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Rada Krajowa zwołuje na wrzesień
Kongres „BUDOWLANYCH”

czerwca 2020 r. odbyło się
ostatnie przed wakacjami
posiedzenie Rady Krajowej
Związku Zawodowego „Budowlani”. W
związku z obowiązującym w Polsce stanem
epidemii odbyło się ono w formie wideokonferencji.
Głównym tematem posiedzenia było
omówienie możliwości przeprowadzenia X
Kongresu Związku Zawodowego „Budowlani”. Członkowie Rady Krajowej, posiłkując
się rekomendacją Zarządu Krajowego Związku uznali, że przy zachowaniu wszelkich
możliwych środków ostrożności konieczne
jest przeprowadzenie, jeszcze przed jesienią,
sprawozdawczo-wyborczej części Zjazdu.
Przypomnijmy, pierwotnie Kongres „Budowlanych” miał się odbyć w połowie kwietnia
bieżącego roku.
Rada Krajowa, mając na uwadze obowiązujący w Polsce stan epidemii, postanowiła o
zwołaniu X Kongresu Związku Zawodowego
„Budowlani”, w części sprawozdawczo-wyborczej i statutowej, w formie jednodniowych
obrad, które odbędą się 8 września 2020 r. w
Hotelu Sangate w Warszawie (dawniej: Hotel
Gromada Lotnisko). X Kongres odbędzie
się przy uwzględnieniu wytycznych Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora
Sanitarnego przewidzianych dla organizacji
tego typu wydarzeń.
W związku z organizacją Kongresu
członkowie Rady Krajowej omówili, a następnie zarekomendowali Kongresowi przyjęcie następujących dokumentów: porządku

obrad, regulaminu obrad, sprawozdania z
działalności w kadencji 2015-2020 r., jednolitej wersji poprawek do Statutu Związku Zawodowego „Budowlani”, programu Związku na
kadencję 2020-2025 oraz regulaminu Głównej
Komisji Rewizyjnej
Projekt nowelizacji Statutu, który uzyskał wcześniej pozytywną opinię członków
Zarządu Krajowego, zakłada m.in. możliwość rekrutacji osób wykonujących pracę
zarobkową na podstawie innej umowy niż
umowa o pracę (umowa zlecenie, umowa o dzieło, samozatrudnienie), zmianę
terminów zakończenia kadencji struktur
„Budowlanych” (31 stycznia – w przypadku
organizacji podstawowych, 30 kwietnia - w
przypadku organów okręgowych, 30 czerwca w przypadku organów krajowych), możliwość nizacje podstawowe będzie określana przez
Kongres w drodze uchwały. Rada Krajowa
proponuje, aby wysokość miesięcznej składki
członkowskiej nie mogła być niższa niż 0,5%
minimalnego miesięcznego wynagrodzenia
brutto, a wysokość składki odprowadzanej
na rzecz struktur ponadpodstawowych
(okręgów) przez organizacje podstawowe
wynosiła 0,25% minimalnego miesięcznego
wynagrodzenia brutto. Warto zaznaczyć, że
zgodnie z obowiązującą treścią Statutu ZZ
przedłużenia kadencji organów Związku w „Budowlani” wysokość miesięcznej składki
przypadku wystąpienia nadzwyczajnych zda- członkowskiej nie może być niższa niż 1%
rzeń będących wynikiem działania siły wyżej. minimalnego miesięcznego wynagrodzenia
Zgodnie z jedną z propozycji – wysokość brutto.
Rada Krajowa wprowadziła zmianę w
miesięcznej składki członkowskiej oraz wysokość składki odprowadzanej na rzecz struktur treści Ordynacji wyborczej Związku Zawodopanadpodstawowych (okręgów) przez orga- wego „Budowlani”, zgodnie z którą Kongres

Przegląd związkowych
wydarzeń w Polsce
Skarga na KGHM S.A.

J

ak informuje Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych,
Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Miedziowego (ZZ PPM) złożył skargę do
legnickiego oddziału Państwowej Inspekcji
Pracy w sprawie naruszenia przepisów prawa
pracy i praw związków zawodowych przez
Zarząd KGHM S.A.
Chodzi o zarządzenie dotyczące pracowniczych urlopów wypoczynkowych, wydane przez kierownictwo lubińskiego koncernu. Związkowcy wskazują,
że wprowadzone zostało bez uzgodnienia z organizacjami związkowymi. Więcej,
nie przedstawiono im nawet projektu zarządzenia. Zdaniem ZZ PPM jest to
naruszenie stosownych przepisów Kodeksu pracy oraz ustawy o związkach
zawodowych. Zarząd KGHM żąda ponadto danych o miejscu pobytu pracownika w czasie urlopu, co nie wynika z żadnego istniejącego ani wskazanego
przez pracodawcę przepisu prawa. Są też inne zarzuty związane z zagrożeniem
ochrony danych osobowych pracowników KGHM.
Związkowcy uważają, że rażące naruszenie obowiązujących przepisów
prawa uzasadnia podjęcie działań kontrolnych tym bardziej, że - „(…) skutki
będące następstwem wejścia w życie zarządzenia funkcjonują w obrębie
największej dolegliwości dla pracownika”. Wnosząc skargę ZZ PPM sugeruje
wszczęcie niezwłocznej kontroli z uwagi na rozpoczynający się okres urlopowy.

