI ZAWODOWO 
(np. emeryci i renciści, którzy nie wykonują pracy zarobkowej)

Minimalna składka na organizację zakładową/międzyzakładową

1 stycznia – 30 czerwca
wys. minimalnego wynagrodzenia: 3490 zł

1 lipca – 31 grudnia 
wys. minimalnego wynagrodzenia: 3600 zł

8,73 zł 9 zł

Składka odprowadzana na okręg

Planowana wysokość najniższej emerytury w 2023 r.: 1588,44 zł

4 zł  (po zaokrągleniu)

UWAGA:
Organy krajowe ZZ „Budowlani” nie utrzymują się ze składek członkowskich
pobieranych przez organizacje zakładowe/międzyzakładowe

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE W ZWIĄZKU 
ZAWODOWYM „BUDOWLANI” 
- 2023 ROK - na organizację zakładową/

międzyzakładową - na okręg

Informacja opracowana na podstawie uchwały nr 3 przyjętej podczas NadzwyczajnegoXI 
Kongresu Związku Zawodowego „Budowlani” w dniu 9 czerwca 2022 r.

UWAGA: 
Zarząd Krajowy nie otrzymuje na swoją działalność żadnych składek od 
członków organizacji zakładowych/międzyzakładowych oraz okręgów.

Minister Piotr UscińskiMinister Piotr Usciński
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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 4

5 6 4 1 8 9

9 1

1 7 8 3

9 1 4 5 7

3 7 6

7 1 3 6 5 4

4 5 7

4 9 1

HUMOR
JJJ

Spotyka się polski wieśniak 
w Londynie z prezesem 
poważnej angielskiej firmy.
Anglik pyta:
- Polish?- a wieśniak na to:
- A swoich nie masz?

JJJ
Nauczycielka w szkole 
sprawdza zadanie domowe 
i widzi, że Jagoda go nie 
zrobiła, pyta więc:
- Jagoda, kiedy ty odrabiasz 
lekcje?
- Po obiedzie.
Nauczycielka:
- To czemu nie masz tego 
zadania zrobionego?
- Bo jestem na diecie.

JJJ
W czasie zjazdu absolwen-
tów liceum były nauczyciel 
pyta dawnego ucznia:
- A ty Kaziu masz dzieci?
- Ośmioro - odpowiada 
dumny ojciec.
- Zawsze taki sam - mruczy 
nauczyciel - w klasie też 
nigdy nie uważałeś...

JJJ
Ojciec pyta syna:
- No i jak ci poszedł ten 
egzamin?
- Przez 20 min. egzaminator 
trzymał mnie w krzyżowym 
ogniu pytań...
- No i co?
- Nie wydobył ze mnie ani 
słowa.

JJJ
Wyobraźcie sobie, jak ciężko 
będzie przyszłym pokole-
niom! Zechcesz się gdzie-
kolwiek zarejestrować, a tu 
wszystkie loginy zajęte!

JJJ
Mała dziewczynka stoi na 
ulicy i płacze, ludzie ją pytają:
- Dlaczego płaczesz?
- Bo się zgubiłam!
- A jak się nazywasz?
- Nie wiem!
- A jak się nazywa twoja 
mama?
- Nie wiem!
- A swój adres znasz?
- Tak: wu-wu-wu-kropka-
-basia-kropka-pe-el

JJJ
Zimą koło jeziora przecho-
dzi harcerz. Mija wędkarza 
łowiącego w przeręblu ryby, 
a po chwili słyszy wołanie:
- Ratunku! Lód pękł! Topię 
się!
Harcerz sam do siebie:
- Po co krzyczysz?! Medal 
za ratowanie tonących już 
mam.

JJJ
Grabarze sobie gadają:
- Pogoda ładna, nie za cie-
pło, ciśnienie stabilne... nie 
ma co liczyć na sercowców, 
ciśnieniowców ani cukrzy-
ków.
- Taaa... - mówi drugi - mar-
twy sezon...

JJJ
Do księgarni wchodzi kobie-
ta w żałobie, trzymając w 
ręku książkę „Grzyby wokół 
nas“. Księgarz ściska jej rękę:
- Szczere wyrazy współ-
czucia, wydawnictwo już 
poprawiło te błędy!

JJJ
Rozmawiają dwaj starsi 
panowie z brzuszkami: 
- Podobno codziennie 
intensywnie uprawiasz 
gimnastykę? 
- To prawda. 
- A możesz już dotknąć 
swoją prawą ręką do lewej 
nogi? 
- Jeszcze nie, ale już zaczy-
nam ją widzieć.

JJJ
Wpada facet do księgarni i 
sapiąc, pyta sprzedawcę: 
- Czy to pan sprzedawał 
wczoraj mojej żonie książkę 
kucharską? 
- Ja, a co się stało? 
- Zaraz pan się dowie! 
Zabieram pana do mnie na 
obiad!

JJJ
Wraca pijany Marian do 
domu, potyka się o próg, 
wali łokciem w lustro i strąca 
wazon z kwiatami. Przy-
biega Helena i dzieci, a on z 
uśmiechem: 
- I co kochani, zasnąć bez 
tatusia nie możecie?

JJJ
- Proszę księdza, wydaje mi 
się, że prowadzę dobre życie 
- spowiada się facet. 
- Nie piję, nie palę, nie 
chodzę na dziewczyny. O 
dwudziestej drugiej kładę się 
spać, wstaję o szóstej. 
W każdą niedzielę chodzę 
na mszę... 
- Ale czy wytrwasz jak 
wyjdziesz z więzienia?

JJJ
On przerywa czytanie gaze-
ty i mówi: 
- Kochanie, posłuchaj tego. 
Okazuje się, że kobiety rze-
czywiście gadają znacznie 
więcej niż mężczyźni: 
„Według ostatnich badań 
kobieta w ciągu dnia używa 
trzydzieści tysięcy słów, pod-
czas gdy mężczyzna tylko 
piętnaście tysięcy”. 
Zapadła chwila ciszy. On 
wrócił do lektury, a ona 
mówi: 
- Ale to wszystko przez was, 
bo musimy wam wszystko 
dwa razy powtarzać! 
On odrywa wzrok od gazety 
i pyta: 
- Co?...

JJJ
Kolega pyta Mariana: 
- Byłeś wczoraj na brydżu? 
- Nie! Żona zdecydowała, że 
nie mam chęci tam iść.

JJJ


