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OPZZ postuluje zniesienie 
zakazu zgromadzeń 
publicznych

Jak informuje Ogólnopolskie Poro-
zumienie Związków Zawodowych, 

przewodniczący Centrali Andrzej Radzi-
kowski skierował do premiera Mateusza 
Morawieckiego pismo w sprawie zniesienia 
zakazu zgromadzeń publicznych. 

Zdaniem OPZZ stopniowe znoszenie 
obostrzeń powinno dotyczyć również 
zniesienia zakazu zgromadzeń publicznych, z uwzględnieniem zachowania 
niezbędnych środków ostrożności związanych z pandemią. „Wolność 
organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich jest jednym 
z podstawowych praw człowieka, zagwarantowanych w Konstytucji Rzeczypo-
spolitej Polskiej” - czytamy w piśmie do Premiera.

„(...) zgromadzenie jest formą uczestnictwa w debacie publicznej i niezwy-
kle ważnym środkiem komunikacyjnym, niezbędnym dla funkcjonowania 
demokratycznego społeczeństwa. Z prawa tego w szczególności korzystają 
związki zawodowe, które poprzez wspólne manifestowanie i wyrażanie po-
glądów realizują swe prawa i wolności w przestrzeni publicznej.

Negatywne skutki gospodarcze spowodowane pandemią COVID-19, 
szybkość z jaką wprowadza się kolejne akty prawne, naruszając przy tym zasady 
dialogu społecznego, a także coraz większe koszty kryzysu ponoszone przez 
pracowników powodują, że prawo to powinno być szczególnie respektowane 
przez wszystkie organy państwowe. Niezbędnym jest zatem, aby w tych trud-
nych czasach, w sposób rozsądny i racjonalny, zapewnić obywatelom naszego 
kraju prawo wspólnego wyrażania opinii i poglądów. Obowiązkiem władz 

publicznych z kolei jest nie tylko usunięcie przeszkód w zakresie korzystania 
z tak określonej sfery wolności, ale również podjęcie kroków mających na celu 
urzeczywistnienie tego prawa.

Ponadto wprowadzone przez rząd regulacje są sprzeczne z utrwaloną w 
orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego zasadą zachowania proporcjonal-
ności, która w świetle art. 31 ust. 3 Konstytucji RP nakazuje:

• stosowanie środków, które umożliwiają skuteczną realizację zamierzonych 
celów,

• stosowanie środków niezbędnych, tzn. środków najmniej uciążliwych 
dla jednostki,

• zachowanie odpowiedniej proporcji między korzyścią, którą przynoszą 
zastosowane środki a ciężarem nałożonym na jednostkę.
Powyższe standardy, zdaniem OPZZ, nie zostały zachowane w przedmio-

towej sprawie, a wprowadzony bezterminowy zakaz zgromadzeń publicznych 
wywołuje uzasadnione wątpliwości w obszarze poszanowania i zapewnienia 
przez rząd tej wolności, a tym samym naruszania konstytucyjnej ochrony 
praw jednostki” - napisał przewodniczący Radzikowski w piśmie do premiera 
Morawieckiego.

Kontrola górników 
pod kątem zakażenia 
koronawirusem

Na początku maja 
Polska Grupa Gór-

nicza S.A. poinformowała, że 
w ramach kilkudniowej akcji 
przesiewowej przebadano aż 
5606 próbek do testów pod 
kątem SARS-CoV-2. Badania 
zleciło Ministerstwo Zdrowia.

Mimo niespotykanej dotąd w kraju skali badań przesiewowych akcja 
przebiegła sprawnie. Epidemiolodzy w specjalnych punktach mobilnych 
przy szpitalach w Rybniku, Katowicach i Gliwicach pozyskiwali wymazy 
od pracowników kopalń-ognisk epidemicznych w PGG S.A., czyli Ruchu 

Jankowice (ROW), Murcki Staszic i Sośnica.
Badania przesiewowe trwały od czwartku do niedzieli, ich organizację 

wsparli m.in. żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Dodatkowe punkty ulo-
kowano bezpośrednio przy kopalniach Murcki-Staszic i Sośnica. W Katowicach 
badania przedłużono decyzją wojewody śląskiego o dwa dni.

Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że absolutna większość zakażonych 
(powyżej 95 proc.) przechodzi infekcję bez jakichkolwiek oznak choroby. 
Jednak nie wiedząc o zakażeniu, osoby te stanowią ogromne zagrożenie, 
nieświadomie infekując innych i przyczyniając się do rozwoju epidemii. 
Dlatego bezwzględnie konieczne jest zachowanie ostrego reżimu sanitarnego 
w zakładach górniczych. 

Po ogłoszeniu przez ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego wzmo-
żonego poziomu kontroli na Śląsku, Polska Grupa Górnicza rozesłała 36 tys. 
SMS-ów z apelem do pracowników o zachowanie ostrożności, niewychodzenie 
bez potrzeby z domów, ograniczenie kontaktów, skrupulatne stosowanie się 
do zaleceń służb sanitarnych, zadbanie o bezpieczeństwo swoje i bliskich.

Zwolnienia grupowe 
w Zespole Elektrowni 
Pątnów-Adamów-Konin

Jak informują górnicze 
spółki, należące do 

Zespołu Elektrowni Pątnów-
-Adamów-Konin, od lipca do 
października z dwoma firmami 
może pożegnać się nawet 237 
pracowników.

Zarząd grupy ZE PAK podjął uchwałę o zamiarze przeprowadzenia 
zwolnień grupowych i rozpoczęciu procedury konsultacji ze związkami 
zawodowymi. „Zwolnienia grupowe w dwóch spółkach zależnych zostaną 
przeprowadzone w okresie od 1 lipca 2020 roku do 31 października 2020 
roku i obejmą w PAK KWB Adamów maksymalnie 111 pracowników, a w PAK 

cd. na str. 4

Przegląd związkowych 
wydarzeń w Polsce

1 Maja to radosne święto, gdzie 
w klimacie wiosny ludzie pracy 
manifestują swoje przywiązanie 
do idei równości, sprawiedliwości 

społecznej, przestrzegania prawa pracy.
1 Maja to Międzynarodowy Dzień Soli-

darności Ludzi Pracy. Święto, które ustano-
wiono na pamiątkę protestu w 1890 roku, 
rozpoczętego przez robotników w Chicago. 
Wystąpili oni wówczas przeciwko niespra-
wiedliwości, wyzyskowi oraz łamaniu praw 
pracowniczych. Ich trud został wynagrodzony 
– wywalczyli 8-godzinny dzień pracy.

Święto 1 Maja ma u nas bogatą tradycję. 
Podczas obchodów w 1905 roku robotnicy 
polscy domagali się zaakceptowania ich 
żądań socjalnych oraz wystąpili z hasłem 
pełnego odzyskania niepodległości przez 
Polskę. 1 Maja obchodzony był także w okresie 
II Rzeczpospolitej przez związki zawodowe. 
Wówczas to, po odzyskaniu niepodległości 
w naszej Ojczyźnie, z inicjatywy polityków 
lewicy wprowadzono 8-godzinny dzień pracy, 
prawa polityczne dla kobiet oraz szereg ustaw, 
mających na celu ochronę ludzi pracujących. 
Od 1950 roku święto 1 Maja stało się świętem 
państwowym i jest dniem ustawowo wolnym 
od pracy.  

Oczywiście, dziś można zadawać pytanie 
o celowość i sens obchodzenia Święta Pracy. 
Wszak żyjemy w demokratycznym państwie, 
w którym prawa pracownicze powinny być 
przestrzegane, głos związków zawodowych 
może być słyszalny, pracownicy mogą domagać 
się swoich praw na drodze prawnej. Czy zatem 
to święto jest niepotrzebnym balastem lub 
znakiem poprzedniej epoki? Trudno się z 

tym zgodzić. Święto 1 Maja to dzień, w którym 
należy wyrazić wdzięczność pokoleniom, które 
przez wieki budowały fundamenty polskiej 
gospodarki i państwowości - wszystkim, którzy 
przyczynili się do rozwoju Polski.

Przez wszystkie dekady, co roku ulicami 
Ostrowca Świętokrzyskiego przechodził 
barwny pochód pierwszomajowy, pochód 
ludzi pracy, organizowany przez związki 
zawodowe z ostrowieckich zakładów wraz 
z ostrowiecką organizacją powiatową SLD. 
Członkowie Związku Zawodowego ,,Budowla-
ni” w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Hutnik” w 
Ostrowcu Świętokrzyskim brali czynny udział 
w organizacji tych obchodów. Pomarańczowo 
– żółte barwy flag ZZ „Budowlani“ prowadziły 

pochód w marszowym rytmie orkiestry dętej, a 
na Rynku Ostrowieckim rozbrzmiewał hymn 
Polski. Rozpoczynaliśmy majówkę – świętując 
1 Maja z hasłami na ustach: ,,...Dla wszystkim 
- praca, godna płaca, godne życie, jednakowe 
szanse na awans i stabilizację zawodową, 
prawo do godnej emerytury...”,  a następnie 
uczestniczyliśmy w zorganizowanym rodzin-
nym i przyjacielskim pikniku – biesiadzie 
pokoleń.  

I znów przyszedł 1 Maja, ale maj 2020 
roku, to trudny czas dla wszystkich. To czas 
niepewności i troski o przyszłość, czas chaosu 
i groźby kryzysu ekonomicznego na świecie. 
Czas obawy utraty pracy, konieczności przyję-
cia niższego wynagrodzenia i poziomu życia. 

Jako związkowcy, czujemy zagrożenie skutkami 
koronawirusa, nie tylko jego zakażeniem, ale w 
przyszłości pewnie będziemy musieli zmierzyć 
się z nową sytuacją na rynku pracy, z gospodar-
czą zapaścią, upadłościami firm, bezrobociem 
i zubożeniem części społeczeństwa. W sytuacji 
spółdzielni mieszkaniowych może mieć to 
duże znaczenie dla pracowników. Kondycja 
ekonomiczna spółdzielczości ściśle związana 
jest z sytuacją jej członków. Trudności finan-
sowe rodzin zamieszkujących w zasobach 
mogą skutkować zaległościami czynszowymi, 
a co za tym idzie - brakiem płynności finan-
sowych spółdzielni.  W przypadku Spółdziel-
ni Mieszkaniowej ,,Hutnik“ w Ostrowcu 
Świętokrzyskim mogłoby grozić zerwaniem 

układu postępowania restrukturyzacyjnego, a 
w konsekwencji upadłością spółdzielni.

Epidemia COVID – 19, która ogarnęła 
świat, ograniczyła podstawowe prawa wolno-
ści konstytucyjnej, m.in.: wolność osobistą, 
wolność przemieszczania się, zgromadzeń, 
wolność działalności gospodarczej, wolność 
uroczystości i obrzędów religijnych, ochrony 
zdrowia, edukacji, wolność korzystania z dóbr 
kultury i rozrywki.

1 – go maja 2020 roku ostrowieckie ulice 
były puste i smutne. Nie łopotały sztandary, 
nie było kwiatów, symboli ludzi pracy, nie 
było orkiestry i związkowych pozdrowień. 
Ze względów epidemicznych wprowadzono 
szereg zakazów i obostrzeń. Ludzkie zacho-
wania empatii, serdeczności czy bliskości z 
drugim człowiekiem zostały ograniczone do 
maksimum. Jedynie chęć pomocy, choćby 
sąsiedzka, opieka nad starszymi osobami, czy 
szycie maseczek ochronnych lub zbiórki i datki 
potrzebne w dobie kwarantanny narodowej 
zjednoczyły Polaków. 

Miejmy nadzieję, że ten czas zagrożenia 
ludzkiego życia i zdrowia niedługo się skończy, 
że jeszcze będzie dobrze..., „jeszcze będzie 
normalnie...”. 

Znów 1 maja na Rynku Ostrowieckim 
załopocą flagi polskich związkowców i zabrzmi 
Mazurek Dąbrowskiego, a dziś możemy choć-
by powspominać, oglądając zdjęcia w kronice 
związkowej.

Celebrujmy Święto Pracy!  
Nie zapominajmy o tradycjach pra-

cowniczych! 
Niech świat słyszy głos ludzi pracy!

Anna Radosz

Majówka inna niż zwykle...

zdjęcie archiwalne
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Pierwszy Maja w Poznaniu obchodzono w tym roku w warunkach 
podyktowanych przez koronawirus. Bez manifestacji, w masecz-
kach, z dystansem… Ale jednak. Nieliczni przedstawiciele orga-

nizacji i związków złożyli wiązanki kwiatów z okazji obchodów Święta Pracy 
pod Pomnikiem Poznańskiego Czerwca 1956 i tablicą poległych kolejarzy 

na CK Zamek w Poznaniu. W tych symbolicznych uroczystościach wzięli 
udział:  Katarzyna Kretkowska, poseł na Sejm RP, przedstawiciele lewicy i 
„Budowlani”, z przewodniczącym Okręgu Wielkopolskiego Krzysztofem 
Antoniewiczem.                                                                                                  K.A.   

Zdjęcia: Hieronim Dymalski

Pierwszy Maja 
2020 w Poznaniu

W trakcie konferencji prasowej, zorganizowanej w Nowej Dębie 
z okazji zatwierdzenia programu inwestycji dla 3 nowych 
obwodnic w województwie podkarpackim: Przemyśla, Nowej 

Dęby i Kolbuszowej, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk powiedział, 
że koronawirus nie spowolni prac budowlanych.

„Pragnę po raz kolejny podkreślić: wirus nie zatrzymał polskich budów. 
Koronawirus nie spowolnił prac budowlanych” – podkreślił minister podczas 
konferencji prasowej.

Zaznaczył, że „duże przedsiębiorstwa – podobnie jak małe i średnie 
firmy - mogą liczyć na to, że budowy w Polsce w tym roku będą trwały tak, 
jak to było zaplanowane”. 

Przekonywał, że 1,5 mln miejsc pracy w budownictwie „są niezagrożone”. 
„Wszyscy, którzy pracują w przemyśle budowlanym, mogą być pewni jutra. 
Mogą być pewni tego, co stanie się za kilka miesięcy. Praca na polskich 
budowach będzie” – mówił.

Wspomniane inwestycje drogowe w województwie podkarpackim 

o łącznej długości ok. 37 km, powstaną w ramach Programu budowy 100 
obwodnic na lata 2020-2030.

(Zródło: Ministerstwo Infrastruktury, PAP)

Minister Adamczyk - miejsca pracy 
w budownictwie nie są zagrożone

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Oferteo.pl, opu-
blikowanych przez wiele serwisów internetowych zajmujących 
się tematyką budowlaną, firmy działające w branży budowlanej 

nie odczuwają skutków kryzysu tak dotkliwie jak pozostałe. Aż 92% 
z nich nie przerwało działalności mimo trwającej epidemii. Nie ozna-
cza to jednak, że obecna sytuacja ich nie dotyka, 64% przyznaje bo-
wiem, że zostały zmuszone do odwołania niektórych zleceń.  

Portal Oferteo.pl wykazał, że 49% przedsiębiorców normalnie realizuje zle-
cenia w czasie epidemii, 43% zdecydowało się natomiast na ograniczenie zakresu 
usług. Wygląda więc na to, że obecna ciężka sytuacja na rynku nie odbija się na 
branży budowlanej tak, jak na pozostałych. Odsetek nieprzerwanie działających 
firm ze wszystkich sektorów gospodarki jest bowiem nieco niższy i wynosi 88%.

Wśród największych wyzwań, właściciele firm budowlanych wskazywali 
przede wszystkim obawę o zdrowie swoje oraz całego zespołu. Takiej odpowie-
dzi udzieliło aż 70% badanych. Na drugim miejscu znalazła się konieczność 
ograniczenia kontaktu z klientem wskazana przed 57% przedsiębiorców, a na 
kolejnych – opóźnienia w dostawach materiałów (32%) oraz problemy z ich 
dostępnością na rynku (26%).

Na pytanie, „czy posiadają Państwo zabezpieczenie finansowe na wypa-
dek zmniejszenia przychodów?”, niemal jedna trzecia (30%) właścicieli firm 
budowlanych odpowiedziała, że nie posiada żadnych oszczędności. 35% 
przedsiębiorców przyznało, że zgromadzone środki wystarczą im na pokrycie 
kosztów funkcjonowania przez miesiąc lub dwa, a 22% respondentów nie będzie 
w stanie utrzymać się z oszczędności nawet przez miesiąc.

Aż 55% przedsiębiorców prowadzących firmę budowlaną zaznaczyło, że 
zaczyna już obserwować narastające zatory płatnicze, a 78% przyznało, że w 
najbliższym czasie spodziewa się ich pogłębienia.

Według badania Oferteo.pl, najczęściej podejmowanymi przez przedsię-
biorców krokami, mającymi na celu walkę ze skutkami kryzysu, są ograniczenie 
kosztów i inwestycji. Nie inaczej jest w przypadku branży budowlanej. To właśnie 
te dwa środki zaradcze wskazywane były najczęściej. Właściciele takich firm 
decydują się również na dzielenie pracowników na mniejsze zespoły (22%), a 
także próbują pozyskać dodatkowe środki z zewnątrz (12%).

Zapytani o to, czy w związku z epidemią planują zwolnienia pracowni-
ków, 23% właścicieli firm budowlanych odpowiedziało twierdząco. 39% nie 
podjęło jeszcze decyzji w tej kwestii. W ich przypadku kluczowe mogą okazać 
się najbliższe tygodnie oraz stopniowe odmrażanie gospodarki i wznawianie 
działania zatrzymanych firm.

Przedstawione dane pochodzą z badania ankietowego przeprowadzonego 
na grupie ponad 1 255 przedsiębiorców działających w branży budowlanej.

(red)
(Żródło: builderpolska.pl)

Sytuacja w branży 
budowlanej   

w dobie epidemii
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Górnictwo maksymalnie 126 pracowników” - czytamy w komunikacie.
Zgodnie z procedurą, odpowiednie powiatowe urzędy pracy zostały powiadomione 

o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych.
Na koniec 2019 roku w całej grupie ZE PAK zatrudnionych było na etacie 4550 osób. 

Przy wydobyciu pracowało nieco ponad tysiąc osób. ZE PAK to drugi pod względem 
wielkości krajowy producent energii elektrycznej otrzymywanej z węgla brunatnego. Jest 
też czwartym wytwórcą prądu w Polsce.

Firmy z mieleckiej strefy 
ekonomicznej zwalniają 
pracowników

Z danych przekazanych przez władze 
powiatu mieleckiego wynika, że 

pracę może stracić około 1050 pracowników 
zatrudnionych w firmach na terenie Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej.

W kwietniu poziom bezrobocia w 
powiecie mieleckim nie był nadmiernie wysoki (5,1%). Wiele jednak wskazuje na to, 
że w najbliższych miesiącach może się to zmienić. Zamiar przeprowadzenia zwolnień 
grupowych zgłosiły dotychczas trzy duże zakłady produkcyjne – przede wszystkim z 
branży motoryzacyjno-elektronicznej. 

Podkreślenia wymaga fakt, iż bezrobocie w powiecie mieleckim bardzo delikatnie, 
ale wzrasta już od grudnia, gdy na tym świadczeniu znajdowało się 2849 osób, co 
dawało wskaźnik 4,3%. W styczniu zarejestrowane były już 2984 osoby, co dawało 4,5% 
bezrobocie, w lutym 3053 osoby – 4,6%, w marcu 3093 – 4,6%

Redukcja zatrudnienia 
w firmie Ringier Axel 
Springer Polska

Jak informuje portal Wirtualnemedia.
pl, spółka Ringier Axel Springer Polska 

ogłosiła, że zamierza grupowo zwolnić około 6 
proc. pracowników. Firma miała już rozpocząć 
rozmowy w tej sprawie ze stroną związkową.