dokona wyboru członków Rady Krajowej z
każdego okręgu według klucza wyborczego:
1 członek Rady Krajowej z okręgu na każde
rozpoczęte 250 członków Związku z danego
okręgu. Oznacza to, że w nowej kadencji
Rada Krajowa będzie składała się, licząc z
przewodniczącym Związku, z 45 członków.
Rada Krajowa wprowadziła również zmianę
do Regulaminu funkcjonowania Zarządu
Krajowego, która umożliwi członkowi Zarządu Krajowego, który z ważnych przyczyn
nie będzie mógł wziąć udziału w jego posiedzeniu, wyznaczenie członka Rady Krajowej
reprezentującego ten sam okręg, który zastąpi
go z prawem głosu.
Rada Krajowa przyjęła do wiadomości
rekomendacje okręgów w wyborach na
przewodniczącego Związku, członków Rady

Federacji Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej Polska Grupa Energetyczna zdecydowały o podjęciu wspólnych działań w obronie miejsc pracy i praw
pracowniczych. W stanowisku, podpisanym przez szefów ośmiu organizacji
związkowych, czytamy m.in.: „Brak dialogu społecznego na szczeblu właścicielskim, a w szczególności PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
oraz informacje o „zrzuceniu z PGE zbędnego balastu, jakim jest energetyka
węglowa”, powoduje wśród naszych załóg chaos informacyjny i wzbudza coraz
większy niepokój społeczny”.

Związkowcy podkreślają, że niepokojące doniesienia pojawiają się głównie
w mediach. Natomiast brak jest oficjalnych informacji od zarządów PGE i
PGE GiEK S.A. o przyszłości firm. To powoduje niepokój i utratę zaufania
pracowników do zarządzających. Rozpoczęto procedury sporu zbiorowego w
zakładach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PGE. Związkowcy deklarują utratę zaufania do zarządów PGE i PGE GiEK, a także do wicepremiera
Jacka Sasina – ministra aktywów państwowych, który – „(…) najwidoczniej nie
radzi sobie z tak ważnym dla bezpieczeństwa energetycznego państwa resortem”.
1 lipca Komitet Protestacyjno - Strajkowy wystosował list do premiera
Morawieckiego. Związkowcy piszą, że ich obawy budzi wydłużający się okres
procedowania nad koncesją na wydobywanie węgla brunatnego ze złoża
„Złoczew”, a także koncesji docelowej na wydobycie węgla brunatnego ze złoża
„Turów”. – „Jesteśmy zaniepokojeni faktem, iż to rządy „Dobrej zmiany” –
Zjednoczonej Prawicy (…) działają z taką opieszałością w tak ważnej dla Państwa
ak informuje OPZZ, 19 czerwca Komitety Protestacyjno - Strajkowe Polskiego sprawie” – podkreślają. Przypominają, że kompleksy wydobywczo
Porozumienia Związków Zawodowych Pracowników PGE „Miedza” i – energetyczne Bełchatów i Turów dają bezpośrednią pracę blisko 30. tysiącom

Niepewność
w Bełchatowie

J

Krajowej, członków Zarządu Krajowego, przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej
oraz członków Głównej Komisji Rewizyjnej
oraz postanowiła, że wszelkie dodatkowe
zgłoszenia kandydatur w wyborach oraz projekty uchwał sprawozdawczo-wyborczej części
X Kongresu mogą być składane do dnia 7
sierpnia 2020 r. w Biurze Zarządu Krajowego.
Projekty dokumentów mogą składać delegaci
na Kongres i grupy delegatów.
Członkowie Rady Krajowej zatwierdzili
również zmiany do regulaminów funkcjonowania Rady Krajowej i Zarządu Krajowego,
które umożliwiają zwoływanie zdalnych
posiedzeń obu organów. Jednocześnie
umożliwili okręgom zwoływanie zdalnych
posiedzeń Rady Okręgu i Zarządu Okręgu.
tn