„Nowe wyzwania związane z pandemią 
koronawirusa przyspieszyły konieczność podjęcia tych decyzji w celu utrzymania 
stabilnej kondycji finansowej firmy” – poinformowało Ringier Axel Springer Polska w 
oficjalnym komunikacie. „Wszystkie decyzje personalne będą omawiane bezpośrednio 
z pracownikami, których dotyczą i nie będą komentowane przez spółkę” – dodano w 
oświadczeniu. 

Z nieoficjalnych informacji portalu Wirtualnemedia.pl wynika, że pracę mają 
stracić głównie osoby zatrudnione w wydawnictwie.

Jak informuje portal, po opublikowaniu komunikatu o zwolnieniach doszło do 
zdalnego spotkania pracowników z zarządem. Nie poinformowano jednak na nim, 
jakie konkretne działy zostaną objęte cięciami. Według informacji ze strony internetowej, 
spółka zatrudnia 2 tys. pracowników.

Ringier Axel Springer Media jest właścicielem Ringier Axel Springer Polska, 
do którego należy szereg tytułów prasowych (m.in. „Fakt”, „Newsweek”, „Przegląd 
Sportowy”, „Forbes”, „Komputer Świat”, „Auto Świat”) oraz serwisów internetowych 
(m.in. Onet.pl, vod.pl, Business Insider Polska, Sympatia i serwisy tytułów prasowych).

Zwolnienia w IKEA 
Industry w Wielbarku

Do Związku Zawodowego „Budowla-
ni” dochodzą niepokojące sygnały 

o tym, że mazurska fabryka IKEA Industry 
Poland Sp. z o.o. Oddział w Wielbarku koło 
Szczytna zamierza zwolnić 150 pracowników 
z 1600 osobowej załogi. Jak zaznacza dyrekcja 
oddziału – zakład musi dostosować poziom produkcji do mniejszego popytu na meble. 

Powodem zmniejszonego popytu na meble jest epidemia koronawirusa i związane 
z tym restrykcje władz w przemieszczaniu się i prowadzeniu działalności gospodarczej. 
W zakładzie w Wielbarku, który produkuje meble z litego drewna, obecnie zmniejszono 
tempo produkcji i wprowadzono tymczasowe przestoje.

IKEA Industry to 43 zakłady produkcyjne w 9 krajach. Około połowa produkcji 
jest zlokalizowana w Polsce, gdzie firma zatrudnia 10 tysięcy pracowników w zakładach 
w 12 miejscowościach. Związek Zawodowy „Budowlani” ma swoich członków w 4 z 
nich. Komisja Koordynacyjna Związku Zawodowego „Budowlani” w Ikea Industry 
Poland Sp. z o.o. na bieżąco monitoruje sytuację w polskich oddziałach przedsiębiorstwa.

Zebrał: Tomasz Nagórka

cd. ze str. 2

Dziesięć lat temu zmarł Stanisław 
Kukuryka. Jeszcze niedawno trud-
no byłoby znaleźć w środowisku 

ludzi, związanych z budownictwem i spółdziel-
czością mieszkaniową, kogoś, kto nie wiedziała-
by kim był. Czas jednak płynie nieubłaganie i 
warto naszym młodszym kolegom przypomnieć 
i przybliżyć tę postać. Niezwykłą i nietuzinkową. 

Z wyszukiwarek internetowych możemy 
szybko dowiedzieć się, że był: politykiem, 
ministrem, ambasadorem, działaczem spół-
dzielczym. Otrzymał wiele odznaczeń, działał w 
wielu organizacjach, ukończył studia prawnicze 
na UMCS w Lublinie. Na zdjęciach najczęściej 
uśmiechnięty starszy pan. Tyle po nas pozostaje 
„w sieci”.

  Ci, którzy go znali, dzielą się w zasadzie 
na trzy grupy. Tych, którzy twierdzą, że był naj-
lepszym ministrem budownictwa po II wojnie 
światowej; na tych, którzy twierdzą, że tworzył 
polską spółdzielczość mieszkaniową w czasach 
jej świetności; i na tych, którzy sądzą, że jedno i 
drugie. Trudno jest znaleźć w moim pokoleniu 
ludzi, którzy powiedzieliby o nim coś złego. No, 
może że był twardy. Bo był, przy całej swojej 
ogromnej serdeczności i otwartości.

 Był pasjonatem posiadającym wizję nie 
tylko własnej działalności, ale także całego ruchu 
spółdzielczego i jego miejsca we współczesnej 
Polsce. Był człowiekiem głęboko wierzącym w 
sens działalności spółdzielczej i potrafił tą swoją 
pasją zarażać bardzo wiele osób.

  Stanisław Kukuryka nie przyszedł do 
ruchu spółdzielczego z zewnątrz. On go odtwa-
rzał, praktycznie od podstaw, po wojnie budując 
zręby Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej; był 
jego niestrudzonym promotorem i animatorem 
do samego końca. Po 1967 roku rozpoczął 
pracę w Centralnym Związku Spółdzielni Bu-
downictwa Mieszkaniowego, początkowo jako 
wiceprezes, a od 1972 roku do 1982 roku jako 
prezes tej organizacji. Był niewątpliwym współ-
autorem polskiego boomu mieszkaniowego lat 
siedemdziesiątych. 

Niezależnie od oceny stopnia samodziel-
ności całego ruchu spółdzielczego w tych latach, 
bezsporne są ogromne zasługi spółdzielczości 
mieszkaniowej dla unowocześnienia kraju, 
sprostania potrzebom powstałym w wyniku 
ogromnego ruchu migracji wewnętrznej ze wsi 
do miast w latach siedemdziesiątych i wielkiego 
cywilizacyjnego „skoku” Polski w tym okresie.  

   Stanisław działał w spółdzielczości miesz-
kaniowej w określonych realiach politycznych i 
strukturalnych. Robił to perfekcyjnie, wykorzy-
stując wszystkie dostępne możliwości. To był 
spółdzielca z krwi i kości, głęboko przekonany 
o ekonomicznej, edukacyjnej  i kulturotwórczej 
wyższości działań spółdzielni mieszkaniowych 
nad innymi formami zaspakajania popytu na 
mieszkania. I – co szczególnie istotne – swojego 
zdania nie zmienił w innych, znacznie trud-
niejszych dla budownictwa mieszkaniowego 
czasach. 

Był doskonałym organizatorem, zaini-
cjował powstanie sieci biur projektowych 
„Inwestprojektu”, działał w międzynarodowych 
strukturach spółdzielczości. 

Był w latach 1976-1985 posłem na Sejm. W 
1982 roku został ministrem budownictwa. To 
były bardzo trudne czasy. Mimo tego, do dziś 
jest wspominany jako najbardziej kompetentny 
i aktywny minister tego resortu. 

Po okresie pełnienia funkcji dyplomatycz-

nych, wrócił do kraju i korzeni swej działalności. 
Stworzył Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe, 
ważną organizację wsparcia i promocji polskiej 
polityki mieszkaniowej, a spółdzielczości 
mieszkaniowej w szczególności. Udało mu się 
przyciągnąć do współpracy ludzi różnych opcji 
i poglądów politycznych, dzielących jednak 
wspólne przekonanie, że rozwój mieszkalnictwa 
w Polsce jest kluczowym warunkiem rozwoju 
społecznego i gospodarczego, a bariera, jaką 
jest brak mieszkań, stanowi jedną z najpoważ-
niejszych przeszkód w rozwoju kraju. 

   Z mojego punktu widzenia - ucznia i 
następcy Stanisława Kukuryki na funkcji prezesa 
Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego, chyba 
najistotniejsza i niemożliwa do przecenienia jest 
działalność edukacyjna Stanisława. Przewodnią 
myślą tej działalności było przekonanie, że 

najbardziej efektywnie potrzeby mieszkaniowe 
realizować możemy we wspólnocie – takiej, jaką 
jest spółdzielnia; że gospodarka rynkowa nie 
przekreśla, ani nie podważa w żaden sposób wa-
lorów ruchu spółdzielczego, a wręcz przeciwnie 
– otwiera przed nim nowe możliwości i szanse.

Stanisław był człowiekiem niezwykle 
aktywnym społecznie praktycznie do samego 
końca, mimo ciężkiej choroby.  Uczył nas, 
przekonywał, pokazywał jak skutecznie działać. 
Udzielił nam wszystkim w ten sposób swoistego 
kredytu, który możemy spłacać swoją pracą i 
działalnością. To najlepszy i najkorzystniejszy 
kredyt, jaki w swoim życiu otrzymałem.

Zbigniew Janowski
przewodniczący 

Związku Zawodowego 
„Budowlani”

Stanisław Kukuryka 
- wspomnienie…
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Rada Ochrony Pracy zapoznała 
się z problematyką zagrożeń 
związanych z koronawirusem  

SARS-CoV-2 oraz środkami zapobiegania 
im. Podstawę dyskusji stanowiły materiały 
przedstawione przez Państwową Inspekcję 
Pracy oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy. 

Globalne zagrożenia dla zdrowia spo-
łeczeństw generowane przez nowe czynniki 
mikrobiologiczne są jak wykazała pandemia 
SARS-CoV-2 poważnym  problemem także 
dla środowiska pracy. W ciągu kilku miesięcy 
społeczeństwa państw niemal na całym 
świecie stanęły w obliczu możliwości zara-
żenia się nowym, bardzo niebezpiecznym 
patogenem z rodziny koronawirusów. Długi 
(do 20 dni) i bezobjawowy okres ujawniania 
zarażenia, a także duża zakaźność sprzyjają 
szybkiemu rozprzestrzenianiu się tego wi-
rusa, wywołującego chorobę COVID-19. Ła-
godny lub bezobjawowy przebieg tej choroby 
stwierdzany jest u ok. 80% pacjentów; ciężki 
wymagający hospitalizacji, tlenoterapii i 
podłączenia do respiratora – u ok. 20%. Sza-
cuje się, że śmiertelność spowodowana przez 
COVID-19 dotyczy 2-3% ogólnej populacji. 
Dodatkowymi czynnikami wpływającymi 
na ciężki przebieg choroby są choroby 
współwystępujące (nowotworowe, układu 
krążenia, układu oddechowego, cukrzyca) 
oraz wiek. Do czasu wynalezienia skutecz-
nego leku, a także szczepionki na ten nowy 
gatunek wirusa, stanowił on będzie poważne 
zagrożenie zdrowotne. 

Z uwagi na przenoszenie się SARS-

-CoV-2 drogą kropelkową oraz przez bezpo-
średni kontakt między osobami, niezwykle 
istotne - poza przestrzeganiem zasad higieny 
osobistej - jest stosowanie środków ochrony 
indywidualnej oraz zbiorowej zarówno w 
życiu zawodowym, jak i prywatnym. Ponie-
waż koronawirus SARS-CoV-2 przenoszony 
jest przez aerozol infekcyjny, szczególnie 
ważne są odpowiednie środki ochrony indy-

widualnej. Stosuje się w tym celu półmaski 
filtracyjne, których skuteczność filtracji 
powinna wynosić 96-99% wobec cząstek 
aerozoli o wymiarach nanometrycznych 
(400 nm). Przy doborze półmasek filtrują-
cych ważne jest także dopasowanie ich do 
kształtu twarzy konkretnego użytkownika. W 
celu ograniczenia emisji wirusa SARS-Co-V-2 
od osób zarażonych, celowe jest stosowanie 
masek ochronnych, tzw. medycznych. 

Skuteczność filtracji bioaerozoli przez 

półmaski filtrujące zależy przede wszystkim 
od jakości zastosowanej włókniny filtracyj-
nej. Odpowiednią skuteczność filtracji za-
pewniają elektretowe włókniny melt-blown, 
dzięki ich przestrzennej strukturze, cienkim 
splątanym włóknom tworzywa oraz ładun-
kowi elektrostatycznemu. Dla personelu 
medycznego, mającego bezpośredni kontakt 
z zakażonymi pacjentami, niezbędne jest 

- poza ochroną dróg oddechowych - także 
stosowanie pozostałych środków ochrony 
indywidualnej przed czynnikami infekcyj-
nymi (kombinezony, gogle ochronne oraz  
osłony oczu i twarzy).

W zapobieganiu zarażeniem koro-
nawirusem istotne znaczenie mają także 
środki ochrony zbiorowej, tj. odpowiednie 
techniczne i organizacyjne środki ochronne. 
W budynkach bez mechanicznej instalacji 
wentylacyjnej pomieszczenia powinny być 
regularnie wietrzone (10 minut na godzinę) 
oraz co najmniej 2 godziny przed przystąpie-
niem do pracy. Instalacja wentylacji i/lub kli-
matyzacji pomieszczeń powinna zapewniać 
wymianę powietrza w pomieszczeniach co 
najmniej 4 razy na godzinę. Zalecane jest 
stosowanie w instalacjach filtrów wysoko-
skutecznych (typu EPA, HEPA, ULPA) oraz 
przeprowadzanie systematycznych kontroli 
czystości i dezynfekcji poszczególnych jej 
elementów. W budynkach z mechaniczną 
instalacją wentylacji zalecana jest stała jej 
praca (7 dni/24 godz.).

Zgodnie z doniesieniami naukowymi, 
koronawirus SARS-CoV-2 jest wrażliwy na 
promieniowanie nadfioletowe, z zakresu 
UVC (200 - 280 nm). Pomieszczenia powin-
ny być więc dezynfekowane bez obecności 
ludzi bezpośrednim promieniowaniem 
nadfioletowym o natężeniu napromienienia 
powyżej 1,5 W/m2 przez co najmniej 30 mi-
nut. Natomiast w obecności ludzi możliwe 
jest zastosowanie opraw bakteriobójczych z 
funkcją wymuszonego przepływu powietrza. 

W okresie pandemii należy pamię-
tać jednocześnie o ograniczeniu innych 
czynników szkodliwych natury fizycznej 
lub chemicznej, a także psychospołecznej. 
Stanowią one bowiem zagrożenie dla pra-
cowników, obniżając m.in. ich odporność, 
co może wpłynąć na podatność na zarażenie 
SARS-CoV-2 i cięższy przebieg wywołanej 

KORONAWIRUS 
- Z PRAC SEJMOWEJ 

RADY OCHRONY PRACY

przez niego choroby COVID-19. 

Na podstawie przedstawionych 
materiałów i dyskusji Rada 
Ochrony Pracy uznaje za celowe 
podjęcie następujących działań:

1. Prowadzenie działalności edukacyjnej 
w różnych środowiskach w zakresie 
prawidłowego doboru, oceny i stoso-
wania środków ochrony indywidualnej 
oraz środków ochrony zbiorowej przed 
narażeniem na SARS-CoV-2 z wykorzy-
staniem technik on-line.

2. Wyprodukowanie i upowszechnienie 

serii filmów pokazujących prawidłowe 
zakładanie, dopasowanie i zdejmowanie 
środków ochrony indywidualnej przed 
SARS-CoV-2. 

3. Upowszechnianie materiałów z portalu 
CIOP-PIB oraz przedstawianych pod-
czas posiedzeń Rady Ochrony Pracy na 
innych portalach internetowych. 

4. Prowadzenie przez Państwowej Inspek-
cję Sanitarną i Państwową Inspekcję 
Pracy kontroli prawidłowego doboru i 
stosowania środków ochrony indywidu-
alnej przed zakażeniem SARS-CoV-2 w 
przedsiębiorstwach oraz instytucjach.

5. Sprawdzanie dokumentacji oraz bada-
nie środków ochrony indywidualnej 
oraz masek twarzowych medycznych 
na zgodność z wymaganiami odpowied-
nich norm i przepisów.

6. Popularyzację wiedzy na temat zagro-
żeń związanych z SARS-CoV-2 oraz 
konieczności stosowania środków 
prewencji wśród ogółu społeczeństwa, 
a szczególnie klientów, interesantów 
oraz pacjentów.

7. Podjęcie działań w celu wdrożenia 
technologii produkcji włóknin filtru-
jących do wykorzystania w środkach 
ochrony dróg oddechowych i systemach 
wentylacyjnych w krajowych przedsię-
biorstwach.

8. Zintensyfikowanie działań w celu 
uruchomienia w kraju produkcji do-
tychczas importowanych środków 
ochrony indywidualnej, w tym ochron 
dróg oddechowych (filtrujących, oraz 
masek medycznych). 

ROP/ZJ

List do redakcji
Jestem członkiem zarządu sporej spółdzielni mieszkaniowej. Zbliża się czas, 

gdy musimy dokonać niezbędnych, a zaplanowanych wcześniej prac, które 
wymagają m.in. wejścia do mieszkania lokatora. I tu zaczyna się problem – o 
ile mieszkaniec budynku, którym zarządzamy, może np. nam sfotografować 
wodomierze czy liczniki prądu i gazu, to w trakcie wymiany okiem, ekipa musi 
być w środku. W związku z tym, zwróciliśmy się do Stacji Stanitarno-Epide-
miologicznej o wskazania adresów, pod którymi zamieszkują osoby chore, 
bądź osoby w kwarantannie domowej. Dla nas to kluczowa informacja, bo 
mając taką wiedzę, możemy lepiej chronić tak innych mieszkańców bloku, jak 
i pracowników wymieniających okna. 

Dla nas to proste i oczywiste, ale jak się okazuje - dla sanepidu nie. Od-
powiedziano nam, że danych nie otrzymamy, bo nie jesteśmy ujęci na liście 
podmiotów uprawnionych – a jest tam np. policja, wojewoda, ABW i SKW. 
Czyli my, zarządzając blokiem z 30. mieszkaniami, w którym mieszkają prawie 
dwie setki ludzi, nie wiemy czy ktoś nie przenosi Covid 19, ale wywiad cywilny 
i wojskowy - a i owszem! 

Żeby było śmieszniej, na tej samej liście nie ma np. pogotowia ratunkowego 
– czyli sanepid nie powie ratownikom, że wieźli zakażonego. No może po kilku 
dniach, a w tym czasie ta sama karetka może wozić następnych 30 pacjentów. 

Rozumiemy, że nikt nie chce rozsiewać paniki, ale to bez sensu, gdy ludzie 
z tzw. pierwszej linii pozostawieni są samymi sobie. Bo działać trzeba szybko. 

Czy ktoś może określić, tylko w przybliżeniu, konsekwencje sytuacji, gdy 
rodzina ma koronawirusa w ośmiopiętrowym bloku? Windy, zsypy, poręcze, 
domofon itp. A przecież można to zabezpieczyć lepiej, a gospodarz budynku 
mógłby służyć pomocą. Ale my przecież o niczym nie wiemy, wie za to policja i 
wywiad z kontrwywiadem. A wyniki i tak przychodzą po 30 godzinach. Pozna 
je szybciej wojewoda niż sam zainteresowany. Tylko co urzędnik czy agent 
ABW z tą wiedzą zrobi? (nazwisko do wiad. red.)

zdjęcie archiwalne
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Europejski Dialog Społeczny: 
przemysł drzewny i meblowy

W dniach 18-19 maja 2020 r., za 
pośrednictwem wideokonfe-
rencji, odbyły się spotkania 

europejskich grup dialogu społecznego 
sektora drzewnego i meblarskiego.

Pierwszego dnia odbyło się posiedzenie 
poświęcone branży drzewnej, drugiego 
dnia – branży meblowej. Są to gremia, które 
tworzą przedstawiciele związków zawodowych 
(stowarzyszonych w Europejskiej Federacji Bu-
downictwa i Przemysłu Drzewnego EFBWW) 
oraz organizacji pracodawców (z branży prze-
mysł drzewny - stowarzyszonych w CEI-Bois, z 
branży przemysł meblarski - stowarzyszonych 
w EFIC oraz UEA) z obu wspomnianych sek-
torów. Wśród reprezentantów Europejskiej Fe-
deracji Budownictwa i Przemysłu Drzewnego 
byli również przedstawiciele „Budowlanych”: 
Tomasz Nagórka oraz Cezary Izdebski, którzy 
jako jedyni reprezentowali związki zawodowe 
z Europy Środkowo-Wschodniej.