mieszkańców okolicznych powiatów. Ponadto w firmach działających na ich
rzecz pracuje kolejne 40 tysięcy osób.
Z informacji oraz opinii prawnych posiadanych przez związki zawodowe
wynika, że dokumentacja koncesyjna na złoże „Złoczew” spełnia wszystkie
formalne przesłanki prawne i powinna zostać wydana. – „Niezrozumiałym dla
nas pozostaje fakt, że mając pełną dokumentację koncesyjną, Rząd, któremu
zaufało ponad 60% mieszkańców naszych okręgów wyborczych, działa z taką
opieszałością w stosunku do składanych przez Prezydenta, ministrów oraz
polityków Zjednoczonej Prawicy obietnic wyborczych” – czytamy w liście
do premiera.
– „Brak uzyskania koncesji oznacza całkowite załamanie rynku pracy, a
tym samym głębokie i dramatyczne w skutkach zmiany społeczne” – alarmują
związkowcy.
Postulaty Komitetu Protestacyjno – Strajkowego głośno wybrzmiały
podczas pikiety zorganizowanej na początku lipca przed siedzibą PGE GiEK
S.A. w Bełchatowie. Związkowcy ostrzegają, że był to pierwszy, lecz nie ostatni
protest. Jednocześnie wyrazili nadzieję na spotkanie z premierem Morawieckim,
o które wnieśli w liście – „(…) by w dobrej wierze, z poszanowaniem stanowisk
stron, porozumieć się w wymienionych przez nas kwestiach”.

Negatywne stanowisko
OPZZ wobec
wydatkowania środków
Funduszu Pracy

O

gólnopolskie Porozumienie
Związków Zawodowych, po
zapoznaniu się ze Sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Funduszu Pracy za
2019 rok, przekazanym przez Ministerstwo
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wyraża
negatywne stanowisko wobec wydatkowania
środków Funduszu Pracy na działania nie-
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Sektorowa Rada ds.
Kompetencji w Budownictwie pracuje „zdalnie”

W

dniu 9 lipca 2020 r. odbyło
się VIII posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji w
Budownictwie. Ze względu na stan epidemii
spotkanie zwołano w trybie wideokonferencji.
Uczestniczyło w niej blisko 30 członków
Rady, przedstawicieli Grup roboczych i
zaproszonych gości. W spotkaniu wzięły
udział m.in. Natalia Pawłowska, naczelnik
Wydziału Kwalifikacji Ministerstwa Rozwoju,
Małgorzata Molska z Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji MR oraz Jowita
Bujakowska opiekująca się projektem SRKB z
ramienia PARP.
Posiedzenie otworzył przewodniczący
Rady, prof. Adam Podhorecki. Animator
działań Rady Zbigniew Janowski przedstawił
informację o działalności od VII posiedzenia
w grudniu 2019 r.
Epidemia koronawirusa wpłynęła na
działalność Rady i ograniczyła możliwości
bezpośrednich spotkań. Grupy robocze
realizowały jednak swoje zadania i podjęły
działania, które pozwalają dostosować się
do okoliczności. Rada wystąpiła do PARP o
zmiany w projekcie pozwalające na organizację zdalnych spotkań, a także na dostosowanie
działań merytorycznych do sytuacji, w jakiej
znalazł się sektor budownictwa. Epidemia ma
już i będzie miała duży wpływ na działalność
sektora i wszystko wskazuje na to, że z jej
ekonomicznymi i organizacyjnymi skutkami
będziemy musieli mierzyć się długo. Część z
nich może okazać się trwała. W tej chwili trzy
Grupy robocze dysponują narzędziami do
organizacji spotkań zdalnych. W ten sposób
zorganizowane zostało przez ITB webinarium
Grupy ds. Standaryzacji i Certyfikacji, a także
posiedzenie Grupy Sterującej projektu.
Najważniejszym wydarzeniem dla Rady
od VII posiedzenia była niewątpliwie I
Konferencja zorganizowana 30 stycznia w
Warszawie. W bardzo reprezentatywnym
dla branży i licznym gronie przedstawiono
dotychczasowe działania Sektorowej Rady i
wyzwania stojące przed sektorem budownictwa w obszarze kompetencji i kwalifikacji.

zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego – krytyczną,
podobnie jak rok wcześniej
W lutym 2020, zgodnie z rekomendacją
Rady, wystąpiono do Rady Programowej ds.
Kompetencji z wnioskiem dotyczącym jednolitych studiów magisterskich na kierunku
budownictwo. Wniosek w tej sprawie przedstawił prof. Jerzy Hoła, lider Grupy ds. Barier
Edukacyjnych. Na podstawie sprawozdań i
informacji przedstawionych na poprzednim
posiedzeniu przygotowano dla PARP i Rady
Programowej Sprawozdanie z działalności
Rady w 2019 r.
Rada blisko współpracowała z PARP w
minionych miesiącach, zarówno w sprawach
obsługi samego projektu Rady, jak i działaniach związanych z COVID-19 i działaniach
wymagających udziału i opinii Rady.
W ramach współpracy z PARP i operatorem w konkursie „Kompetencje dla sektora”
odbyły się dwa spotkania Komitetu Branżowego (w tym jedno bezpośrednie 10 lutego

prof Adam Podhorecki przewodniczący Rady

Konferencja została wysoko oceniona przez
uczestników i zaproszonych gości, a jedyny
zarzut dotyczył ogromnej ilości danych, którą
dostarczono.
Od 5 grudnia odbyły się trzy posiedzenia
Grup roboczych, w tym jedno w trybie webinarium online. Prezydium Rady, zgodnie z
jej Regulaminem, podejmowało działania,
do których zostało zobligowane w ramach
projektu i programu działania. W styczniu
2020 Rada przedstawiła Ministrowi Edukacji
Narodowej opinię do corocznej prognozy

i jedno online 24 czerwca. Spotkania służą
m.in. wyjaśnianiu wątpliwości dotyczących
obszaru dwóch rekomendacji Rady do konkursu i informowaniu Rady przez operatora
o stanie realizacji projektu. Jednocześnie Rada
stara się na bieżąco odpowiadać na pytania

operatora dotyczące kwalifikowalności konkretnych szkoleń i ponawia wniosek o objęcie
szkoleniem także pracowników dużych firm
w budownictwie.
Przedstawiony został projekt trzeciej
rekomendacji Rady do Konkursu szkoleniowego na podstawie konsultacji przeprowadzonych na posiedzeniu Grupy ds. Ram
25 lutego, a także opracowania dotyczącego
rekomendowanych kwalifikacji rynkowych
w budownictwie. Kolejna edycja konkursu
została wstrzymana z uwagi na epidemię, ale
materiał jest ciekawy i będzie wykorzystany w
bieżących pracach, w tym w przygotowywaniu
rekomendacji kwalifikacji i ich opisie.
Przedstawiciele Rady wzięli udział w
spotkaniu 3 rad ds. kompetencji z PARP,
na którym omówiono sytuację związana z
epidemią i jej konsekwencje dla realizacji
projektu. Na życzenie Ministerstwa Rozwoju,
Rada przeprowadziła szybką konsultację
projektowanych wytycznych w zakresie BHP w
budownictwie w czasie epidemii i przedstawiła
uwagi do projektu.
Uzgodniono z PARP zmiany we wniosku projektowym dotyczące możliwości
przygotowania przez Radę oceny skutków
epidemii i jej wpływu na sytuację w sektorze,
ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na
kształcenie i szkolenie kadr. Rada zamierza
przygotować odpowiedni raport w szerokiej
konsultacji z interesariuszami sektora i chce
także włączyć się bezpośrednio w przygotowywanie kwalifikacji rynkowych, potrzebnych
szczególnie w tej nowej sytuacji.
Odrębnym, bardzo ważnym zadaniem
Rady jest udział w Branżowym Badaniu
Kapitału Ludzkiego, realizowanym w tym
roku. Bardzo intensywna była współpraca z
Departamentem Analiz Strategicznych PARP
w pracach nad formatem badań i raportem
metodologicznym wykonawcy. W tej chwili
BBKL jest na etapie badań jakościowych.

Część z członków Rady bierze w nich udział.
Rada w ramach Grupy ds. Monitorowania Sektora prowadzi własne badania, które
nie powielają założeń i obszaru badań BBKL
i mają inny charakter. Szczególnie ważna jest w
tym kontekście dobra współpraca z lubelskim
Urzędem Statystycznym, zajmującym się

2017 – 2019 oraz raportu dotyczącego barier
edukacyjnych w budownictwie przygotowanego przez Grupę ds. Barier Edukacyjnych
i zaangażowania pracodawców w proces
kształcenia kadr.
Dr Krzysztof Symela – Sieć Badawcza
Łukasiewicz ITeE Radom - zaprezentował