Podstawowym tematem dyskusji była 
kwestia wpływu epidemii tzw. koronawirusa 
na działalność branży drzewnej i meblowej. 
Każdy z uczestników mógł przedstawić 
informację o skutkach, jakie epidemia wywo-
łała w przedsiębiorstwach działających w obu 
branżach w ich krajach.

W trakcie spotkania przyjęte zostało 

wspólne stanowisko, w którym krajowe organi-
zacje pracodawców i pracowników przemysłu 
drzewnego i meblarskiego zostały wezwane do 
współpracy z władzami krajowymi, regional-
nymi i lokalnymi, w celu zrobienia wszystkie-
go co możliwe, aby zapewnić pracownikom 
szczególne środki ochrony i bezpieczeństwa, 
ograniczyć negatywne konsekwencje kryzysu 
i zapewnić normalne funkcjonowanie firm 
oraz ułatwić  transport towarów i przepływ 
pracowników przez granice państwowe.

W dalszej części obu spotkań dyskusja to-
czyła się wokół przemysłowego wykorzystania 
materiału, jakim jest drewno i jego pochodne, 
oraz udziału w tym procesie czynnika ludzkie-
go, tj. osób zatrudnionych w obu branżach. 
Obie strony dialogu społecznego rozmawiały 
o istotnych zagadnieniach, które dotyczą obu 
branż, w szczególności o Europejskim Zielo-
nym Ładzie, którego założenia podkreślają 
rolę przemysłu drzewnego i meblowego dla 
przyszłości Europy.

Podczas spotkania przedstawiona została 
również sytuacja polskiej branży meblowej 
(jak również dane statystyczne, prognozy 

ekonomiczne, główne problemy branży oraz 
rozwiązania legislacyjne), która jest jedną z 
głównych gałęzi polskiego eksportu. Według 
Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producen-
tów Mebli, w Polsce funkcjonuje na rynku bli-

sko 30 tys. przedsiębiorstw (łącznie z firmami 
jednoosobowymi). W sumie zatrudnienie w 
sektorze znajduje ponad 200 tys. osób. Około 

90 % produkowanych w Polsce mebli trafia na 
eksport, głównie do krajów Unii Europejskiej. 
Największym odbiorcą jest rynek niemiecki. 
W ubiegłym roku wartość eksportu szacowano 
na 10,9 mld euro. Dla charakterystyki tej bran-
ży ważne jest również, że jej segment sprzedaży 
online stanowił do tej pory jedynie 8%. I choć 
spodziewane są wzrosty, można zauważyć, 
że takie towary jak meble, konsumenci wolą 
jednak wybierać osobiście, podczas wizyty w 
stacjonarnym punkcie sprzedaży.

Dobra passa polskiego sektora meblar-
skiego została gwałtownie zakończona wraz z 
wprowadzeniem ograniczeń wynikających z 
walki z pandemią koronawirusa. Opierając się 
na wynikach ankiety przeprowadzonej przez 
B+R Studio Analizy Rynku Meblarskiego przy 
współpracy z OIGPM, można spodziewać się 
likwidacji ok. 40 tys. miejsc pracy i spadków 
sprzedaży na poziomie 35 % co przekłada się 
na spadek rzędu 33 mld zł.

Główne problemy sektora:
• zerwanie łańcucha dostaw (komponenty) 

a ciągłość produkcji;
• ograniczenia w eksporcie;

• sytuacja wiodących firm a niejasna 
sytuacja na rynku, mogąca prowadzić 
do ograniczeń produkcji zarówno we 
własnych zakładach jak i zakładach  
podwykonawców;

• redukcje kadrowe, które dot. głównie 
pracowników zatrudnionych na umo-
wach na czas określony lub umowach 
cywilnych;

• spadek liczby pracowników z zagranicy;
W Polsce nie ma długotrwałego tzw. 

lockdawn’u branży drzewnej i meblarskiej, 
spowodowanego pandemią Cov-19, ale wystę-
pują już przestoje w produkcji. Spadek popytu 
sprawił, że część firm ma pełne magazyny 
towaru i problemy z ich sprzedażą. Innym 
brakuje dostaw surowca, półproduktów etc. 
Następstwem przestojów produkcji jest z 
kolei zawieranie porozumień ws. ograniczenia 
czasu pracy, obniżenia wynagrodzeń, redukcji 
etatów.

Rząd na bieżąco podejmuje starania i 
dostosowuje procedury legislacyjne, celem 
zapewnienia wsparcia pracownikom i przed-
siębiorcom.  Piszemy na ten temat w artykule 
poniżej. Czy to jednak wystarczy, by zatrzymać 
zapaść branży?

Tomasz Nagórka 
Cezary Izdebski

Kr y z y s  go s p o d a rc z y 
związany z pandemią 
COVID-19 spowodował 

zmianę w zakresie sprzedaży wielu 
dóbr i usług. Konsumenci zaczęli 
ograniczać decyzje zakupowe do 
niezbędnego minimum. Zmiany te 
dotknęły również branżę meblarską,  
która po wielu latach wzrostów 
sprzedaży dotkliwie ucierpiała na 
skutek braku klientów.

Według szacunków spadki sprze-
daży w 2020 roku mogą sięgać do 35 
%, a likwidacji może ulec nawet 40 
tys. miejsc pracy. Zdaniem ekspertów 
DNB Bank Polska bez rządowej 
pomocy, polskiej branży meblarskiej 
grozi fala bankructw oraz zahamo-
wanie inwestycji, co może skutkować 
utratą przewagi konkurencyjnej.

Branża meblowa jest jedną z 
głównych gałęzi polskiego eksportu. 
Według Ogólnopolskiej Izby Gospo-
darczej Producentów Mebli, w Polsce 
na rynku funkcjonuje ponad 28 tys. 
przedsiębiorstw, wliczając w to firmy 
jednoosobowe.

Łącznie w sektorze tym zatrud-
nionych jest ponad 200 tys. osób, a 
w ubiegłym roku wartość sprzedaży 
sięgnęła 50,5 mld zł. Co ważne, jest 
to działalność mogąca się pochwalić 
stabilnymi wzrostami - przez ostatnie 
5 lat branża rosła o ok. 6-8 % każdego 

roku.
Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o 

zmianie niektórych ustaw w zakresie 
działań osłonowych w związku 
z rozprzestrzenianiem się wirusa 
SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 875) 
– tzw. Tarcza Antykryzysowa 3.0 
(podobnie jak poprzednie) zawiera 
szereg regulacji mających wesprzeć 
polski przemysł meblarski.

Kluczowy w tym zakresie jest art. 
50 ustawy, mówiący o zwolnieniu z 
odsetek ustawowych, rekompensat 
windykacyjnych oraz braku nalicze-
nia kar umownych. Zapisy te istotnie 
zmieniają relacje przedsiębiorców 
skupujących drewno wobec Lasów 
Państwowych (czyli największego do-
stawcy surowca, ponad 90 % drewna 
na polskim rynku pochodzi właśnie 
z Lasów Państwowych).

Art.    50.
1. Jednostki organizacyjne Lasów 

Państwowych dokonujące sprzedaży 
drewna mogą, na wniosek przedsię-
biorcy  w rozumieniu  art. 4 ust. 1  
lub  2  ustawy  z dnia  6 marca 2018 
r.  –  Prawo  przedsiębiorców  (Dz. 
U.  z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 
2020 r. poz. 424), u którego wystąpił 
spadek obrotów gospodarczych w 
rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy  z 
dnia  2 marca  2020 r.  o szczegól-

nych  rozwiązaniach  związanych  z 
zapobieganiem,  przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych (Dz. 
U. poz. 374, 567, 568, 695 i 875) w 
następstwie wystąpienia COVID-19, 
umorzyć w całości lub części:

1)   odsetki ustawowe należne 
na podstawie art. 5 ustawy z dnia 
8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu 
nadmiernym opóźnieniom  w trans-
akcjach  handlowych  (Dz. U.  z 2019 
r.  poz. 118,  1649  i 2020)  za  okres  
od  dnia  14 marca 2020 r. do dnia 30 
września 2020 r.;

2)   rekompensaty  za  koszty  

odzyskiwania  należności,  o których  
mowa  w ustawie  z dnia  8 marca  2013 
r.  o  przeciw-działaniu nadmiernym 
opóźnieniom w transakcjach han-
dlowych, należne za okres od dnia 
14 marca 2020 r. do dnia 30 września 
2020 r.;

3)   kary  umowne  za  niereali-
zowanie  przez  nabywcę  harmono-
gramu  sprzedaży w części,  w której  
nabywca  od  dnia 14 marca 2020 r. 
do dnia 31 maja 2020 r. zrezygnował 
z jego realizacji.

2. Przedsiębiorcy, o których 
mowa w ust. 1, spełniają kryteria, o 
których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 

3 ustawy z dnia 11 października 2013 
r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z ochroną miejsc pracy 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 669), oraz nie 
zalegają w regulowaniu zobowiązań 
podatkowych, składek na ubezpie-
czenia społeczne, ubezpieczenie zdro-
wotne, Fundusz Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych, Fundusz 
Pracy lub Fundusz Solidarnościowy 
do końca trzecie-go kwartału 2019 r.

3. Umorzenia, o których mowa 
w ust. 1, stanowią pomoc publiczną 
mającą na celu zaradzenie poważnym 
zaburzeniom  w gospodarce,  o której  
mowa  w Komunikacie  Komisji  –  

Tymczasowe  ramy  środków  pomocy  
państwa  w celu wsparcia  gospodarki  
w kontekście  trwającej  epidemii  
COVID-19 (2020/C  91 I/01)  (Dz. 
Urz.  UE  C  91I  z 20.03.2020

Przywołane rozwiązania sta-
nowią odpowiedź na zastrzeżenia 
sformułowane przez biznes drzewny 
na łamach Dziennika Gazety Prawnej 
(„Pomocą może być także brak kary”, 
DGP z dnia 23 kwietnia 2020 r.). 
W artykule tym wskazane wówczas 
zostało, że branża meblarska oraz pro-
ducenci drzwi i okien nie potrzebują 
obecnie tyle surowca, ile planowali.

Przedsiębiorcy ci chętnie zre-
zygnowaliby z części uzgodnionych 
wcześniej z Lasami Państwowymi 
dostaw. Firmy nie miały jednak 
dotychczas takiej możliwości (bez 
ponoszenia konsekwencji). I choć co 
prawda Lasy Państwowe wydłużyły 
terminy płatności do 90 dni, to nie-
wiele to zmieniło, w sytuacji cały czas 
naliczanych odsetek. Już  teraz wiele 
z tych podmiotów jest zagrożonych 
bankructwem, a w obecnej sytuacji 
staje się ono coraz bardziej prawdopo-
dobne – mówił Rafał Szefler, dyrektor 
Biura Polskiej Izby Gospodarczej 
Przemysłu Drzewnego.

Opracował Cezary Izdebski

Tarcza Antykryzysowa 3.0 
wesprze przemysł meblarski 
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W obliczu wybuchu Covid-19 świat walczy 
z pandemią o niespotykanej dotąd skali 
w czasach współczesnych, powodującą 

obecnie nagłą zapaść zdrowotną.
To wspólne oświadczenie partnerów społecznych 

z dwóch uznanych europejskich sektorów dialogu 
społecznego dla sektorów obróbki drewna (CEI-Bois 
i EFBWW) oraz dla sektorów meblowych (EFBWW, 
EFIC i UEA) oraz  federacji sektorowej przemysłu paneli 
drewnianych (EPF) i europejskiej organizacji przemysłu 
tartacznego (EOS).

Niżej podpisane europejskie stowarzyszenia repre-
zentują europejski przemysł obróbki drewna i mebli, 
branże o wartości 1,7% PKB UE  zatrudniające ponad 2 
miliony Europejczyków to piąty co do wielkości sektor 
produkcyjny w UE pod względem zatrudnienia. W 
tych trudnych czasach ponownie podkreślamy nasze 
zaangażowanie we wspieranie władz publicznych w 
przezwyciężeniu kryzysu. Podkreślamy, że kluczowy 
priorytet i koncentracja regionalnych i lokalnych part-
nerów społecznych w przemyśle drzewnym i meblarskim 
to ochrona bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy 
kontrahentów, pracowników, właścicieli i społeczeństwa. 
Wspólnie podkreślamy potrzebę szybkiego ożywienia 
gospodarczego oraz przeznaczenia środków na rzecz 
ożywienia sektorów po kryzysie.

Wzywamy krajowe organizacje pracodawców i 
pracowników przemysłu drzewnego i meblarskiego 
do współpracy z władzami krajowymi, regionalnymi i 
lokalnymi, aby zrobić wszystko co możliwe:

• Aby zapewnić podjęcie szczególnych środków 
w celu ochrony wszystkich pracowników w przemyśle 
drzewnym i przemyśle meblowym przeciwko zagroże-
niom dla zdrowia i bezpieczeństwa oraz utracie pracy 
lub dochodów;

• Aby zapewnić zabsorbowanie i ograniczanie 
negatywnych konsekwencji kryzysu oraz utrzymanie 
funkcjonowania firm w możliwym zakresie;

• Aby zawsze mieć otwarte granice dla towarów. 
Kontrole lub kontrole sanitarne pojazdów towarowych 
i przewóz towarów powinny być dokładnie i dobrze 
zorganizowane, aby zminimalizować straty czasu i wpływ 
na kierowców ciężarówek. Funkcjonowanie jednolitego 
rynku, pod warunkiem że nie stanowi zagrożenia dla 
społeczeństwa i zdrowia należy utrzymywać i egzekwo-
wać. Swobodny przepływ pracowników przez granice 
państwowe powinien pozostać możliwy, dopóki nie ma 
zagrożeń dla zdrowia.

Zwracamy się do krajowych partnerów społecznych 
z branży drzewnej i meblarskiej oraz władz krajowych 
/ regionalnych / lokalnych, aby uszanowały prawo do 
odszkodowania, rehabilitacji i leczenia dla pracowników 
obróbki drewna i mebli zainfekowanych COVID-19.

Podkreślamy znaczenie naszych gałęzi przemysłu dla 
całej gospodarki, dla przejścia w kierunku „Europa neu-
tralna dla klimatu” i dla rozwoju obszarów wiejskich. W 
wielu przypadkach władze krajowe narzuciły państwom 

członkowskim de jure lub de facto blokadę aby zapobiec 
dalszemu rozprzestrzenianiu się COVID-19. Uznajemy 
odpowiedzialność polityków i ogromną presję, przed 
którą stoją. Uważamy, że pomocne może być gdy władze 
krajowe, regionalne i lokalne zawierają porozumienie 
z pracodawcami i pracownikami oraz organizacjami 
przemysłu drzewnego i meblarskiego w celu zidenty-
fikowania niezbędnych działań. Ten proces decyzyjny 
należy przeprowadzić po starannej ocenie ryzyka i przy 
zastosowaniu specjalnych środków zapobiegawczych dla 
kontrahentów, pracowników i społeczeństwa. 

Podkreślamy również znaczenie naszych sektorów 
dla przyszłości bezpośrednio po kryzysie i długoter-
minowe perspektywy naszego europejskiego przemysłu 
i gospodarki jako całości. Drewno i wyroby z drewna, 
jako najbardziej odpowiednia podstawa dla gospodarki 
o obiegu zamkniętym i gospodarki zorientowanej 
na recykling jest absolutnie niezbędne dla Europy, a 
zwłaszcza dla zielonego porozumienia (Green Deal). 
Pogląd ten powinien stanowić wytyczne dla unijnych 
i krajowych planów naprawy w przypadku okres po 
kryzysie i powinien znaleźć odzwierciedlenie we wszyst-
kich powiązanych programach, zgodnie ze wspólnym 
oświadczeniem członków Rady Europejskiej w sprawie 
kryzysu COVID-19 opublikowanym 27 marca.

W tym celu zdecydowanie wzywamy krajowe orga-
nizacje pracodawców i pracowników branży obróbki 
drewna i branży meblarskiej do pilnej negocjacji, wspólnie 
z władzami krajowymi / regionalnymi / lokalnymi, de-
cyzji umożliwiających przyjęcie praktycznych rozwiązań 
tymczasowych, aby umożliwić obróbkę drewna i pro-
dukcję mebli, kontynuować pracę, zgodnie z krajowymi 
środkami ograniczającymi, w obecnych wyjątkowych 
okolicznościach.

Zdecydowanie zachęcamy wszystkie władze publicz-
ne do zapewnienia wsparcia finansowego firmom przemy-
słu drzewnego i meblarskiego, które są zobowiązane do 
zaprzestania działalności produkcyjnej i handlowej lub 
ucierpiały w związku ze znacznym spadkiem popytu 
spowodowanego COVID19 i:

• Umożliwić szersze wykorzystanie zawieszenia pro-
dukcji i pracy, bez karania przedsiębiorstw i pracowników, 
jak to zawsze miało miejsce w niektórych krajach UE;

• Regularnie aktualizować niezbędne informacje 
i wyposażenie dot. bezpieczeństwa, aby kontynuować 
pracę w odpowiednich warunkach, dla firm, które mogą 
to zrobić / zdecydują się to zrobić, zarówno teraz, jak i w 
nadchodzących miesiącach gdy sytuacja powoli wznawiać 

aktywność;
• Zapewnić wprowadzenie wyjątkowych ram praw-

nych, które umożliwią firmom utrzymanie ich płynności 
i przetrwanie w tym wyjątkowym okresie kryzysu;

• Upewnić się, że nie ma opóźnień administracyj-
nych we wprowadzaniu szybkiej procedury wspierania 
firm i pracowników;

• Promować i wdrażać dostępne inicjatywy na rzecz 
umiejętności i podnoszenia umiejętności (konkluzje 
Rady z 26 marca 2020)) i wdrażać promowanie praktyk 
zawodowych po zakończeniu kryzysu, aby wesprzeć 
ożywienie sektorów gospodarki;

• Chronić firmy, które doświadczają trudności finan-
sowych z powodu kryzysu COVID-19 przed wierzycielami 
i zobowiązać banki i inne instytucje finansowe do wspie-
rania gospodarki i przemysłu drzewnego i meblarskiego.

Aby ułatwić zniesienie środków ograniczających, 
prosimy krajowych partnerów społecznych z

przemysłu drzewnego i meblarskiego, aby uwzględnić 
następujące elementy i spowodować by te działania były 
odpowiednio egzekwowane:

• Zapewnienie jasnych informacji na temat zdro-
wia i bezpieczeństwa, wskazówek i szkoleń wszystkim 
pracownikom i wszystkim tym którzy mają kontakt z 
pracownikami, niezależnie od tego, czy mają objawy 
choroby COVID-19 lub nie - zgodnie z międzynarodowy-
mi, unijnymi i krajowymi zaleceniami – i zaangażować 
pracowników i ich przedstawicieli we wszystkie plany i 
realizację powiązanych działań na poziomie firmy;

• Zapewnienie wszystkich potrzebnych środków 
ochrony indywidualnej w wystarczającej jakości i ilości;

• Zapewnienie wszystkich udogodnień w celu utrzy-
mania wymaganego poziomu higieny w miejscach pracy;

• Firmy gwarantujące podjęcie wszelkich niezbęd-
nych środków zapobiegawczych i ochronnych muszą 
przeprowadzić ocenę ryzyka związanego z bezpieczeń-
stwem i higieną pracy;

• Zwrócenie uwagi, czy przestrzegane są odpowied-
nie protokoły i zachowanie w miejscu pracy. Strach przed 
koronawirusem nie może prowadzić do dyskryminacji lub 
nieprzyzwoitego zachowania.