Natalia Pawłowska - Ministerstwo Rozwoju

sektorem budowlanym.
W dniu 17 czerwca 2020 odbyło się w
trybie wideokonferencji kolejne spotkanie
Komitetu Sterującego projektu, czyli przedstawicieli partnerstwa projektu Rady. Oprócz
wymienionych już tematów omówiono
także działania promocyjne Rady. Przygotowany został pierwszy film promujący Radę.
W najbliższym czasie zostanie powołany
komitet redakcyjny pierwszego większego
wydawnictwa Rady.
W dalszej części posiedzenia członkowie
Rady wysłuchali i przyjęli informacje o działalności jej grup roboczych, przedstawione
przez ich liderów: dr hab. inż. Jadwigę Fangrat,
prof. Jerzego Hołę, Waldemara Mazana i
Jakuba Kus. Istotną informacją jest fakt
zakończenia prac nad raportami: „ANALIZA
POTRZEB STANDARYZACJI I CERTYFIKACJI KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W
BUDOWNICTWIE” - wynikiem prac Grupy
ds. Standaryzacji i Certyfikacji w latach:

uczestnikom posiedzenia Rekomendację
dotyczącą szczególnie potrzebnych kwalifikacji rynkowych w budownictwie, w tym
inteligentnych specjalizacji, wymagających
opisów zgodnych ze Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji.
Sabina Augustynowicz z Grupy MEDIUM Sp z o.o , Magda Słocińska z MABEA DORADZTWO METODYCZNE
W SYSTEMIE KWALIFIKACJI oraz inni
przedstawiciele konsorcjum realizującego
zamówienie zaprezentowali założenia prac
nad przygotowaniem projektu sektorowej
ramy kwalifikacji dla sektora nieruchomości
w Polsce.
Michał Wasilewski reprezentujący Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie
poinformował Radę o przygotowaniach nowych kwalifikacji rynkowych w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie.
Rada zatwierdziła działania jej Prezydium
i przyjęła uchwały umożliwiające pracę w
warunkach epidemii.
Posiedzenie Rady zamknął prof. Adam
Podhorecki, wyrażając nadzieję, że następne
spotkanie odbędzie się w trybie umożliwiającym szeroką dyskusję.
red
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cd. ze str. 2
związane z jego ustawowymi zadaniami. Jak przypomina OPZZ, głównym celem Funduszu
jest łagodzenie skutków pozostawania bez pracy osób bezrobotnych oraz finansowanie
programów na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej.
Zdaniem OPZZ, w 2019 roku ze środków Funduszu nie powinny być finansowane
pomysły legislacyjne m.in. w zakresie:
• rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (wydatki na ten cel wyniosły
163.414 tys. zł) ;
• świadczenia integracyjnego (wydatki na ten cel wyniosły 54.763 tys. zł);
• udzielenia Funduszowi Solidarnościowemu pożyczki w wysokości 4.000.000 tys. zł.;
Jak twierdzi OPZZ, w 2020 roku rząd kontynuuje nieuzasadnione eksploatowanie
Funduszu Pracy na cele niezwiązane z jego ustawowymi zadaniami. W Tarczach antykryzysowych z Funduszu Pracy zaplanowano sfinansowanie m.in: świadczenia postojowego
dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych oraz samozatrudnionych,
a także udzielenie jednorazowej pożyczki w wysokości do 5.000 zł na pokrycie bieżących
kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcom oraz organizacjom
pozarządowym.
Trudno jest OPZZ zaakceptować taki sposób prowadzenia polityki finansowej Funduszu, zwłaszcza w kontekście wysokości i skali wypłacanych świadczeń dla osób bezrobotnych
w Polsce, które należy do jednego z najniższych w Unii Europejskiej. Podstawowy zasiłek
dla bezrobotnych jest na żenująco niskim poziomie, wynosi on jedynie 741,87 zł netto, a
więc mniej niż minimum socjalne, które wynosi 1212,59 zł. Przypomnijmy, że w Niemczech
zasiłek dla bezrobotnych stanowi 60 proc. wynagrodzenia otrzymywanego przed utratą pracy,
a osoby wychowujące dzieci mogą liczyć na 67 proc. utraconego wynagrodzenia. Postulat
OPZZ powtarzany od lat odnośnie konieczności zwiększenia zasiłku dla bezrobotnych do
poziomu co najmniej 50 proc. ostatnio pobieranego wynagrodzenia, jest jak najbardziej
uzasadniony i w obecnej sytuacji rynku pracy wręcz niezbędny do realizacji.
OPZZ po raz kolejny apeluje o zaprzestanie wydatkowania środków z Funduszu Pracy
na działania niezwiązane z jego ustawowymi celami. Warto przypominać, że głównymi
przychodami Funduszu są obowiązkowe składki opłacane przez pracodawców za zatrudnionych pracowników - w 2019 r. wpływy z obowiązkowej składki wyniosły prawie 13 mld zł
i stanowiły 88,1% ogółu przychodów Funduszu! Stanowi to swego rodzaju ubezpieczenie
na wypadek bezrobocia. W obliczu utraty zatrudnienia pracownicy powinni mieć zatem
pierwszeństwo do skorzystania ze świadczeń Funduszu, a godne świadczenia w okresie
pozostawania bez pracy po prostu im się należą.
W związku z tak realizowaną polityką Funduszu, OPZZ uznaje za konieczne wprowadzenie społecznego nadzoru nad Funduszem Pracy i umożliwienie partnerom społecznym
wpływu na dysponowanie środkami zgromadzonymi na Funduszu Pracy.
W ocenie OPZZ Fundusz Pracy jest źle zarządzany i jedynie społeczna kontrola
związków zawodowych i organizacji pracodawców wchodzących w skład Rady Dialogu
Społecznego może to zmienić.