• Zapewnienie bezpiecznej odległości między pra-
cownikami w miejscach pracy, we wszystkich obiektach 
i okolicznościach, w szczególności w odniesieniu do 
pracowników delegowanych, a dotyczy to czasu pracy i 
wszystkich przerw;

• Upewnienie się, że transport wszystkich pracowni-
ków odbywa się zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami;

• Podejmowanie odpowiednich środków, aby pra-
cownicy delegowani nie byli zakwaterowani w miejscach 
zbiorowego zakwaterowania, w których dystans społeczny 
nie może być przestrzegany;

• W razie potrzeby należy zapewnić, w otwartym 
i konstruktywnym dialogu, że pracownicy delegowani 
mogą bezpiecznie wrócić do domu;

• Zagwarantowanie, że nie nastąpi pogorszenie 
warunków pracy po czasowym zawieszeniu pracy lub 
inne form przestoju w pracy.

• Zapewnienie bezpiecznego ponownego urucho-
mienia handlu meblami i wyrobami z drewna w tych 
krajach, w których handel jest obecnie zablokowany 
ze względów bezpieczeństwa. Zapewnienie ochrony 
personelu i klientów jest na pierwszym miejscu, jednak 
jak pokazują dobre przykłady z sektora spożywczego 
i nieżywnościowego, operacje biznesowe są możliwe 
zgodnie z surowymi zasadami higieny i ograniczeniami 
wprowadzanymi dla klientów na obszarze sprzedaży.

W przypadku wstrzymania działalności gospodar-
czej w naszych sektorach na mocy krajowych regulacji 
odpowiedzialnych władz, prosimy krajowych partnerów 
społecznych przemysłu drzewnego i meblarskiego o po-
szukiwanie wspólnego rozwiązania ze swoimi władzami 
w następujących kwestiach:

• Zapewnienie jak największej stabilności finansowej 
pracownikom i firmom.

• Ocena wykonalnych rozwiązań dla zawieszenia 
działalności i pracy w celu uniknięcia negatywnych 
konsekwencji dla dochodów;

• Aby zapobiec problemom z płynnością, należy 
udostępnić odpowiednie fundusze natychmiast, oraz 
za pośrednictwem krajowych programów naprawy po 
kryzysie;

• Sektor budowlany, jeden z filarów gospodarki i 
bardzo ważny partner dla przemysłu drzewnego, również 
musi być wspierany. Zamówienia publiczne ukierun-
kowane na gospodarkę niskoemisyjną i budownictwo 
drewniane odegra kluczową rolę w europejskim „zielonym 
odrodzeniu”, wspierając rynek w czasach znacznego 
spadku popytu prywatnego.

Priorytetem dla EFBWW i federacji pracodawców 
w przemyśle drzewnym i meblarskim jest to, że   praca 
musi odbywać się w bezpieczny sposób. Dlatego pilnie 
prosimy wszystkie nasze organizacje stowarzyszone 
by bardzo poważnie potraktować obecną pandemię 
COVID-19 i podjąć wszystkie niezbędne działania, które 
jednocześnie gwarantują stabilność i rentowność firm, 
zapewniając jednocześnie dochód, ochronę socjalną, 
dobre samopoczucie i zdrowie swoich pracowników.

EFBWW i federacje pracodawców w przemyśle 
drzewnym i meblarskim proszą o otwarcie dialogu z 
instytucjami europejskimi w celu określenia i wdrożenia 
odpowiednich środków pozwalających na szybkie wyjście 
z kryzysu. Wzywamy naszych krajowych partnerów do 
robienia tego samego na własnym poziomie. Wierzymy, 
że nasze branże mogą odgrywać ważną rolę w osiąganiu 
celów europejskiej Zielonej Umowy (Green Deal).

1/4 

 
 
 

 
 
 

COVID-19: To fight the Corona pandemic, the European 
Woodworking and Furniture Industries propose measures to 

protect workers’ health, support economic activity and the sector’s 
recovery 

 
Facing the Covid-19 outbreak, the world is fighting a pandemic of unprecedented proportions in 
modern times, currently causing a full-blown health emergency.  
 
This is a joint statement of the Social Partners from the two recognized European Social Dialogues 
for the Woodworking sectors (CEI-Bois and EFBWW) and for the Furniture sectors (EFBWW, EFIC and 
UEA), and the Social sectorial Federations of the Wood Panel Industry (EPF) and the European 
Organisation of the Sawmill Industry (EOS). 
The undersigned European associations represent the European Woodworking and Furniture 
Industries, worth 1.7% of the EU GDP and employing more than 2 million Europeans, the 5th largest 
manufacturing sector in the EU in terms of employment. In light of these difficult times, we wish to 
reiterate our commitment to supporting public authorities to overcome this crisis.  
 
We underline that the key priority and focus of the national, regional and local social partners of the 
Woodworking and Furniture Industries be on protecting a safe and healthy work environment for 
contractors, workers, owners and society. Jointly, we underline the need for a fast economic recovery 
and for measures to revitalise the sectors after the crisis. 
 
We call national employer and workers organisations of the Woodworking and Furniture Industries 
to work together with the national, regional and local governments in order to do everything 
possible: 
 
 To ensure that specific measures are taken to protect all workers in the woodworking and 

furniture industries against Health and Safety hazards and job or income losses; 
 To absorb and curb the negative consequences of this crisis and to keep companies functioning 

to the extent possible; 
 To keep borders open for goods at all times. Checks or health screenings of freight vehicles 

carrying goods should be thorough and well organized to minimize time losses and the impact 
on truck drivers. The functioning of the single market, provided it does not endanger public 
health, should be upheld and enforced. The free movement of workers across national borders 
should remain possible as long as there are no health threats. 

 
We ask the national social partners of the woodworking and furniture industries and 
national/regional/local authorities to honour the right to compensation, rehabilitation, and curative 
services for woodworking and furniture workers infected with COVID-19. 
 

Apel europejskich partnerów społecznych sektora przemysłu drzewnego i meblarskiego w sprawie działań na rzecz przeciw-
działania skutkom pandemii w sektorze.
Organizacje partnerów sektora drzewnego i meblarskiego wystosowały wspólny apel zawierające postulaty pracowników i 
pracodawców dotyczące przeciwdziałaniu zagrożeniom związanym z pandemią COVID-19 i jej skutkom dla sytuacji ekonomicz-
nej w sektorze.

COVID-19: Zwalczanie europejskiej 
pandemii koronawirusa 

Przemysł drzewny i meblarski proponuje środki na 
rzecz ochrony zdrowia pracowników, wspierania 

działalności gospodarczej i odbudowy sektora
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Tarcza Antykryzysowa to pakiet rozwiązań 
przygotowanych przez rząd, mający na celu 
ochronę i pomoc państwu i obywatelom 
w obliczu kryzysu wywołanego pandemią 

koronawirusa.
Tarcza Antykryzysowa opiera się na pięciu filarach:
Ochronie miejsc pracy i bezpieczeństwu pracowni-

ków – 30 mld zł
Finansowaniu przedsiębiorców – 74,2 mld zł
Ochronie zdrowia – 30 mld zł
Wzmocnieniu systemu finansowego – 70,3 mld zł
Inwestycjach publicznych – 30 mld zł
Ponadto równolegle wprowadzona została Tarcza 

Finansowa Państwowego Funduszu Rozwoju (stanowiąca 
element Tarczy Antykryzysowej) – 100 mld zł.

Zadaniem Tarczy jest stabilizacja polskiej 
gospodarki, a także w pewnym zakresie zapewnienie 
odbicia inwestycyjnego. Szacowana, wartość wsparcia 
oferowanego w ramach Tarczy Antykryzysowej wynie-
sie ponad 312 mld zł.

Warto zwrócić uwagę na I i II filar Tarczy Anty-
kryzysowej dot. bezpieczeństwa pracowników oraz 
finansowania przedsiębiorców. W ramach obu z nich 
Rząd  przygotował szereg instrumentów mających na celu 
wsparcie pracodawców, pracowników oraz przedsiębior-
ców (informacje z portalu www.gov.pl).

I FILAR: 
BEZPIECZEŃSTWO 
PRACOWNIKÓW
Dopłaty do pensji

Żeby nie dopuścić do zwolnień, złożymy się z praco-
dawcą na pensję do każdego zagrożonego miejsca pracy. 
Pomoc przysługuje przedsiębiorcy w dwóch przypadkach:

• w okresie wprowadzonego przestoju ekonomicznego 
lub przy obniżeniu wymiaru czasu pracy.

• w przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy do-
płacimy nawet 40 proc. przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w gospodarce.
Przedsiębiorca, który obniżył wymiar czasu pracy w 

związku ze spadkiem obrotów gospodarczych z powodu 
wystąpienia koronawirusa, może obniżyć wymiar czasu 
pracy pracownika maksymalnie o 20 proc., nie więcej jed-
nak niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie 
nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za 
pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Jeżeli przedsiębiorąca podejmie decyzję, że jego 
firma przechodzi jednak na przestój ekonomiczny ze 
względu na spadek obrotów, dopłata wyniesie 50 proc. 
minimalnego wynagrodzenia.

W obu przypadkach, czyli zarówno przy dofinan-
sowaniu do wynagrodzeń w okresie przestoju jak i przy 
skróceniu czasu pracy, państwo pokryje także koszty skła-
dek na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy.

To rozwiązanie dotyczy 
przedsiębiorstw, które:

• w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych 
miesięcy kalendarzowych po 1 stycznia 2020 r. 
do dnia poprzedzającego wniosek o świadczenie, 
odnotują spadek obrotu nie mniej niż o 15 proc. 
do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z 
roku ubiegłego,

• w okresie jednego, dowolnie wskazanego miesiąca 

kalendarzowego po 1 stycznia 2020 r. do dnia 
poprzedzającego wniosek o świadczenie, odnotują 
spadek nie mniej niż o 25 proc. w stosunku do 
poprzedniego miesiąca.

Pomoc dla osób 
samozatrudnionych i 
pracujących na umowy 
zlecenia i o dzieło.

Jednorazowe świadczenie z ZUS-u w wysokości do 
2080 zł brutto wypłacane osobom samozatrudnionym i 
pracującym w oparciu o umowę zlecenie czy dzieło. To 
80 proc. minimalnego wynagrodzenia w Polsce. Z tego 
rozwiązania będzie mogło skorzystać nawet 2,2 mln osób.

Aby osoby te miały dostęp do świadczenia, muszą 
udowodnić zawarcie umowy przed 1 lutego 2020 r. 
Podobnie samozatrudniony musi mieć zarejestrowaną 
działalność przed 1 lutego 2020 r.

Dodatkowy zasiłek 
opiekuńczy

Specustawa ws. koronawirusa pozwoliła wypłacać 
zasiłek opiekuńczy rodzicom dzieci do lat 8, którzy ze 
względu na zawieszenie zajęć w przedszkolach i szkołach 
musieli zostać w domach ze swoimi pociechami. Ze wzglę-
du na epidemię przedłużona została przerwa w szkołach, 
dlatego przedłużony jest okres, w czasie którego rodzice 
będą mogli pobierać zasiłek.

Odroczenie (zawieszenie) 
spłaty kredytu 
na 3 miesiące

Klienci indywidualni, a także przedsiębiorcy będą 
mogli zawiesić spłatę kredytów. Dotyczy to:

• kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych 
(klienci indywidualni)

• kredytów dla przedsiębiorców
Ułatwienia polegają m.in. na szybkim rozpatrywaniu 

wniosków tych klientów, którzy uzasadnią konieczność 
odroczenia spłaty kredytu ich sytuacją finansową 
spowodowaną pandemią koronawirusa. Banki nie będą 
pobierać opłat lub prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie 
wniosków dotyczących zawieszenia spłat rat kapitałowo-
-odsetkowych lub rat kapitałowych.

Rozwiązanie jest kierowane do klientów banków, 
którzy w momencie ogłoszenia stanu epidemicznego 
charakteryzowali się właściwą wiarygodnością finansową, 
udokumentowaną historią kredytową i brakiem zaległości 
wynikającymi z wcześniej zawartych umów.

Wakacje od obowiązków 
administracyjnych

Przewidziano więcej czasu na złożenie deklaracji 
podatkowych PIT. Jeżeli ktoś nie zdąży do końca kwiet-
nia, ma czas na złożenie deklaracji i wpłatę podatku 
do końca maja. Ponadto zawieszono i przesunięto w 
czasie bieg terminów dla tych obowiązków organów 
administracyjnych, których niewykonanie w terminie 
nie rodzi negatywnych skutków dla obywateli i finansów 
publicznych.

Podatnik nie będzie musiał ponosić kosztu opłaty w 
związku z odroczeniem terminu płatności podatku lub 
rozłożenia zapłaty podatku na raty, albo odroczeniem 

lub rozłożeniem na raty zapłaty zaległości podatkowej 
wraz z odsetkami.

Walka ze wzrostem cen
Podjęto działania, które mają na celu ochronę kon-

sumentów i pożyczkobiorców przed nieuzasadnionym 
wzrostem cen i opłat poprzez np. kontrole i monitoring 
cen. Mogą zostać ustalone maksymalne ceny lub marże 
hurtowe i detaliczne towarów lub usług mających istotne 
znaczenie dla ochrony zdrowia lub bezpieczeństwa ludzi 
lub kosztów utrzymania gospodarstw domowych (np. 
maseczki ochronne, żele do dezynfekcji rąk, żywność).

Przedsiębiorcom łamiącym zakaz grożą sankcje 
finansowe do 5 mln zł. Dodatkowo w przypadku wielo-
krotnego naruszenia lub na dużą skalę UOKiK będzie 
mógł nałożyć karę do 10 proc. obrotu przedsiębiorcy.

Obniżenie kosztów 
kredytów konsumenckich

Epidemia koronawirusa wpływa na sytuację finan-
sową wielu osób. Dlatego obniżono koszty kredytów 
konsumenckich. Ważne jest, żeby obciążenie związane 
z koniecznością spłaty takiego kredytu nie spowodowało 
nadmiernego zadłużania się konsumentów. Aby ogra-
niczyć to ryzyko, obniżono tymczasowo maksymalny 
poziom kosztów pozaodsetkowych dla kredytów konsu-
menckich, w tym pożyczek.

W przypadku kredytów konsumenckich:
• o okresie spłaty krótszym niż 30 dni – koszty 

pozaodsetkowe nie mogą wynieść więcej niż  5 proc. 
całkowitej kwoty pożyczki;

• o okresie spłaty 30 dni i dłużej – poziom kosztów wy-
nosi od 15 proc. plus 6 proc. za każdy rok jej trwania.
Ponadto poziom kosztów pozaodsetkowych nie 

może przekroczyć 45 proc. całkowitej kwoty kredytu 
konsumenckiego, niezależnie od długości trwania pożycz-
ki. Przekroczenie dopuszczalnych poziomów kosztów 
pozaodsetkowych będzie powodowało sankcje finansowe. 

II FILAR: 
FINANSOWANIE 
PRZEDSIĘBIORSTW

Od kondycji polskich firm zależy stan naszej 
gospodarki i miejsca pracy. Dlatego też przygotowano 
instrumenty, które pomogą przedsiębiorcom przetrwać 
czas po koronawirusie.

Bezzwrotna pożyczka 
dla firm, które utrzymają 
stałe zatrudnienie

Mikro firmy, które zatrudniają nie więcej niż 9 pra-
cowników, będą mogły otrzymać pożyczkę w wysokości 
5 tys. złotych. Pożyczka wypłacona przez Fundusz Pracy 
będzie bezzwrotna, jeśli firma nie zwolni swoich pracow-
ników przez najbliższe 3 miesiące. Z tego typu pomocy 
może skorzystać nawet 500 tys. mikrofirm.

Automatyczny 
kredyt obrotowy

Jeśli kredyt obrotowy zaciągnięty przez firmę dobiega 
końca, przedsiębiorca będzie mógł ten kredyt wznowić 
automatycznie. Dzięki regulacjom Komisji Nadzoru 

Finansowego banki zdolność kredytową obliczą na 
podstawie danych finansowych na koniec 2019 r.

Rozszerzony program 
gwarancji de minimis 
BGK dla MŚP

Do końca 2020 r. mikro, małe i średnie przedsiębior-
stwa dostaną możliwość uzyskania kredytu z gwarancją 
de minimis do wysokości 3,5 mln zł. Zmiana pozwala na 
objęcie gwarancjami do 80 proc. kwoty kredytu. Również 
do końca bieżącego roku BGK odstępuje od pobierania 
prowizji od gwarancji już istniejących i należnych. Więcej 
informacji na temat zmian na stronie www.bgk.pl.

Program Kapitał dla 
Bezpieczeństwa i 
Wzrostu Polskiego 
Funduszu Rozwoju

Średnie i duże firmy będą miały możliwość uzyskania 
z funduszu PFR Inwestycje podwyższenia kapitału lub 
finansowania w postaci obligacji – łącznie o wartości 6 
mld zł.

Ubezpieczenie obrotu 
handlowego KUKE

Istnieje ryzyko ograniczenia limitów ubezpiecze-
niowych przez podmioty komercyjne. W związku z tym 
wdrożone zostaną regulacje, które umożliwią zwiększone 
finansowanie KUKE w zakresie ubezpieczeń obrotu 
handlowego w kraju i zagranicą.

Podatnicy będą mogli 
wstecznie rozliczyć straty 
podatkowe w PIT i CIT

Stratę poniesioną w 2020 r. podatnicy będą mogli 

Tarcza Antykryzysowa 
- instrumenty pomocy i statystka
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odliczyć od dochodu uzyskanego w 2019 r. W tym celu, 
podatnicy złożą korektę zeznania za 2019 r. Będą tak 
mogły zrobić te osoby, których przychody osiągnięte 
w 2020 r. spadną o co najmniej 50 proc. w stosunku do 
przychodów osiągniętych w 2019 r. Odliczyć od dochodu 
z 2019 r. będzie można stratę do wysokości 5 mln zł (nad-
wyżka będzie odliczana w kolejnych latach).

Korzystne zmiany 
dotyczące CIT

Firmy, które są podatnikami CIT będą miały więcej 
czasu na złożenie zeznania rocznego CIT-8 oraz wpłatę 
podatku. Termin został dla nich wydłużony do 31 maja. 
Organizacje pozarządowe będą to mogły zrobić do 31 
lipca.

Zwolnienie ze 
składek ZUS

Dla mikroprzedsiębiorców, ale także dla samoza-
trudnionych oferowane jest zwolnienie z płacenia składek 
przez okres 3 miesięcy zarówno na ubezpieczenia społecz-
ne, jak i na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Solidarnościowy, 
Fundusz Emerytur Pomostowych oraz na ubezpieczenia 
zdrowotne.

Warunkiem umożliwiającym zwolnienie jest 
prowadzenie działalności gospodarczej przed dniem 1 
lutego 2020 r.

Zwolnienie ze składek będzie przysługiwać, jeśli 
przychód z prowadzonej działalności w miesiącu 
poprzedzającym złożenie wniosku nie był wyższy od 
300 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.

Zaniechanie poboru 
opłaty prolongacyjnej

Podatnik nie będzie musiał ponosić kosztu opłaty w 

związku z odroczeniem terminu płatności podatku lub 
rozłożeniem zapłaty podatku na raty, albo odroczeniem 
lub rozłożeniem na raty zapłaty zaległości podatkowej 
wraz z odsetkami.

Także w przypadku składek, do poboru których 
zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 
w przypadku zawarcia umowy o odroczeniu terminu 
płatności składek lub umowy o rozłożeniu należności 
na raty, przedsiębiorcy będą zwolnieni z konieczności 
uiszczania opłaty prolongacyjnej

Nowe terminy 
obowiązków 
sprawozdawczych 
i matrycy VAT

Odroczono do 1 lipca 2020 r. obowiązek składania 
nowych JPK VAT z deklaracją dla dużych przedsię-
biorców, a do 13 lipca 2020 r. zgłaszania informacji do 
Centralnego Rejestru Beneficjenta Rzeczywistego. Nowa 
matryca stawek podatku VAT zacznie obowiązywać od 1 
lipca 2020 r.

O 2 lub 3 miesiące, w zależności od typu jednostek, 
wydłużono terminy na sporządzenie sprawozdań 
finansowych. Od 31 marca 2020 r. do odwołania stanu 
zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, nie dłużej 
niż do 30 czerwca 2020 r. - nie ma obowiązku przeka-
zywania informacji i zawiadomień (w tym informacji 
MDR-3), a także realizacji innych obowiązków przez 
podmioty zobowiązane (tzn. promotora, korzystającego 
lub wspomagającego).

Zawieszenie podatku od 
sprzedaży detalicznej

Kontynuacja zawieszenia działania ustawy o podatku 
od sprzedaży detalicznej. Podatnik nie będzie musiał 
płacić podatku za okresy rozliczeniowe lipiec-grudzień 
2020 r.

Dłuższy czas na 
złożenie deklaracji PIT

Jest więcej czasu na złożenie deklaracji podatkowych 
PIT. Jeżeli ktoś nie zdąży do końca kwietnia, ma czas 
na złożenie deklaracji i wpłatę podatku do końca maja.

Firmy transportowe 
dostaną wsparcie ARP

Agencja Rozwoju Przemysłu przeznaczy 1,7 mld 
zł na refinansowanie obecnych umów leasingowych. 
Rozwiązanie to przeznaczone jest dla firm transporto-
wych, które przez pandemię mają problemy finansowe. 
Oprócz tego – przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z 
wakacji kredytowych. Polegają na odsunięciu płatności 
rat leasingowych.

Odstąpienie od kar 
za opóźnienia w 
przetargach publicznych

Wprowadzono możliwość wydłużania terminów re-
alizacji zamówień publicznych oraz dokonywania innych 
niezbędnych zmian w umowach w okresie zagrożenia 
epidemicznego. Wprowadzono także prawną procedurę, 
która służy zwalnianiu z naliczania kar umownych za 
opóźnienia związane z epidemią. Nienaliczenie kar 
umownych w tej procedurze nie stanowi naruszenia 
dyscypliny finansów publicznych.

Program „Polityka 
nowej szansy” dla MŚP

W sytuacji kryzysu duża liczba firm może być zmu-
szona do restrukturyzacji. Dlatego też realizacja programu 
„Polityka nowej szansy” będzie polegać na pomocy dla 
małych i średnich przedsiębiorstw przechodzących przez 
proces restrukturyzacji. Celem tego programu jest uła-
twienie im ponownego startu działalności gospodarczej.

Korzystniejsze warunki 
Kredytu na innowacje 
technologiczne

Przedsiębiorcy, którzy skorzystali lub chcą skorzystać 
z dotacji (premii technologicznej), finansującej do 70 
proc. kwoty innowacyjnej inwestycji, mogą skorzystać z 
nowych warunków.

Korzystniejsze warunki 
finansowania dla 
podmiotów sektora 
ekonomii społecznej

Podmioty sektora ekonomii społecznej, które 
skorzystały z pożyczki z wykorzystaniem z funduszy 
unijnych, mogą skorzystać z nowych warunków i zasad 
spłaty zobowiązania. Przedsiębiorstwa społeczne mogą 
liczyć m.in. na wydłużenie karencji w spłacie, wakacje 
kredytowe, a także obniżenie oprocentowania. Wszelkie 
zmiany w spłatach mogą nastąpić po złożeniu wniosku u 
pośrednika finansowego przez pożyczkobiorcę.

Ułatwienia w spłacie 
pożyczek unijnych dla 

przedsiębiorców
Mikro, małe i średnie firmy, które skorzystały ze 

wsparcia z funduszy unijnych mogą liczyć na korzyst-
niejsze warunki spłaty kapitału. Wprowadzono nowe 
zasady, które obejmują m. in. dodatkową karencję w 
spłacie, 4-miesięczne wakacje kredytowe, obniżenie 
oprocentowania pożyczek oraz brak naliczania odsetek. 
Aby skorzystać z ułatwień, skontaktuj się ze swoim 
pośrednikiem finansowym.

Korzystniejsze 
warunki spłaty 
pożyczki z projektu 
Przedsiębiorcza Polska 
Wschodnia - Turystyka

Przedsiębiorcy, którzy skorzystali z pożyczki na 
rozwój swojego turystycznego lub około-turystycznego 
biznesu, mogą ubiegać się o korzystniejsze warunki 
spłaty z powodu utraty płynności finansowej. Właściciele 
firm mogą ubiegać się o wydłużenie karencji w spłacie, 
wakacje kredytowe, czy obniżenie oprocentowania. Aby 
skorzystać z ułatwień, skontaktuj się ze swoim pośredni-
kiem finansowym.

Tarcza Finansowa 
Państwowego 
Funduszu Rozwoju

Polski Fundusz Rozwoju uruchomił Tarczę Finan-
sową dla Firm i Pracowników - przedmiotowy program 
pomocowy w ramach Tarczy Antykryzysowej skierowany 
do ponad 670 tys. polskich przedsiębiorstw.

Tarcza Finansowa PFR dla firm i pracowników jest 
programem wsparcia o wartości 100 mld zł skierowanym 
do mikrofirm (zatrudniających co najmniej 1 pracownika) 
oraz małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Jego 
celem jest ochrona rynku pracy i zapewnienie firmom 
płynności finansowej w okresie poważnych zakłóceń w 
gospodarce. Program skierowany jest do około 670 tys. 
polskich przedsiębiorców. Ma pomóc im powrócić na 
ścieżkę wzrostu po zamrożeniu gospodarki w czasie walki 
z koronawirusem.

Tarcza Antykryzysowa 
w liczbach

Ministerstwo Rozwoju przekazało nowe dane 
dotyczące ilości wniosków składanych w ramach Tarczy 
Antykryzysowej (stan na dzień 5 maja 2020 r.). Wynika z 
nich, że łącznie wpłynęło już około 2,87 miliona wnio-
sków o skorzystanie z rozwiązań proponowanych w tarczy. 
Najwięcej z nich - 1,4 miliona - dotyczy zwolnienia 
ze składek ZUS za okres marzec-maj 2020, 669 tys. 
pożyczek dla mikroprzedsiębiorców, natomiast ponad 
526 tys. świadczeń postojowych dla osób prowadzących 
działalność.

Poza tym przedsiębiorcy złożyli 108 tys. wniosków 
o świadczenie postojowe dla umów cywilnoprawnych 
i ponad 55 tys. wniosków o odroczenie lub rozłożenie 
składek ZUS. Wypłacono już ponad 218.590 świadczeń 
postojowych dla samozatrudnionych i zleceniobiorców 
na łączną kwotę 438 mln zł.

Zebrał Cezary Izdebski

Tarcza Antykryzysowa 
- instrumenty pomocy i statystka
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Świętokrzyskie  
- nasz model i sposób działania
n Cezary Izdebski - Gratuluję reelek-

cji na funkcję przewodniczącej Okręgu 
Świętokrzyskiego Związku Zawodowego 
„Budowlani”. 

- Bardzo się cieszę, że zostałam po-
nownie wybrana. Traktuję to jako wyraz 
zaufania i akceptacji tego, co robiłam przez 
minione lata. 

Przez poprzednie kadencje starałam się 
rzetelnie wypełniać obowiązki przewodni-
czącej Okręgu. Teraz mam więcej wolnego 
czasu, ponieważ jestem na emeryturze i 
z wielką satysfakcją pełnię tą funkcję. Z 
zawodu jestem nauczycielką. Uczyłam 
w Szkole Odzieżowej w Nowym Sączu, a 
później pracowałam w Zakładach Przetwór-
stwa Wapienniczego „TRZUSKAWICA” 
w dziale socjalnym oraz zakładowym 
radiowęźle. Sprawy pracownicze i związkowe 
towarzyszyły mi przez całą moją pracę w 
TRZUSKAWICY. W zakładzie tym byłam 
też przewodniczącą Organizacji Zakładowej 
ZZ „Budowlani”. Bardzo lubię pracować 
społecznie z ludźmi i łatwo nawiązuję 
kontakty z innymi.

n  Jakie są priorytety Okręgu 
Świętokrzyskiego w nowej kadencji ?

- Wiem, jak ważne są sprawy pracow-
nicze w zakładach pracy. Bardzo ważne 
są stosunki z władzami regionalnymi: 
Urzędem Wojewódzkim i Marszałkowskim, 
współpraca z Okręgowym Inspektorem Pra-
cy Państwowej Inspekcji Pracy, Stowarzysze-
niem Pracowników Służby BHP o/Kielce i 
Starachowice, Świętokrzyską Okręgową Izbą 
Inżynierów Budownictwa i Radą Wojewódz-
ką OPZZ. Jestem wiceprzewodniczącą Rady 
Wojewódzkiej  OPZZ Województwa Świę-
tokrzyskiego oraz członkiem Wojewódzkiej 
Rady Dialogu Społecznego. Nasze kontakty 
i współpraca pozwalają znacznie poszerzyć 
możliwości oddziaływania Związku.

Na terenie naszego województwa znaj-
dują się duże cementownie, zakłady wa-
piennicze, kopalnie kruszyw, kamienia oraz 
spółdzielnie mieszkaniowe, które skupiają w 
sobie to środowisko. Były to przez wiele lat 
zakłady, w których pracowało bardzo dużo 
ludzi. W związku z modernizacją firm, 
wielu pracowników odeszło, korzystając z 
pakietów socjalnych lub na emerytury.

W obecnych realiach najważniejszym 
zadaniem będzie efektywna obrona miejsc 
pracy i praw pracowniczych. 

Najważniejszym problemem jest spa-
dająca liczba członków związku. Spadek 
liczebności już istniejących organizacji 
spowodowany jest głównie tym, iż opusz-
czają nasze szeregi osoby odchodzące na 
emeryturę, a pozyskiwanie nowych człon-
ków jest trudne. Dla obarczonego pracą 
zawodową przewodniczącego organizacji 
zakładowej, dużym problemem jest dziś 
brak możliwości utrzymywania stałego 
kontaktu z pracownikami. 

n Bardzo ważnym zadaniem Okrę-
gu jest organizacja szkoleń dla członków 

związku, konferencji, wymiana wiedzy i 
doświadczeń miedzy członkami.

- Co robiliśmy dotychczas i co zamie-
rzamy? W minionej kadencji odbyły się takie 
inicjatywy, jak:

• konferencja pt. „Kształcenie dla bez-
pieczeństwa i ochrony zdrowia w 
pracy jako integralny element edukacji 
zawodowej”

• konferencja w Centrum Geologicznym 
w Chęcinach, pt. „ Legalność zatrudnie-
nia cudzoziemców”

• konferencja na Politechnice Święto-
krzyskiej, pt.: „ Bezpieczna budowa 
– profilaktyka wypadkowa”

• konferencja na Politechnice Świętokrzy-
skiej, pt.: „Nowa jakość relacji pracow-
niczych. Przeciwdziałania negatywnym 
zjawiskom w środowisku pracy oraz 
kultura współpracy”. Współorgani-
zatorami konferencji byli: Okręgowy 
Inspektorat Pracy PIP w Kielcach, Ogól-
nopolskie Stowarzyszenie Pracowników 
Służby BHO o/ Kielce, Politechnika 
Świętokrzyska oraz Zarząd Okręgu 
Świętokrzyskiego Z „Budowlani”

• szkolenie nt. „Czas pracy i świadcze-
nie”  - Okręgowy Inspektorat Pracy 
PIP w Kielcach

• szkolenie na temat księgowości związ-
kowej, przeprowadzone przez główną 
księgową ZZ „Budowlani” w Okręgu 
Świętokrzyskim

• szkolenie statutowe dla działaczy ZZ 
„Budowlani” w Sanoku

• szkolenie w  Okręgowym Inspektoracie 
Pracy PIP w Kielcach nt. „Przestrzega-
nie prawa pracy przez pracodawców 
w województwie świętokrzyskim oraz 
zmiany w przepisach prawa pracy w 
Kodeksie pracy

• szkolenie w zakresie prawa pracy dla 
członków związku i działaczy z Okręgu 
Świętokrzyskiego w Sanoku

• szkolenie z zakresu czasu pracy w 
Okręgowym Inspektoracie Pracy PIP 
w Kielcach
W nowej kadencji  chcemy w tym zakre-

sie być równie aktywni jak w poprzedniej.

n Istotną sprawą jest integracja 
środowiska związkowego... 

– Organizujemy uroczystości z okazji 
Dnia Budowlanych, czy Centralny Dzień 
Górnika.  Zarząd Okręgu reprezentuje 
związek  w wydarzeniach, na które jest 
zapraszany: „Barbórki” w zakładach 
górniczych, wręczenia uprawnień budow-
lanych, udział w zawodach wędkarskich, 
spotkaniach wigilijnych i wielkanocnych 
oraz integracyjnych, w posiedzeniach 
WRDS i OPZZ.

Promujemy też związek także w inny 
sposób. Przewodniczący naszych organi-
zacji poza pracą zawodową i związkową 
udzielają się społecznie. Szczególnie ak-
tywni są: Janusz Głombiński ( ZPG „Do-
lina Nidy” Sp. z o.o.);  Jolanta Koczywąs 
( Nordkalk Sp. z o.o Zakład Miedzianka); 
Anna Radosz (Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Hutnik”); Dorota Nowak (SINIAT Sp. z 
o.o.) – członek Europejskiej Rady Pracow-
ników – członek Karty Bezpieczeństwa, 
działającej przy tej Radzie; Robert Bań-
bura (Lafarge Cement S.A. Cementownia 
Małogoszcz) - członek Europejskiej Rady 
Zakładowej Lafarge Holcim; Julian Bu-
dziński (Grupa Ożarów S.A. -  CRH) 
członek Konferencji Euro Forum - jedyny 
reprezentant Tymczasowego Komitetu 
Sterującego z Polski . 

n  Czy w razie potrzeby zasięgnię-
cia opinii prawnej nasi związkowcy mogą 
liczyć na wsparcie ?

Tak, na bieżąco, w razie problemów 
prawnych służymy organizacjom zakłado-
wym poradami z radcą prawnym z Rady 
Wojewódzkiej OPZZ Województwa Święto-
krzyskiego, których udziela mec. Firmanty 
– Jędrzejowska.  Porady prawne można też 
uzyskać w Okręgowym Inspektoracie PIP 
o/ Kielce, z którym blisko współpracujemy.

n  Czy Zarząd Okręgu Święto-
krzyskiego często „rusza w teren” poroz-
mawiać i pomóc naszym związkowcom?

Owszem, w ostatnim czasie wraz z 
przedstawicielem Zarządu Krajowego, 
sekretarzem krajowym ds. prawnych od-
wiedziliśmy 5 organizacji działających w 
Dyckerhoff Polska Sp. z o.o.; Nordkalk 
Sp. z o.o. Zakład Miedzianka; Zakładach 
Przetwórstwa Gipsu „Dolina Nidy” Sp.  z 
o.o.;,Cement Ożarów S.A. oraz Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Hutnik”.

Z odbytych rozmów wynikają ciekawe 
propozycje dotyczące integracji związkowej, 
dalszego działania, rozwoju związku oraz 
form pomocy naszym działaczom. Myślę, 
że nowi przewodniczący w organizacjach 
bardzo dobrze reprezentują Związek Za-
wodowy „Budowlani” w zakładach pracy 
i są motorem do dalszej dobrej i solidnej 
pracy związkowej.

n  Okręg Świętokrzyski podejmuje 
działania z zakresu BHP w zakładach 
pracy...

Oczywiście, bardzo duży nacisk kła-

Z przewodniczącą Okręgu Świętokrzyskiego ZZ „Budowlani” Anną Bujnowską rozmawia Cezary Izdebski

W maju przewodniczący OPZZ 
Andrzej Radzikowski zwołał po-
siedzenie Prezydium Ogólnopol-

skiego Porozumienia Związków Zawodowych. 
Wyjątkowo, w związku z obowiązującym w Polsce 
stanem epidemii, odbyło się ono za pośrednictwem 
wideokonferencji. W posiedzeniu uczestniczył 
przedstawiciel Branży OPZZ „Budownictwo i 
Przemysł Drzewny”, sekretarz krajowy ZZ „Bu-
dowlani” Tomasz Nagórka. Posiedzenie otworzył 
i poprowadził przewodniczący Andrzej Radzikowski.

W związku z epidemią koronawirusa i postępującym kryzysem gospodarczym omówione 
zostały działania i inicjatywy podejmowane przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków 
Zawodowych. W ostatnich dwóch miesiącach OPZZ podejmowało szereg działań w obronie 
praw pracowniczych oraz zasiłków i emerytur. Przeprowadzono kilka ankiet na temat sytuacji 
w zakładach pracy w dobie epidemii, które wykazały pogłębiający się kryzys ekonomiczny, a 
w szczególności pogarszający się status pracowników w poszczególnych przedsiębiorstwach. 
OPZZ stale monitoruje przebieg procesu legislacyjnego ustaw przyjmujących poszczególne 
tarcze antykryzysowe. Postulowało wpisanie do nich przepisów ratujących przedsiębiorstwa, 
ale nie kosztem pracowników.

Przewodniczący Andrzej Radzikowski poinformował o pismach OPZZ adresowanych 
do Państwowej Inspekcji Pracy oraz do minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Pisma w 
obronie praw pracowniczych, możliwości zgromadzeń kierowane były również do premiera 
Mateusza Morawieckiego.

W trakcie posiedzenia Prezydium OPZZ przedstawione zostały następujące projekty 
stanowisk Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych: w sprawie pandemii COVID-19, 
w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu oraz w sprawie wytycznych w zakresie zatrudnienia.

Na zakończenie omówiono sprawy bieżące. Przedstawiona została informacja o tego-
rocznych obchodach 1-majowych, które w związku z epidemią odbyły się w szczególnej i 
okrojonej formie, oraz statystyka o liczbie członków OPZZ za 2019 rok. 

W związku z przypadającą w maju pierwszą rocznicą śmierci Przewodniczącego OPZZ 
Jana Guza, poinformowano o sposobie jej upamiętnienia.

Tomasz Nagórka/OPZZ

dziemy na współpracę pod kątem poprawy 
bezpieczeństwa i higieny pracy pracow-
ników w zakładach pracy, w których są 
nasze organizacje. Również teraz, w czasie 
pandemii koronawirusa, nasze organizacje 
prężnie współpracują z prezesami firm, by 
zapewnić pracownikom ochronę w miejscu 
pracy. Pracownicy trzymają dyscyplinę 
sanitarną, przestrzegają noszenia maseczek, 
korzystają ze środków dezynfekujących, 
możliwości skrócenia godzin pracy oraz 
pracy zdalnej.

n  Jakie wyzwania czekają Związek 
w tym roku ?

W najbliższym czasie odbędzie się 
Kongres ZZ „Budowlani”. Epidemia 
poprzestawiała nam porządek działania i 
plany na najbliższy czas. My jednak cały 
czas działamy poprzez „pracę zdalną”, 
jesteśmy w kontakcie z organizacjami 
zakładowymi, przewodniczącymi. Myślę, 
że sprawnie powrócimy do normalnej 
działalności. Bardzo dużą pomocą w tym 
czasie jest gazeta „Budowlani”, wydawana 
przez Zarząd Krajowy ZZ „Budowlani”, 
gdzie jest wiele ciekawych i pożytecznych 

dla związkowców  informacji. 