RDS o pomocy dla firm
transportowych

Z

espół problemowy
ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady
Dialogu Społecznego przyjął
29 czerwca 2020 r., w głosowaniu korespondencyjnym, stanowisko w sprawie udzielenia przez państwo niezbędnej pomocy
firmom transportowym. Po trudnych, ponad dwutygodniowych negocjacjach, ścieraniu się
poglądów i poszukiwaniu kompromisu, pod stanowiskiem podpisały się wszystkie organizacje
związkowe i organizacje pracodawców, z wyjątkiem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców
(ZPP) i strony rządowej – informuje w komunikacie prasowym OPZZ.
Osiągnięcie jednomyślności okazało się niemożliwe, ponieważ w projekcie stanowiska
znalazł się – na wniosek OPZZ – zapis nawiązujący do potrzeby likwidacji samozatrudnienia
(w systemie B2B) i promowania przez PLL LOT S.A. pracowniczych form zatrudnienia. OPZZ
wyszło bowiem z założenia, że jeśli podatnicy mają wspierać finansowo w okresie kryzysu PLL
LOT S.A., to mają również prawo wymagać od tego podmiotu przestrzegania najwyższych
standardów w zatrudnieniu. Pomimo że postulat ten ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo
firmy, pracowników i pasażerów, nie spotkał się z poparciem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. W sprawie tej podobne stanowisko wyraziło Ministerstwo Aktywów Państwowych,
które uznało, że jego realizacja stanowiłaby zbyt daleką ingerencję w sposób prowadzenia
biznesu i politykę zatrudnienia prowadzoną przez konkretną spółkę, a także indywidualne
decyzje samych pracowników. Z tego także powodu nie było możliwe przyjęcie trójstronnego
stanowiska Zespołu. Trzeba jednak zauważyć i podkreślić odpowiedzialną postawę i zachowanie
pozostałych organizacji pracodawców.
Brak jednomyślności w sprawie, która powinna łączyć a nie dzielić partnerów społecznych,
budzi zdziwienie OPZZ. Stanowisko ZZP i rządu jest tym bardziej niezrozumiałe, że kilka lat
temu udało się osiągnąć konsensus w Radzie Dialogu Społecznego w sprawie promowania
zatrudnienia etatowego. W trakcie prac nad prawem zamówień publicznych partnerzy społeczni
wspólnie - i z sukcesem - przyjęli przepisy promujące zatrudnienie etatowe. W ocenie OPZZ
negatywne stanowisko strony rządowej i ZZP to krok wstecz w dialogu społecznym w kwestii
etatowego zatrudnienia w PLL LOT S.A. To zgoda na podwójne standardy zatrudnienia i wyraz
braku troski o warunki pracy u narodowego przewoźnika.

cd. na str. 6

Z POSIEDZENIA
PREZYDIUM OPZZ

W

ostatnim dniu czerwca odbyło się zdalne posiedzenie
Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków
Zawodowych. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Branży OPZZ „Budownictwo i Przemysł Drzewny”, sekretarz
krajowy ZZ „Budowlani” Tomasz Nagórka. Spotkanie otworzył i
poprowadził przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski.
Prezydium OPZZ omówiło i przyjęło informację dotyczącą
sprawozdania finansowego OPZZ za rok 2019. Wcześniej sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez biegłego rewidenta
oraz Komisję Rewizyjną OPZZ. Ponadto Prezydium OPZZ podjęło
kilka decyzji o charakterze organizacyjnym. Podjęło decyzję o włączeniu Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki
Morskiej do Branży OPZZ „Przemysł” i zaakceptowało dokumenty
przygotowane na lipcowe posiedzenie Europejskiej Konfederacji
Związków Zawodowych. Wśród dokumentów znalazł się projekt
odpowiedzi EKZZ na dokument konsultacyjny Komisji Europejskiej