Wkrótce ruch zawodowy „Budow-
lanych” będzie obchodził 130 – lecie 
powstania. Nasze cele nie zmieniają się 
od początku istnienia tego ruchu. Dla 
nas, związkowców najważniejsza jest praca 
na rzecz godziwego wynagrodzenia oraz 
dbałość o bezpieczeństwo  w pracy. I oczy-
wiście pozyskiwanie nowych członków, a w 
szczególności osób młodych, co jest dużym 
wyzwaniem dla ruchu związkowego nie 
tylko w Polsce. 

Korzystając z okazji - przewodniczą-
cym organizacji,  zarządom oraz działa-
czom Związku życzę wytrwałości, odpor-
ności na stres oraz skutecznego osiągania 
zamierzonych celów.

 n Szanowna Pani Przewod-
nicząca, bardzo dziękuję za rozmowę, 
życzę zdrowia i wytrwałości w dalszym 
działaniu na rzecz Związku Zawodowego 
„Budowlani”. 

Rozmawiał Cezary Izdebski

Z posiedzenia 
Prezydium OPZZ
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Od moru, ognia i wojny – w takiej 
intencji, dla uczczenia setnej 

rocznicy urodzin świętego Jana Pawła 
II, stanął pięciometrowy krzyż morowy 
przed urzędem gminy Wierzbicy w pow. 
chełmskim. 

„Gdy człowiek choruje, idzie do leka-
rza i przyjmuje lekarstwa. Gdy nie pomaga, 
prosi o wsparcie w modlitwie. W dobie 
epidemii, gdy nie ma na nią lekarstwa, 
stawiamy krzyż” - powiedziała podczas 
uroczystości poświęcenia krzyża wójt 
gminy Zdzisława Deniszczuk. W wyda-
rzeniu uczestniczyli przedstawiciele władz 
samorządowych, m.in. członek Zarządu 
Województwa Lubelskiego Zdzisław Szwed 
(PiS) oraz starosta chełmski Piotr Denisz-
czuk, prywatnie mąż pani wójt Wierzbicy.

   

Dwuramienny krzyż morowy po-
stawili też niedawno parafianie 

w Grabowcu (diecezja radomska). „Krzyż 
został ustawiony w czasie, gdy na świecie i 
w naszej ojczyźnie panuje pandemia korona-
wirusa. Ma budzić wiarę i miłość do Boga, 
być nadzieją pokonania lęku, cierpienia 
i zła” - wyjaśnia proboszcz ks. Zbigniew 
Wypchło na stronie internetowej diecezji.

Na krzyżu morowym w Grabowcu 
umieszczono tablicę z tekstem modlitwy:

„Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie, aby 
koronawirus nie siał więcej zniszczeń i aby udało 
się jak najszybciej opanować epidemię.

Prosimy abyś przywrócił zdrowie zakażonym 
i pokój miejscom, do których koronawirus już 
dotarł.

Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej 
choroby, pociesz ich rodziny.

Wspieraj i chroń personel medyczny zwalcza-
jący wirus, inspiruj i błogosław tym, którzy starają 
się opanować sytuację.

Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał, 
czujemy się bezradni w tej sytuacji ogólnoświatowego 
zagrożenia, ale ufamy Tobie, udziel nam pokoju 
i zdrowia.

Matko Boża, Szkaplerzna Pani, chroń nas 
i opiekuj się nami, prowadź nas w miłości do 
Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen

Święty Sebastianie, módl się za nami
Święta Franciszko Rzymianko,
Święty Rochu,
Święta Rozalio,
Święty Karolu Boromeuszu
Święty Andrzeju Bobolo,
Święty Mikołaju
Święty Janie Pawle II

W roku epidemii koronawirusa z prośbą 
o łaskę zdrowia, opiekę i błogosławieństwo 
Boże – mieszkańcy parafii pw. Św. Mikołaja 
w Grabowcu

Wg Wikipedii, tradycja fundowa-
nia krzyży morowych wywodzi 

się z czasów średniowiecza. Strzegły od 
zarazy i morowego powietrza,ale również 
przed wypadkami, chorobami, nagłymi 
zgonami, klątwami, kradzieżami, burzami, 
piorunami, a nawet przed bezsennością. 

Najpopularniejsze (do dziś) amulety 
i talizmany w kształcie krzyża morowego 
są wzorowane na krzyżu cholerycznym 
z hiszpańskiego miasta Carawaca - tzw. 
karawaki. 

Pierwowzorem krzyża morowego jest 
relikwiarz, w którym przechowywane są 
drzazgi krzyża męczeńskiego Chrystusa. 
Ma on dwie umocowane poprzecznie 
belki,z których położona wyżej jest krót-

sza. Krzyż z Caravaca jest relikwiarzem 
zdobytym przez świętego Ferdynanda III 
podczas wyprawy krzyżowej w pierwszej 
połowie XIII wieku, a przywiezionym do 
miasta przez templariuszy.   

W Polsce największym miejscem 
kultu Drzewa Krzyża Świętego 

jest obecnie sanktuarium świętokrzyskie. 
Na początku XIV wieku krzyż morowy 
przekazał klasztorowi łysogórskiemu 
Władysław Łokietek.

W czasie pandemii koronawirusa Wy-
dawnictwo Diecezji Sandomierskiej oferuje 
wiernym „krzyż karawaka, czyli tzw. krzyż 
morowy wraz z modlitwą, którą zwyczajowo 
odmawiało się pod krzyżem, prosząc o usta-
nie epidemii czy zarazy”. Można go nabyć 
w Galerii Świętego Michała w Sandomierzu 
lub przez sklep internetowy wydawnictwa.  

Silna religijność stanowi bufor zabez-
pieczający przed lękiem, a osoby o 

silnych, dogmatycznych przekonaniach 
religijnych reagują spokojniej w sytuacji 
niepewności i dyskomfortu niż osoby o 
słabszej wierze – o tym, że również w XXI 
wieku wiara i religijne przekonania pomaga-
ją w przejściu przez trudne życiowe chwile, 
dowodzą m.in. badania prof. Małgorzaty 
Kossowskiej z Instytutu Psychologii Uni-
wersytetu Jagiellońskiego (za PAP). 

Przy kawie nie 
tylko o prawie...

zaprasza Zbigniew Janowski

gazetaprawna.pl

Jak trwoga,  
to do państwa
autor: Jakub Kapiszewski

Nie słychać głosów mówiących, że 
małe i tanie państwo lepiej poradziłoby 
sobie z pandemią. Rodzą się raczej pytania 
o to, czy obecne państwo jest wystarczająco 

dobrze przygotowane na walkę z SARS-
-CoV-2 i kolejnymi patogenami. Jak jeszcze 
wzmocnić instytucje, którymi dysponujemy 
dziś? Czy powinniśmy powołać kolejne?

Przy okazji od razu doszło do eskalacji 
żądań. Zwróćmy uwagę, że nikt nie dyskutu-
je z tym, czy potrzebny jest pakiet stymula-
cyjny dla gospodarki. Jedyne pytanie, które 
w związku z tym słychać, brzmi, czy będzie 
on wystarczająco ambitny. Bo jeśli okaże się 
kapiszonem, to rząd będzie musiał ogłosić 
drugą transzę działań stymulacyjnych.

(…) Koronawirus sprawił też, że wiele 
rzeczy, które na co dzień traktujemy jako 
oczywistości, wcale takie oczywiste nie 
są. Wśród nich na pierwszy plan wysuwa 
się otwartość gospodarki, w tym przede 
wszystkim związana z nią swoboda prze-
pływu osób.(…) „Jak koronawirus uczynił 
globalizację śmiertelnym zagrożeniem” 
- krzyczał niedawno swoją okładką magazyn 
„Der Spiegel”.

(…) W niedalekiej przyszłości można 
się spodziewać, że bezpieczeństwo epide-
miologiczne będzie traktowane – na równi 
z energetycznym czy żywieniowym – jako 
obszar strategiczny, na który nie można 
szczędzić środków. I chodzi nie tylko o stwo-
rzenie rezerw materiałowych, ale też np. o 
dopłaty dla przedsiębiorstw, które miałyby 
utrzymywać w gotowości kryzysowe moce 
produkcyjne. 

bezprawnik.pl

Jak trwoga, 
to do 
prywaciarzy 
i korporacji
Autor: Jakub Kralka

Kiedy natura powiedziała „spraw-
dzam”, okazało się, że te wynoszone jeszcze 
chwile temu do rangi absolutu państwa są 
bezmyślne, gołe i wesołe. Nie ma procedur, 
nie ma pomysłów, nie ma pieniędzy na za-
bezpieczenie gospodarki, nie ma pieniędzy 
na świadczenia socjalne, nie ma sprzętu i 
podstawowego wyposażenia w szpitalach. 
Nie ma w zasadzie niczego, poza urzędami 
skarbowymi, które od dekad pobierały od 
nas astronomiczne podatki.

(…) Najbliżej trafnych rozwiązań na ra-
towanie świata są miliarderzy i biznesmeni. 
To prywatne korporacje pracują nad lekami 
i szczepionką (…) Może ktoś chce poprawić 
sobie wizerunek i pokazać, że bogaci są fajni 
i w miare uczciwi. Może ktoś ma poczucie, 
że tak po prostu trzeba. Może ktoś boi 
się strat, które jego biznesowi przyniesie 
koronawirus. A może ktoś koniunkturalnie 

chce znaleźć rozwiązanie tego problemu i na 
tym zarobić?

Nie ma to wszystko znaczenia, ponie-
waż i tak polski i globalny biznes pracuje na 
rzecz walki z koronawirusem, gdy państwa 
beztrosko pogrążają się w chaosie próbując 
okiełznać służbę zdrowia. Nie sposób oddać 
słowami absurdalny charakter tych zjawisk. 
Służba zdrowia to coś czym państwo zajmu-
je się na co dzień. To jest dosłownie jeden 
z pięciu głównych powodów, dla których 
mamy państwa. A oni i tak nie potrafią tego 
dobrze zrobić.

Pytam więc na jakiej podstawie nie-
którzy głoszą sądy o końcu kapitalizmu? 
Na jakiej podstawie padają tezy, że wolny 
rynek negatywnie zweryfikował się w sytuacji 
i po epidemii zostanie nam tylko socjalizm? 
Po co paść jeszcze bardziej te nieudolne 
koncepcje państwowości, tocząc wizje 
gwarantowanych dochodów podstawowych?

wPolityce.pl

Jak trwoga, to 
do… państw 
narodowych
autor: Izabela Kloc, europosłanka 
(PiS)

Na pewno wygramy starcie z korona-
wirusem. Otwartym pozostaje pytanie, 
ile takich bitew jeszcze stoczymy? Świat 
się komplikuje. Źródłem nieszczęścia nie 
musi być ludzka choroba. Łatwo sobie 
wydarzyć sytuację, że wirusem zostaną 
zainfekowane systemy elektroniczne. Jeśli 
padną komputery, państwa stracą zdol-
ności obronne i pogrążą się w chaosie. 
Innym zagrożeniem jest blackout, czyli 
gigantyczna awaria, która spowoduje brak 
prądu na masową skalę. Niektórzy eksperci 
twierdzą, że coś takiego może wydarzyć się 
już w 2025 roku. To są czarne scenariusze, 
ale koronawirus pokazał, że wszystko 
jest możliwe. Najważniejsze, aby Unia 
Europejska potrafiła wyciągnąć wnioski 
z obecnej sytuacji. Jedna lekcja wydaje się 
szczególnie istotna. Epidemia pokazała, 
że państwa narodowe nie są przeszkodą, 
ale gwarancją przetrwania unijnego pro-
jektu. Aby jeszcze lepiej sprawdzały się w 
trudnych sytuacjach, trzeba im dać więcej, 
albo przynajmniej nie odbierać obecnych 
kompetencji. W sytuacjach ekstremalnych, 
kiedy najważniejsze jest przetrwanie, liczy 
się zapewnienie dostaw żywności, wody, 
lekarstw i energii. Państwa narodowe 
potrafią to zagwarantować, ponieważ 
mogą podejmować błyskawiczne decyzje, 
dysponują aparatem administracyjnym, 
policją, wojskiem i innymi służbami. 
Uruchomienie polskiej akcji „Lot do 
domu” trwało dwa dni. Gdyby taka decyzja 
leżała w kompetencjach Brukseli, zapewne 
szybciej skończyłaby się epidemia, zanim 
wystartowałby pierwszy samolot.

Koronawirus mocno zweryfikował 
wyobrażenia o poziomie unijnej integracji. 
Jeśli ktoś był przekonany o rychłym zbu-
dowaniu europejskiego superpaństwa, ten 
się musiał głęboko rozczarować widząc, że 
jedynym krajem, który pospieszył z pomocą 
Włochom z konkretną i szybką pomocą 
okazały się Chiny. Epidemia ma globalny i 
kontynentalny wymiar, ale walka z nią zeszła 
na krajowe fronty.

Jak trwoga, to do Boga

foto: diecezja.radom.pl
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Z WYDARZEŃ W ŚWIATOWYM RUCHU PRACOWNICZYM
Unia Europejska

Jak wskazuje Europejska Konfederacja 
Związków Zawodowych, pracownicy stoją 
na czele walki z koronawirusem, a miliony 
z nich doświadcza wielu trudności w życiu 
prywatnym i zawodowym w wyniku działań 
mających na celu zaradzenie pandemii.

Krajowe związki zawodowe w całej Europie ciężko pracują, aby osiągnąć 
porozumienia między związkami a pracodawcami i rządami, aby poradzić 
sobie z poważnymi skutkami gospodarczymi, które dotykają głównie właśnie 
pracowników i przedsiębiorstwa.

Związki zawodowe, wszędzie tam gdzie to możliwe, zawierają umowy 
i porozumienia z pracodawcami w celu wprowadzenia środków i zasobów, 
mających za zadanie zapewnić bezpieczeństwo pracownikom (bez względu 
na ich pracę, zawód czy stosunek pracy), ochronę ich miejsc pracy i wynagro-
dzeń w czasie kryzysu spowodowanego koronawirusem. Takie porozumienia 
w sprawie „dialogu społecznego” mogą rozwiązać rzeczywiste problemy 
pracowników oraz firm.

Finlandia
Fiński związek pracowników budow-

lanych Rakennusliitto jest zaniepokojony 
ryzykiem spowodowanym COVID-19 w 
miejscach pracy, miejscach noclegowych 
pracowników oraz ewentualną „drugą falą”, 
jeśli Finlandia zostanie ponownie otwarta na kraje strefy Schengen zgodnie 
z harmonogramem, 14 maja 2020 r. Jak twierdzą związkowcy, nie ma jeszcze 
silnych, skutecznych zabezpieczeń zdrowia i bezpieczeństwa dla pracowników 
budowlanych.

Związek przewiduje, że wielu pracowników migrujących, zwłaszcza z 
Estonii, wróci do domu do swoich rodzin lub wróci do Finlandii do pracy, prze-
strzegając „dobrowolnej kwarantanny”, co może wywołać nową falę zakażeń 
COVID-19 i zagrozić zdrowiu i bezpieczeństwu pracowników budowlanych.

Przedstawiciele Rakennusliitto uważają, że wezwanie pracowników do 
przestrzegania „dobrowolnej kwarantanny” niewiele znaczy, jeśli nie zapewnia 
się im odpowiedniego transportu i zakwaterowania, a także bezpiecznych i 
zdrowych warunków pracy.

Związek uważa, że pracownicy migrujący są bezbronni, ponieważ firmy 
budowlane zwykle zapewniają im nocleg w zatłoczonych, małych mieszkaniach 
dzielonych z innymi ludźmi. Z kolei na placach budowy fizyczne dystansowa-
nie nie jest ściśle przestrzegane.

Od początku kryzysu zdrowotnego Rakennusliitto  utrzymuje bliskie 
kontakty ze swoimi członkami, w tym pracownikami migrującymi, którzy 
zdecydowali się pozostać w Finlandii przed zamknięciem granic. Związek 
zapewnił pełne wsparcie budowlanym pracownikom lokalnym i migrującym, 
pomagając im zabezpieczyć ich miejsca pracy, wynagrodzenia oraz dbać o 
chorych krewnych, a ponadto zapewnił informuje o ich prawach podczas 
podróży zagranicznych lub w przypadku choroby i kwarantanny.

Szczególną uwagę zwrócono również na zwolnionych pracowników, 

zapewniając im prawo do dziennych zasiłków z funduszu dla bezrobotnych 
w branży budowlanej. Rakennusliitto utworzył również sekcję COVID-19 
na swojej stronie internetowej, która zapewnia pracownikom budowlanym 
najnowsze informacje w języku fińskim, szwedzkim, angielskim, rosyjskim, 
estońskim i polskim.

Na dzień 13 maja w Finlandii odnotowano 6 003 przypadków COVID-19 
i 275 zgonów.

Chile
Konfederacja Pracowników Leśnych 

(CTF) Chile, Federacja Pracowników MASISA 
(FETRAMAS) i Narodowa Federacja Przemy-
słowych Związków Zawodowych ARAUCO 
(FENASID) oświadczyły, że są w stanie za-
pewnić bezpieczny transport pracowników, ograniczyć liczbę przestrzeni 
wspólnych pracowników, jak również poprawić środki higieny pracy oraz 
zapewnić niezmienność płac nawet dla tych, którzy otrzymali opcje telepracy, 
podczas ograniczeń spowodowanych COVID-19.

Związki stowarzyszone z Międzynarodową Federacją Pracowników Bu-
dowlanych (BWI) poinformowały, że ściśle monitorują i wdrażają protokoły 
BHP w pracy oraz zapewniają lepsze środki bezpieczeństwa biologicznego, 
zwłaszcza przy kontynuacji działalności przemysłu leśnego.

W całym Chile zakłady produkcyjne, leśne, jak również wiele innych 
obiektów działa w ograniczonym zakresie, a prace biurowe i administracje 
realizowane są w ramach  pracy zdalnej. Od początku maja przemysł rozpoczął 
proces stopniowej reaktywacji.

Na dzień 13 maja w Chile odnotowano 31.721 przypadków COVID-19 
i 335 zgonów.

Wenezuela
Krajowy Związek Zawodowy Pracowników, 

Techników i Administratorów Przemysłu 
Drzewnego i Branż Pokrewnych w Wenezueli 
(SUNTIMAVEN) osiągnął porozumienie z 
firmą Masisa (produkującą wyroby z drewna) w 
celu zabezpieczenia wynagrodzeń i świadczeń swoich pracowników zgodnie 
z obowiązującym układem zbiorowym (w związku z ograniczeniami spowo-
dowanymi COVID-19). Umowa obejmuje wszystkich stałych pracowników 
zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w południowej części kraju, a także 
innych fabryk wchodzących w skład łańcucha produkcyjnego.

SUNTIMAVEN poinformował, że wszyscy pracownicy firmy (z wyjąt-
kiem niezbędnych operatorów produkcyjnych) zostali wysłani do domu, 
aby zastosować się do lockdown’u. Przedstawiciele związku poinformowali, 
że z powodzeniem wynegocjowali z firmą zwiększenie środków BHP dla 
pracowników oraz ścisłe wdrożenie dystansu fizycznego.

Jednak Alexander Briceńo (prezes SUNTIMAVEN) ubolewa, że o 
ile wspomniane środki chronią zwykłych pracowników, to pracownicy 
kontraktowi w wielu krajach nie korzystają z tych samych instrumentów i 
są narażeni na ryzyko.