tkania przedwyborczego z kandydatem na Prezydenta RP Rafałem
Trzaskowskim, prac Rady Dialogu Społecznego, bonu turystycznego
dla dzieci, zmian na stronie internetowej OPZZ.
W drugiej części posiedzenia miała miejsce debata dotycząca dostępności świadczeń medycznych, stanu zagrożenia epidemiologicznego oraz perspektyw w tym zakresie z udziałem wiceminister zdrowia
Józefy Szczurek-Żelazko. Debata odbyła się pn.: ,,Ochrona zdrowia
w czasach pandemii – z punktu widzenia pacjenta i pracownika”.
Dyskusja koncentrowała się wokół stopniowego przywracania
funkcjonowania podmiotów leczniczych i ,,odmrażania systemu
ochrony zdrowia” dla pacjentów. Członkowie Prezydium OPZZ przedstawili szereg problemów zgłaszanych przez organizacje członkowskie
OPZZ z kilku perspektyw: pacjenta, pracownika oraz organizacji
i finansowania systemu ochrony zdrowia, w tym dostępności do
świadczeń opieki zdrowotnej, przeprowadzania testów i dalszych
perspektyw z tym związanych, monitorowania ognisk zakażeń i

Prezydium OPZZ

dotyczący drugiej fazy konsultacji z partnerami społecznymi w sprawie
możliwych działań dotyczących wyzwań odnoszących się do sprawiedliwych płac minimalnych, projekt uchwały w sprawie Nowej Strategii
Przemysłowej dla Europy oraz projekt uchwały w sprawie unijnego
instrumentu finansowania na rzecz ciągłości i naprawy gospodarczej,
mającego na celu zabezpieczenie krajowych podmiotów zależnych
dotkniętych kryzysem COVID-19.
Prezydium zapoznało się z informacjami dotyczącymi: spo-

działań ministerstwa w kierunku ich zwalczania. Pandemia obnażyła
wiele problemów, zarówno w obszarze spraw pracowniczych, jak i
organizacji pracy placówek medycznych.
W trakcie dyskusji zwrócono uwagę na potrzebę opracowania
rządowego planu wsparcia placówek ochrony zdrowia i sanatoriów,
które nie były w stanie wywiązać się w okresie epidemii z zakontraktowanych świadczeń.
Tomasz Nagórka/OPZZ
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OPZZ zajęło stanowisko w sprawie dokumentu Komisji Europejskiej dotyczącego drugiej fazy konsultacji z partnerami społecznymi w sprawie możliwych działań i wyzwań odnoszących się do sprawiedliwych płac minimalnych.