Działalność przemysłu drzewnego w Wenezueli została wstrzymana 
od 17 marca i pozostaje taka do odwołania. Sytuacja ta pogłębia kryzys 
polityczny i problemy gospodarcze kraju, zwłaszcza w związku z osłabieniem 
infrastruktury przemysłowej i załamaniem cen ropy naftowej.

Według stanu na 6 maja, Wenezuela odnotowała 323 przypadki CO-
VID-19 i 10 zgonów, co jest jednym z najniższych w regionie.

Ukraina
Jak informuje Vasyl Andreyev (prezes 

Związku Pracowników Budowlanych i Mate-
riałów Budowlanych Ukrainy - PROFBUD, 
który zrzesza ponad 60.000 pracowników), 
pomimo ostrzeżeń mediów, organizacji 
medycznych, środowisk dyplomatycznych i służb wywiadowczych, Ukraina 
nie była dostatecznie przygotowana na pandemię COVID-19.

Dziennikarze śledczy informowali również, w jaki sposób działała pań-
stwowa służba celna i duże podmioty gospodarcze, eksportując tysiące masek 
twarzowych i butelek płynu dezynfekującego na kilka dni przed rządowym 
zakazem eksportu materiałów medycznych i sprzętu ochronnego. W rezul-
tacie w Ukrainie brakowało środków ochrony osobistej, a wielu ukraińskich 
obywateli kupowało maski na czarnym rynku za 10-krotność normalnej ceny.

Sektor pracy, a w szczególności budowlany, jako pierwszy odczuł wpływ 
pandemii i kwarantanny. Mimo że podczas lockdown’u nie było zakazu prowa-
dzenia prac budowlanych, ogromne ograniczenia i brak środków ochronnych 
przed COVID-19 istotnie zmniejszały możliwości pracy. Pracownicy nie mają 
dostępu do transportu publicznego, a wiele dróg jest zablokowanych. Specjalne 
trasy są dostępne tylko dla lekarzy i policji. Nawet pracownicy zatrudnieni przy 
pracach związanych z infrastrukturą krytyczną (ze specjalnymi zezwoleniami 
wydanymi przez gminy) nie otrzymują odpowiedniego wyposażenia do 
ochrony osobistej, otrzymują również niższe niż zwykle płace i są proszeni o 
korzystanie z bezpłatnego urlopu wypoczynkowego.

PROFBUD, jako związek członkowski BWI, od samego początku rozu-
miał powagę zagrożenia spowodowanego COVID-19 i jego konsekwencje dla 
członków związku i  pracowników. Dlatego natychmiast rozpoczął negocjacje 
z pracodawcami w celu zminimalizowania negatywnego wpływu COVID-19 
na pracowników oraz zapewnienia stabilności przedsiębiorstw nawet podczas 
tymczasowych zamknięć.

Wiele zakładów produkujących cement i inne materiały budowlane 
zorganizowało opcje telepracy dla swoich pracowników biurowych i zmo-
dyfikowało harmonogramy zmian roboczych pracowników produkcyjnych. 
Wielu pracodawców poprosiło również o odroczenie uzgodnionych podwyżek 
wynagrodzeń w tym roku, nawet jeśli są oni objęci układami zbiorowymi pracy. 
W niektórych przypadkach negocjacje były niewystarczające, członkowie  
związku zaczęli mobilizować się, aby chronić swoje prawa i interesy.

Dwa zakłady, które wcześniej należały do grupy Heidelberg Cement a 
teraz są własnością innego prywatnego inwestora, były miejscami trudnej 
walki związku, przeciw nieodpłatnym urlopom. Firma zgodziła się zapewnić 
pracownikom 65 % ich wynagrodzeń na następne dwa tygodnie oraz wypłatę 
premii za pierwszy kwartał w okresie ograniczeń. Wszyscy pracownicy, którzy 
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będą kontynuować pracę w zakładzie, otrzymają środki ochrony indywidualnej 
oraz usługi transportowe i / lub dotacje. A przy wejściach do zakładu zostaną 
zainstalowane skanery termiczne. Ponadto, 25 marca w innym zakładzie 
(PROSKO LLC) związek wniósł sprawę o niepłacenie wynagrodzeń oraz 
składek na ubezpieczenie społeczne.

PROFBUD uważa, że sytuacja na budowach jest bardzo niepewna ze  
względu na wysoki poziom nieformalnego zatrudnienia w branży. Dlatego 
też związek zareagował udzielając pracownikom wsparcia i pomocy, nieza-
leżnie od tego, czy pracowali oni na umowy o pracę, czy nie. W dalszym 
ciągu organizuje rozległą sieć wsparcia, aby skutecznie wykorzystywać ramy 
prawne i instrumenty przeciwko nierzetelnym pracodawcom, wykonawcom 
czy niewłaściwym warunkom pracy na placach budów.

Warto również dodać, że w kwietniu członkowie związków zawodowych 
we Lwowie zaapelowali do ratusza i regionalnych funkcjonariuszy policji o 
dostarczenie środków ochrony osobistej, transportu, masek i płynów dezyn-
fekujących wszystkim pracownikom budowlanym. Związkowcy informują, 
że postulaty te zostały spełnione.

Obecny czas rzeczywiście jest bardzo trudny dla ukraińskich pracowni-
ków. W miejscach pracy, w których pracownicy nie są zorganizowani, sytuacja 
jest naprawdę niepokojąca: pracownicy są zmuszeni do pracy bez środków 
ochrony przed COVID-19, korzystania z bezpłatnych urlopów, a nawet 
zwolnień bez oferty jakiegokolwiek odszkodowania. Pandemia z pewnością 
pogarsza sytuację pracowników. Dlatego bardziej niż kiedykolwiek kluczowa 
jest tam działalność związków zawodowych oraz solidarność pracownicza.                                              

Zebrał Cezary Izdebski

Z WYDARZEŃ W ŚWIATOWYM RUCHU PRACOWNICZYM

4 maja odbyło się trzygodzinne posiedzenie 
Stałego Komitetu Budownictwa EFBWW 
(online). Wzięło w nim udział około 50 osób 

(znacznie więcej niż zwykle w trybie normalnym). Z 
krajów Europy Środkowej i Wschodniej w spotkaniu 
brali udział przedstawiciele Polski, Rumunii, Węgier i 
Bułgarii. ZZ „Budowlani” reprezentował sekretarz Jakub 
Kus. Przedstawiciele sekretariatu EFBWW i goście prezen-
towali poszczególne tematy, a dyskusja ograniczała się do 
krótkich komentarzy. Omówiono najważniejsze tematy 
będące zwykle przedmiotem długiego posiedzenia.

Do końca czerwca spotkania międzynarodowe będą 
odbywać się online, albo będą przesuwane na dalsze 
terminy. Ustalono tryb pracy nad wdrażaniem rezolucji 
Kongresu (w tym przygotowanej przez ZZ „Budowlani” 
nt. wyrównywania płac w naszych sektorach w UE) i 
programu EFBWW. Należy dostosować działania do 
kryzysu po pandemii.

Przedstawiono zakresy odpowiedzialności po-
szczególnych organów EFBWW i Sekretariatu, co było 
problemem w poprzedniej kadencji.

Odbyło się spotkanie (20 min online) z Diederikiem 
Samsom, szefem gabinetu Fransa Timmermansa, wice-
przewodniczącego KE na temat polityki budowlanej Unii 

POSIEDZENIE KOMITETU 
BUDOWNICTWA EFBWW

i zasad finansowania „zielonego budownictwa”
Omówiono aktualne inicjatywy legislacyjne Unii w 

sprawach socjalnych, w tym dotyczące płacy minimalnej. 
W tej sprawie odbędą  się w najbliższym czasie konsultacje 
stanowiska EFBWW. ZZ „Budowlani” jako inicjator 
stanowiska weźmie w nich udział..

Przedstawiciel EFBWW w radzie interesariuszy Euro-
pejskiej Inspekcji Pracy krótko omówił sytuację w Agencji. 
Jego zdaniem niewiele się dzieje i agencja praktycznie nie 
rozwinęła działalności.

Omówiono projekt priorytetów Europejskiego 
Dialogu Społecznego w budownictwie na lata 2020-23. 
Program będzie akceptowany przez Komitet Wykonawczy 
EFBWW na spotkaniu online 28 maja.

Sekretarz EFBWW Werner Buelen krótko omówił 
rezultatu projektu TANSIRC i poinformował jego 
kontynuacji (ZZ „Budowlani” zgłosił się do kontynuacji 
projektu). FIEC złoży nową aplikację projektową do KE 

w czerwcu.
Sekretariat zaapelował o uaktualnienie danych krajo-

wych na stronie ECMIN (informacje o warunkach pracy 
dla pracowników delegowanych – w rożnych językach). 
Projekt posiada także stronę w języku polskim.

EFBWW będzie aplikować o środki na projekt dedy-
kowany pracownikom budownictwa z krajów trzecich. 
„Budowlani” rozważają udział w tym projekcie.

Sekretarz EFBWW Rolf Gehring omówił działania 
związane z BHP w budownictwie. Przygotowywane są 
dwa nowe projekty związane z pyłami krystalicznymi i 
rusztowaniami.

Stały Komitet Budownictwa postanowił opracować 
dokument na temat „przyszłości pracy w budownictwie”, 
będący kontynuacją wewnętrznych dyskusji na temat 
digitalizacji i automatyzacji w budownictwie.

Uczestnicy posiedzenia mieli okazję zapoznać się 
z krotką prezentacją sytuacji w Europejskich Radach 

Pracowników. Claudio Sottile, koordynator EWC, 
stwierdził, ze w bardzo wielu wypadkach są problemy z 
utrzymaniem działalności Rad, i że spodziewa się wielu 
problemów i konfliktów po epidemii.

Przewodniczący Komitetu Budownictwa Gunde 
Odgaard zapowiedział zorganizowanie jesienią dwudnio-
wego stacjonarnego posiedzenia Komitetu Budownictwa 
w Brukseli. Mimo możliwości stwarzanych przez interne-
towe komunikatory, spotkania bezpośrednie są zupełnie 
czymś innym niż spotkania online.

J. Kus
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Czy w czasie epidemii COVID - 19 można przyjmować 
gotówkę? Kierując się zaleceniami Sanepidu, powinno 
się przyjmować płatność jedynie za pośrednictwem termi-

nali płatniczych albo urządzeń mobilnych. Zalecenia o korzystaniu z 
formy bezgotówkowej pojawiły się w różnych komunikatach Głównej 
Inspekcji Sanitarnej. 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) 
informuje jednak, że sprzedawca nie ma prawa odmówić przyjęcia 
gotówki. Znakami pieniężnymi Rzeczpospolitej Polskiej są banknoty 
i monety opiewające na złote i grosze. Wynika to z art.31 i 32 ustawy 
o Narodowym Banku Polskim ( Dz. U. Z 2019 r. poz. 1810 ze zm.). W 
Polsce pieniądze w formie gotówki: banknoty i monety są prawnym 
środkiem płatniczym, więc każdy punkt handlowy czy usługowy ma 
obowiązek je przyjąć.  Nie wszyscy muszą posiadać karty płatnicze czy 
dostęp do komputera. Odmowa przyjęcia gotówki jest więc wykro-
czeniem, za które sprzedawcy grozi grzywna ( od 20 zł do 5 tys. zł) . Z 
kolei Ministerstwo Finansów,  a także niektórzy prawnicy twierdzą, że 
przedsiębiorca ma prawo odmówić zrealizowania transakcji w gotówce, 
ale tylko wtedy, gdy wywiesi w widocznym miejscu, np. na drzwiach i 
przy kasie, informację, że płacić można tylko kartą. I jest to oferta za-
warcia umowy sprzedaży. Oczywiście, klient może się zgodzić albo nie. 

Nie ma niezbitych dowodów, że używanie banknotów i monet 
przyczynia się do rozprzestrzeniania się wirusa. Światowa Organizacja 
Zdrowia zaleca mycie rąk po każdym kontakcie z pieniędzmi. Należy 
pamiętać, iż sama gotówka nie jest źródłem zakażenia, ale brak higieny 
i nieprzestrzeganie zaleceń w tym zakresie, jak obowiązek używania 
rękawiczek i maseczek. 

Nie ulega wątpliwości, że płatność bezgotówkowa w czasie 
pandemii lepiej zdaje egzamin. Po pierwsze, mamy zwiększony limit 
kwotowy i nie musimy zazwyczaj dotykać terminala. Po drugie, przy 

kasie transakcje  bez liczenia gotówki przebiegają sprawniej, a im mniej 
czasu klienci spędzają na zakupach, tym mniejsze ryzyko złapania 
wirusa.  Po trzecie, pracownicy są mniej narażeni na zarażenie się 
COVID-19, ponieważ nie biorą do ręki monet ani banknotów. 

Pozostaje pytanie, czy można przyjmować tylko płatności kartą 
lub urządzeniem mobilnym? Czy rzeczywiście można odmówić przy-
jęcia gotówki? Uważam, że należy kierować się zdrowym rozsądkiem  
i zadbać o to, aby i klient, i sprzedawca mogli bezpiecznie posługiwać 
się wszystkimi formami płatności.

Barbara Pałka

Gotówka czy karta?

Według wielu analityków gospodarkę wychodzącą 
z kryzysu mogą w największym stopniu pobudzić 
budowlane inwestycje infrastrukturalne. Instytut 

Staszica twierdzi, że wpływ na ożywienie mogą mieć przede wszystkim 
trwające i nowe publiczne inwestycje drogowe i kolejowe prowadzone 
m.in. przez PKP Polskie Linie Kolejowe i Generalną Dyrekcję Dróg 
Krajowych i Autostrad. Instytut uważa, że choć epidemia dotknęła 
branżę budowlaną, to jednak w mniejszym stopniu, niż inne sektory. 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, czy PKP Polskie 
Linie Kolejowe mają środki na realizację prac na budowach.

„Podstawowym oczekiwaniem branży nie jest wsparcie od rządu, 
ale możliwość realizacji robót oraz produkcji wyrobów dla infrastruk-
tury na poziomie zakładanym w dokumentach rządowych. Można 
bowiem w taki sposób prowadzić cały pakiet spraw inwestycyjnych, 
aby branża nie była obciążeniem dla budżetu państwa i pracowała w 
tempie jak najmniej zaburzonym przez pandemię koronawirusa” – 
twierdzi Instytut.

Polska była w 2019 r. i jest w środku ofensywy inwestycyjnej, 
zwłaszcza w drogownictwie i na kolei.

„Krajowy Program Kolejowy zakłada na rok bieżący (2020) 
wydatki PKP PLK na inwestycje w wysokości 12,4 mld zł. Byłyby 
to najwyższe roczne wydatki PLK; przypomnijmy, że w 2019 roku 
było to rekordowe 10 mld zł. Mimo epidemii poziom 12,4 mld zł jest 
możliwy do realizacji. Warunkiem jest pilne rozstrzygnięcie przetar-

gów będących w procedowaniu i ogłaszanie nowych” - napisano w 
stanowisku Instytutu.

Z danych GDDKIA natomiast wynika, że obecnie realizowanych 
jest 95 projektów drogowych o łącznej długości 1178 km, w przetargach 
jest 16 zadań na 184,7 km, zaś w przygotowaniu - 138 zadań o łącznej 
długości 2760,9 km.

Przewiduje się kontynuowanie wielkich programów inwestycyj-
nych: Programu Budowy Dróg Krajowych, +Mosty dla Regionów+, 
+100 obwodnic+, inwestycji na drogach powiatowych i gminnych, 
współfinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych”. 

Stanowisko Instytutu Staszica podkreśla, że jako priorytet branża 
drogowa wskazuje zachowanie płynności finansowej, która zależy 
od wszystkich podmiotów: zamawiających, inżynierów kontraktu, 
generalnych wykonawców i podwykonawców. „Rozwiązaniami 
postulowanymi mogą być: wprowadzenie płatności częściowych, 
zmniejszenia gwarancji, uproszczony dostęp do linii kredytowych, 
ze spłatami dotowanymi przez państwo(…)Branża borykająca się 
od kilku lat z brakiem rąk do pracy może wchłonąć z rynku (także 
ze względu na niską barierę wejścia) pracowników tracących zatrud-
nienie w innych branżach”.

Według Instytutu kryzys stwarza okazję do rozwiązania proble-
mów branży budowlanej - uproszczenia procedur przetargowych, 
egzekwowania jakości i dobrych praktyk zamiast dyktatu najniższej 
ceny i rzetelnych rozliczeń kontraktów.

(red)

Szansa w inwestycjach 
infrastrukturalnych

Pojawiają się pierwsze oceny i 
przewidywania wpływu epidemii 
na makroekonomiczna sytuacje 

Polski.
  Komisja Europejska na początku maja 

przedstawiła prognozy, zgodnie z którymi 
w 2020 roku PKB Polski skurczy się o 4,3 
proc. To najniższy prognozowany spadek 
spośród krajów UE, które bez wątpienia 
znajdą się w recesji w związku z zaburzenia-
mi gospodarczymi wywołanymi pandemią.

PKB całej Unii Europejskiej w tym 
roku spadnie prawdopodobnie o 7,4 proc. 
Z prognozy wynika, że żadne z państw UE 
nie obroni się przed załamaniem gospodar-
czym, choć różnice co do jego przebiegu 
mogą być spore. Na przykład w Grecji spa-
dek produkcji ma sięgać niemalże 10 proc. 
KE przewiduje, że proces ożywienia w 2021 

r. będzie się różnić nie tylko ze względu na 
rozwój pandemii, ale też różną strukturę 
gospodarek państw UE.

  Według Komisji wzrost gospodarczy w 
Polsce osiągnie poziom 2029 roku dopiero 
w 2022 roku. Komisja przewiduje, że w 
2020 roku bezrobocie w Polsce wzrośnie 
do 7,5 proc. z 3,3 proc. w 2019 roku. Do-
prowadzi to prawdopodobnie do nagłego 
zatrzymania wzrostu płac, szczególnie w 
sektorze usług. W 2021 wzrost płac ma 
być umiarkowany, a bezrobocie ma spaść 
do 5,3 proc.

  Komisja Europejska prognozuje, że 
w 2020r można w Polsce spodziewać się 
inflacji na poziomie 2,5 proc., a w 2021 
r. - 2,8 proc. W 2019 roku inflacja wyniosła 
w Polsce 2,1 proc. Inflację spowoduje wzrost 
cen żywności i usług.

  Dług publiczny w Polsce, według 
prognozy, w tym roku znacząco wzrośnie, 
z ok. 46 proc. do ok. 58 proc. PKB, a deficyt 
sektora instytucji rządowych i samorządo-
wych osiągnie 9,5 proc. PKB (w 2019 roku 
wynosił 0,7 proc. PKB).

  KE prognozuje, że konsumpcja pry-
watna w Polsce bardzo wyraźnie spadnie na 

skutek wzrostu bezrobocia, gwałtownego 
spowolnienia wzrostu płac i obaw kon-
sumentów co do przyszłości. W 2020 r. 
spadną także inwestycje, w tym publiczne, 
z powodu rosnącej niepewności i oczekiwań 
dotyczących niższego popytu. Wpływ na 
inwestycje będą miały niższe dochody i 
problemy finansowe samorządów.

  Lepsze są prognozy dotyczące polskie-
go handlu międzynarodowego. Niski popyt 
i zakłócenia w handlu zagranicznym spo-
wodowane zerwaniem łańcuchów dostaw 
przełożą się na spadek eksportu i importu 
w 2020 r., jednak ze względu na strukturę 
polskiego eksportu i jego konkurencyjność 
Komisja przewiduje, że saldo wymiany 
handlowej pozostanie na podobnym 
poziomie jak w 2020 r. Prognozowany jest 
wzrost eksportu w 2021 r. 

  Dość podobnie wypadają analizy 
przeprowadzane przez polskie banki. We-
dług analiz ING Banku Śląskiego w 2020 r. 
spadek PKB osiągnie 4,5 proc. rok do roku.

  W I kwartale 2020r. Polska pozostaje 
powyżej średniej dla najbliższych sąsiadów 
z Europy Środkowej zarówno pod wzglę-
dem wzrostu PKB w ujęciu kwartalnym, 
jak i rocznym - zacznie lepiej niż Czechy, 
odnotowujące głęboki spadek rok do roku 
i kwartał do kwartału (ale gorzej niż Węgry 
i Rumunia). 

  W Polsce, w przeciwieństwie do krajów 
południowych strefy euro, gdzie urzędowe 
zamkniecie gospodarki obejmowało cały 
przemysł, tylko niektóre sektory były 
zamknięte, szczególnie te najbardziej 
eksportowe - z powodu braku popytu 
zewnętrznego (samochody, meble). Do 
ograniczenia spadku PKB ma przyczynić 
się min. budownictwo, które nie przerwało 
działalności.

  Pełniejszy obraz sytuacji uzyskamy, 
gdy GUS poda pełne dane o PKB w IV 
kwartale pod koniec maja.

(red)

Jaka będzie sytuacja 
ekonomiczna kraju 

w 2020 roku?
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Aktualne dane dotyczące bezrobo-
cia nie odzwierciedlają sytuacji 
na rynku pracy, bo pracownicy 

są jeszcze na wypowiedzeniach i nie wszyscy 
uprawnieni do zasiłków zgłosili się do urzę-
dów pracy. Duża cześć osób, które utraciły 
pracę nie nabędzie uprawnień do zasiłku. 
Znacząca utrata dochodów często wiąże się 
nie tylko z utratą pracy, ale także z wyraźnym 
obniżeniem płac i innych świadczeń z tytułu 
pracy. O skali wzrostu bezrobocia będzie 
można więcej powiedzieć w drugim kwartale 
tego roku.

Dane resortu pracy z 6 maja wskazują, że 
stopa bezrobocia rejestrowanego zachowuje 
się stabilnie. Nie odzwierciedlają one jednak 
tego, co się faktycznie dzieje na rynku pracy, 
bo dynamika zmian jest bardzo wysoka. 
Przedsiębiorstwa w wyniku zatrzymania 
części gospodarki i zakłócenia obrotu go-
spodarczego (brak zamówień, zakłócenia 
zbytu i dostaw) szukają oszczędności poprzez 
obniżanie poziomu wynagrodzeń i wymiaru 
czasu pracy, ale i zwalnianie ludzi. Istotne są 
dane ZUS mówiące o tym, że firmy przestały 
w kwietniu odprowadzać składki na świad-
czenia emerytalno-rentowe od ponad 165,5 
tysięcy pracowników. 

Towarzystwo Ekonomistów Polskich 
podkreśla, że: „Załamanie w zatrudnieniu 
nie jest widoczne w statystykach bezrobocia. 
Część osób, które straciły pracę, pojawi się 
w statystykach urzędów pracy dopiero, gdy 
minie im okres wypowiedzenia zawarty w ra-
mach umów o pracę (jeden lub trzy miesiące). 
Do pełnego obrazu stanu rynku pracy brakuje 
więc informacji o tym, ile osób znajduje się 
obecnie w okresie wypowiedzenia”. TEP 
zauważa, że decyzje o zwolnieniach będą 
w większym stopniu widoczne w rejestrach 
bezrobotnych dopiero w czerwcu i kolejnych 
miesiącach, co „będzie przypominać długą 
falę niszczycielskiego tsunami”. Istnieje duża 
grupa ludzi – przede wszystkim samozatrud-
nieni i pracujący na umowach cywilno-praw-
nych - która nie zdecyduje się na rejestrację w 
urzędzie pracy. Ma na to także wpływ bardzo 
niska kwota zasiłku dla bezrobotnych.

„Same urzędy pracy nie mają opinii 
instytucji pomagającej w znalezieniu pracy. 
Ponadto proces rejestracji bezrobotnych jest w 
tej chwili opóźniony - wnioski można składać 
online oraz drogą pocztową, co dla części 
osób jest problemem. Dodatkowo wewnętrz-
ne procedury powodują, że rejestracja nie 
odbywa się w momencie złożenia wniosku, 
a gdy we wniosku brakuje jakiejś informacji, 
jej uzupełnienie (drogą elektroniczną) trwa i 
przeciąga proces rejestracji” – zauważa TEP.

„Dostępne są co prawda wskaźniki obli-
czane na podstawie wyników BAEL (Badanie 
Aktywności Ekonomicznej Ludności), jednak 
badanie to jest realizowane kwartalnie. Aby 
móc reagować właściwie na pogarszającą 
się sytuację na rynku pracy niezbędne jest 
opracowanie wskaźnika, który pokazywałby 

sytuację w ujęciu z dnia na dzień, bądź z opóź-
nieniem tygodniowym, w tym uwzględniając 
osoby, które już straciły pracę, ale jeszcze nie 
są bezrobotne” - zaznaczono.

„W Polsce przeważa myślenie, że należy 
ratować miejsca pracy za wszelką cenę, ale 
za realizację tej myśli odpowiada przed-
siębiorca, czasem wspierany przez rząd, 

czego przykładem jest m.in. najnowsza, 
dyskutowana i wywołująca kontrowersje 
propozycja zawieszenia stosunku pracy na 
trzy miesiące. Tymczasem tylko co czwarty 
przedsiębiorca ma płynność finansową, 
która pomoże mu przetrwać więcej niż trzy 
najbliższe miesiące. Utrata płynności spo-
woduje porzucenie planów rozwoju, a nawet 
ograniczenie skali działania (downsizing). 
Utrzymywanie nieproduktywnych miejsc 
pracy jedynie pogarsza sytuację. Niezbędna 
jest większa elastyczność na rynku pracy w 
relacjach pracownik - pracodawca” - twierdzi 
TEP. Towarzystwo Ekonomistów Polskich nie 
jest znane z nastawienia pro-pracowniczego 
i trudno się spodziewać innego stanowiska. 
Tym niemniej warto je znać, bo niektóre 
organizacje pracodawców także zgłaszają 
postulaty „uelastycznienia” prawa pracy.

Konfederacja Lewiatan przeprowadziła 
pod koniec kwietnia badanie ankietowe 
wśród pracodawców. Ankietowani przed-
siębiorcy podkreślają, że zwłaszcza dla 
dużego i średniego biznesu znaczenie mieć 
będzie możliwość elastycznego korzystania 
z własnego potencjału (VAT i inne podatki, 
elastyczne prawo pracy), a w następnej 
kolejności ułatwienia w zawieszeniu lub 
odroczeniu ZUS, podatków oraz elastyczny 
czas pracy, dopłaty do wynagrodzeń z FGŚP). 

Ankietowane firmy wskazują na zna-
czenie w przyszłości niektórych rozwiązań 

w prawie pracy. 18 proc. ankietowanych 
widzi pilną potrzebę wdrożenia elastycznego 
czasu pracy i kont czasu pracy. Te postulaty 
są ważne szczególnie dla średnich i dużych 
przedsiębiorstw. Na to rozwiązanie liczy 
średnio co czwarta większa firma - 22 proc. 
firm średnich i ponad 26 proc. dużych.

Według blisko 18 proc. firm w kolejnych 
miesiącach będzie konieczne zawieszenie 

ograniczeń w zatrudnieniu na czas określony. 
Wskazuje na to 26 proc. firm małych, 30 
proc. średnich i 24 proc. dużych. Ok. 8 proc. 
respondentów, zwłaszcza dużych i średnich, 
wymienia też konieczność zniesienia ogra-
niczeń związanych ze stosowaniem pracy 
tymczasowej. Te rozwiązania wprowadzone 
czasowo mogą, według Lewiatana, pomóc 
„uniknąć zjawiska odchodzenia firm od 
umów o pracę na rzecz kontraktów cywil-
noprawnych”. Badanie przeprowadzono 
online 27-30 kwietnia br. na próbie 302 
przedsiębiorców.

Ekonomiści z TEP uważają, że fir-
my zwlekały ze zwolnieniami, licząc na 
uchwaloną 31 marca tarczę antykryzysową 
- dlatego bezrobocie w statystykach jest 
jeszcze umiarkowane. Według nich, nowe 
rozwiązania zawarte w kolejnych tarczach 
antykryzysowych i otrzymana pomoc od 
państwa, nie poprawi sytuacji, a odsunie 
w czasie falę zwolnień. Według TEP już w 
drugim kwartale 2020 roku stopa bezrobocia 
może wzrosnąć do poziomu ok. 8 proc., 
a do końca roku wyniesie ponad 10 proc., 
co oznacza, że bez pracy zostanie ponad 2 
mln Polaków.

Co ciekawe, TEP twierdzi, że: „Paradok-
salnie do wzrostu rejestrowanego bezrobocia 
może przyczynić się zapowiadany wzrost 
kwoty zasiłku dla bezrobotnych - zmobilizu-
je do rejestracji część osób pozostających bez 

pracy, a część zniechęci do szukania pracy”.

CBOS przeprowadził pod koniec kwiet-
nia badanie CAVI „Skutki epidemii korona-
wirusa w życiu zawodowym i budżetach do-
mowych” na grupie 1000 respondentów. Po 
wybuchu epidemii koronawirusa, w okresie 
obowiązywania najostrzejszych obostrzeń, 
utrata jakichś możliwości zarobkowania w 

związku z nią (co nie musi oznaczać stanu 
pełnego bezrobocia) dotyczy 27 proc. rodzin 
badanych internautów.

Z badania wynika też, że najbardziej 
dotkniętych skutkami epidemii jest 2 proc. 
badanych - w ich gospodarstwie domowym 
utracił pracę zarówno respondent, jak i ktoś 
z rodziny (co najmniej jedna osoba). Z kolei 
niespełna trzy czwarte badanych (73 proc.) 
stwierdziło, że tego typu konsekwencje stanu 
epidemicznego ich nie dotyczyły.

CBOS podaje, że na negatywne skutki 
epidemii w sferze zatrudnienia częściej 
uskarżają się kobiety (33 proc.) niż męż-
czyźni (21 proc.). Najczęściej o utracie 
pracy w takiej lub innej formie mówią osoby 
deklarujące najniższe dochody na osobę (do 
999 złotych - 45 proc.), a także negatywnie 
oceniające swoje warunki materialne (52 
proc.). Problemy tego typu częściej niż 
innych dotykają respondentów w średnim 
wieku - od 35 do 54 roku życia (w wieku 35-44 
lata - 34 proc. i w wieku 45-54 lata - 33 proc.).

„Wśród osób najbardziej dotkniętych 
skutkami epidemii, które utraciły pracę, a 
jednocześnie utracił możliwości zarobko-
wania ktoś z ich rodziny, szczególnie trudna 
wydaje się sytuacja rodzin już wcześniej 
dotkniętych bezrobociem, w których ktoś 
jeszcze stracił pracę w wyniku epidemii (13 

proc.)” - napisano w raporcie.

CBOS podaje, że najczęściej spotykaną 
sytuacją jest utrata pracy przez kogoś z gospo-
darstwa domowego respondenta, niespełna 
jedna czwarta ogółu badanych deklaruje, 
że w związku ze stanem epidemicznym ich 
rodziny dotknęła tego rodzaju redukcja 
zatrudnienia (24 proc.). O takiej sytuacji 
mówiło aż trzy piąte osób bezrobotnych 
(60 proc.), częściej niż inni wskazywali tę 
opcję także respondenci pracujący na własny 
rachunek (46 proc.), negatywnie oceniający 
warunki materialne życia (49 proc.) oraz 
deklarujący najniższe dochody na osobę w 
rodzinie (41 proc.).

Według deklaracji badanych internau-
tów zmiana sytuacji zawodowej z osoby 
pracującej zarobkowo na niepracującą, jaka 
dokonała się na przestrzeni ostatnich dwóch 
miesięcy, dotyczy 8 proc. respondentów. Tylu 
badanych deklaruje, że 1 marca br. pracowali 
zarobkowo, dziś jednak z tych czy innych 
względów nie pracują. 

Jednocześnie CBOS informuje, że 
niewiele mniejszy odsetek ogółu badanych 
to ci, którzy - wedle własnych deklaracji - na 
początku marca nie pracowali, a obecnie 
pracują (6 proc.). 

Z badania wynika też, że zmiany doty-
czą również sposobu świadczenia pracy przez 
posiadających zatrudnienie 1 marca. Prawie 
co czwarty z pracowników po ogłoszeniu 
stanu epidemii zaczął pracować krócej, w 
zmniejszonym wymiarze czasu pracy (24 
proc.). Więcej niż co piąty zmienił jej tryb 
- już nie udaje się codziennie do miejsca 
zatrudnienia, ale wykonuje obowiązki 
zawodowe zdalnie, najczęściej łącząc się z 
pracodawcą za pomocą internetu (21 proc.). 
Co jedenasty przestał pracować lub pracuje 
zdalnie ze względu na konieczność opieki 
nad dziećmi (9 proc.). 

Według CBOS, niespełna jedna czwarta 
pracujących 1 marca br. ankietowanych 
internautów mówi o zmniejszeniu swoich 
dochodów w związku z epidemią korona-
wirusa (23 proc.). Prawie o połowę mniejszy 
odsetek ze względu na szczupłość lub brak 
dochodów musiał korzystać z oszczędności 
lub pomocy rodziny (12 proc.). Tylko 4 
proc. ankietowanych z tej grupy przyznało, 
że otrzymuje jakieś pieniądze z pakietów 
pomocowych państwa. Minimalnie mniejszy 
odsetek twierdzi, że w okresie obowiązywania 
ograniczeń związanych z epidemią żył na 
kredyt, był zmuszony się zadłużać (3 proc.).

Na wiarygodne dane dotyczące wpływu 
epidemii na rynek pracy trzeba poczekać. 
Pewne jest jednak, że rosnące bezrobocie nie 
będzie jedynym skutkiem. Miarą kryzysu 
będzie także realny spadek dochodów osób 
pracujących i powiększenie się grupy „ubo-
gich pracujących”.

(red)

Wysokie bezrobocie to nie 
wszystko - następuje spadek 
dochodów wielu pracujących
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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

5

9 1 2

2 1 9 7 8 5 3

6 2

9 8 7

1

2 6 5 3 8

5 7 8 2 6

HUMOR
W piaskownicy siedzi grupka 
bawiących się dzieci. Gdy nagle 
jedno z nich zaczyna płakać, 
reszta pyta co się stało. Płaczący 
chłopiec odpowiada:
- Złamał mi się Iphone.
Po chwili dodaje:
- Ale to w sumie nic, bo jutro 
tata kupi mi drugiego.
Na to jeden z towarzyszy 
zabawy komentuje:
- Ale dziś będziesz jak wieśniak 
kopał łopatką.

JJJ
- Synku, przed godziną w 
szafce były dwa ciastka, teraz 
jest tylko jedno. Co się stało?
- To nie moja wina. Było ciemno 
i nie zauważyłem tego drugiego.

JJJ
Facet stoi na brzegu jeziora i 
łowi rybki. Nagle złowił złotą 
rybkę. Złota rybka mówi:
- Wypuść mnie, a spełnię twoje 
życzenie.
- Dobra, chcę mieć autostradę 
stąd aż na Wyspy Kanaryjskie.
- Ale ja jestem małą rybką, nie 
dam rady.
- To odpowiedz mi na pytanie, 
jak zrozumieć kobiety?
- OK., jaką chcesz tę autostradę 
- dwu czy trzypasmową?

JJJ
Rozmawia dwóch rosyjskich 
miliarderów:
- Kupiłem ostatnio Bugatti La 
Voiture Noire.
- A ja Wołgę.
- A po co ci wołga?
- Będę po niej jachtem pływał.

JJJ
Ojciec mówi do syna:
- Przyznaj się, że zbiłeś piłką 
okno, a zmniejszę ci karę do 
połowy.
- To ja się przyznam dwa razy.

JJJ
Pewien człowiek poszedł aby 
zapisać się do grupy milionerów, 
sekretarz pyta:
- Ma pan mercedesa, willę 
dwupiętrową?
- Nie.
- Więc nie może pan być 
milionerem.
- Facet, zasmucony, wyszedł, po 
czym dzwoni do lokaja i mówi:
- Wyburz 4 pietra naszej willi, 
sprzedaj ferrari, porshe i kup 
jakiegoś mercedesa.

JJJ
Rozmawiają dwaj leśniczy:
- Ale masz pięknego niedźwie-
dzia. Ile razy strzelałeś?
- Dziesięć.
- A ile razy trafiłeś?
- Ani razu.
- To dlaczego ten niedźwiedź 
leży nieprzytomny?
- Bo pękł ze śmiechu.

JJJ
- A my mamy w domu wszyst-
ko! - chwali się koleżankom 
mała Ala.
- Skąd wiesz?
- Bo jak tata przywiózł z delega-
cji gitarę, to mama powiedziała, 

że tylko tego brakowało.
JJJ

- Często pijesz?
- Od czasu do czasu…
- To znaczy?
- Od czasu jak knajpę otworzą, 
do czasu jak ją zamkną.

JJJ
Syn zrobił wreszcie prawo 
jazdy i prosi ojca o pożyczenie 
samochodu. Ojciec ostro: 
- Popraw oceny w szkole, 
przeczytaj Biblię i zetnij włosy, 
to wrócimy do tematu. Po 
miesiącu chłopak przychodzi do 
ojca i mówi: 
- Poprawiłem stopnie, a Biblię 
znam już prawie na pamięć. 
Pożycz samochód! 
- A włosy? 
- Ale tato! W Biblii wszyscy: 
Samson, Mojżesz, nawet Jezus 
mieli długie włosy! 
- O, widzisz, synku! I chodzili na 
piechotę.

JJJ
Święty Piotr z jakąś duszyczką 
spogląda z Nieba na Ziemię. Na 
Ziemi pali się niebieskie świateł-
ko i duszyczka pyta: 
- Co to oznacza? 
- Na Ziemi jakiś mąż zdradza 
żonę - odpowiada zasmucony 
święty Piotr. 
- A to czerwone światełko 
obok? 
- To żona zdradza męża. Po 
chwili duszyczka znów pyta: 
- A co to za łuna tam w oddali? 
- A… to Ciechocinek!

JJJ
Zakłady mięsne w Polsce, 
rozmowa pracowników: 
- Panie majster, ile wody wlać do 
tej kiełbasy na eksport? 
- Dwa wiadra. 
- A do tej na kraj? 
- Odkręć kran i chodź na prze-
rwę śniadaniową!

JJJ
Dobra zmiana w sądach. Młody 
sędzia ma pierwszą sprawę. 
Postanowił skonsultować się 
ze starszym, doświadczonym 
kolegą przez telefon: 
- Mam tutaj bimbrownika. Jak 
myślisz, ile mu dać? 
- Dwadzieścia złotych za litr, ani 
grosza więcej!

JJJ
Przychodzi facet ze złotą rybką 
do onkologa. Wchodzi. Milczy. 
Onkolog również milczy. Patrzą 
na siebie pytająco. 
- Kicha. - wydusza z siebie 
wreszcie facet. 
- Słucham? 
- Kicha - Jaka znowu kicha? 
- Rybka kicha. Chora jest, 
znaczy się. 
- Panie, coś pan! Jak rybka 
może panu kichać? A w ogóle 
ja jestem onkologiem, czemu 
przynosi pan do mnie chorą 
rybkę? 
- Kolega pana zareklamował. 
Podobno raka pan wyleczył.

JJJ