STANOWISKO

Ogólnopolskiego Porozumienia Związków
Zawodowych z dnia 9 lipca 2020 r.
w sprawie
dokumentu konsultacyjnego Komisji Europejskiej dotyczącego drugiej fazy
konsultacji z partnerami społecznymi w sprawie możliwych działań dotyczących wyzwań odnoszących się do sprawiedliwych płac minimalnych
Pozytywnie oceniamy dążenie Komisji do:
Komisja Europejska w dniu 3 czerwca 2020 roku opubli• objęcia płacami minimalnymi wszystkich pracowników
kowała dokument kontynuując, rozpoczęte w styczniu br.,
niezależnie od rodzaju umowy, w oparciu o którą wykonsultacje z partnerami społecznymi w sprawie możliwych
konują pracę,
działań dotyczących wyzwań odnoszących się do sprawie• obudowania systemów płac minimalnych sprawnie
dliwych płac minimalnych. Obecne konsultacje dotyczą
funkcjonującymi mechanizmami rokowań zbiorowych,
„możliwej treści” i formy instrumentu, jaki ostatecznie miałby
• ustalania i zwiększania płac minimalnych w oparciu
być przyjęty.
czytelne i stałe kryteria, w regularnych odstępach czasu,
Analizując debatę w trakcie pierwszej fazy konsultacji
• efektywnego włączania partnerów społecznych w pro(„w sprawie możliwego kierunku”) pozytywnie należy
ces ustalania płac minimalnych,
ocenić już sam fakt przystąpienia do drugiej fazy konsultacji
• likwidacji lub ograniczania zmiennych mających wpływ
z partnerami społecznymi. To ważny sygnał, że kwestia
na inny poziom płac minimalnych dla określonych grup,
płacy minimalnej w Europie wciąż jest istotna dla Komisji
np. ze względu na wiek,
Europejskiej. Ważne także, że dokument jest ugruntowany
• ustalania efektywnego systemu skarg i mechanizmów
w specyficznej sytuacji w jakiej znalazła się Unia Europejska
kontrolnych, np. w Polsce dotyczyłoby to sprawnego
po wybuchu pandemii COVID-19. To ważne, że Komisja Eusystemu sądownictwa i kontroli PIP.
ropejska po pierwsze nie odłożyła na bok prac nad płacami
minimalnymi w Europie, a po drugie postrzega je jako ważny
Komisja już na tym etapie powinna
element odbudowy europejskich gospodarek po pandemii
była wskazać, jaki poziom płac
koronawirusa. Postulujemy, aby prace w tym obszarze nadal
minimalnych uznaje za spełniający
zajmowały wysokie miejsce w agendzie działań Komisji.
kategorię godziwego wynagrodzenia
Uważamy jednocześnie, że Komisja już na tym etapie powinna była wskazać, jaki poziom płac minimalnych uznaje za
za pracę i przedstawić uzasadnione
spełniający kategorię godziwego wynagrodzenia za pracę i
kryteria wybrane dla jego ustalania.
przedstawić uzasadnione kryteria wybrane dla jego ustalania.
Pozwoliłoby to OPZZ ocenić, czy
Pozwoliłoby to OPZZ ocenić, czy kierunek działań Komisji jest
kierunek działań Komisji jest właściwy
właściwy oraz przygotować się na rzeczowy dialog dotyczący
ada Ochrony Pracy przy Sejmie RP zapoznała się zoraz przygotować się na rzeczowy
sprawiedliwych płac minimalnych na dalszym etapie.
problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy orazdialog dotyczący sprawiedliwych płac
Ogólnopolskie Porozumienie
Związków Zawodowych
ochrony zdrowia górników z uwzględnieniem zagro-minimalnych na dalszym etapie.
z zadowoleniem
przyjmuje
ujęcie
kwestii płac minimalnych
żeń związanych z COVID-19.
jako kluczowego elementu
polityki
społecznej
Uniiciągły
EuropejOrgany nadzoru górniczego
sprawują
nadzór i stałą kontrolę nad
Konkurencja
skiej (art. 153 Traktatu
o
Funkcjonowaniu
Unii
Europejskiej).
ruchem zakładów górniczych, w tym w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy. oparta o niskie koszty pracy jest sprzeczna z
polityką
UE
ukierunkowaną na wzrost innowacyjności unijnej
Instrument naNadzór
rzeczten
sprawiedliwych
płac
minimalnych
poskupia się zwykle na zagrożeniach naturalnych oraz bezpieczeństwie
gospodarki.
Inicjatywa Komisji powinna zatem stworzyć
winien stać sięwteż
narzędziem
zarządzania
gospodarczego
ruchu maszyn i urządzeń górniczych. Obecnie doszedł dodatkowy aspekt
podstawy
do
w UE, z poszanowaniem
kompetencji
krajowych,
prowadzątych działań, tj. zapobieganie zarażeniu koronawirusem, co przy specyfice prac wzrostu wynagrodzeń pracowników oraz
cym do osiągnięcia
jednolitego
rynku,
uczciwej konkurencji poprawy warunków ich pracy i życia. Należy ustanowić
górniczych
jest szczególnie
trudne.
epidemicznego
Śląsku przejawił
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życia na
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w których
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tyfikowały i właściwie wdrożyły Konwencję Nr 131 i zalecenie
• uwzględniła w dalszych pracach postulat europejskich
W związku z ogłoszeniem 14 marca 2020 r. stanu zagrożenia epideMiędzynarodowej Organizacji Pracy odnoszące się płacy
związków zawodowych – określony na Kongresie EKZZ
micznego, a następnie stanu epidemii na terenie Polski prezes WUG polecił
minimalnej oraz
art.
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ust
1.
Europejskiej
Karty
Społecznej.
w 2019
r. – aby płaca minimalna w Europie wynosiła co
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Polska dotąd nie
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standardów
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w zależności od tego, która relacja jest
w celu opracowania zaleceń dotyczących procedur postępowania w zamiennie
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Związków
Zawodowych
korzystniejsza
dla pracowników w danym państwie
zagrożenia epidemicznego.
akceptuje założenia
dla
godnych
płac
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sforczłonkowskim
UE.
Opracowano i wdrożono nowe zasady organizacji transportu, w tym demułowane w zynfekcji
dziale 5urządzeń
dokumentu.
Zgadzamy
się z celem
• zachęciła
do stosowania innych instrumentów
transportu
górników (wyciągi,
wyrobiska, wagony
kolejekpaństwa
i
innesformułowanym
środki transportu). Za
konieczne
uznanostanowiątakże zapewnienie powszechnego
podstawowym
przez
Komisję
sprzyjających godnym płacom np. podatkowych, przy
cym, że „celem inicjatywy jest zagwarantowanie wszystkim
przestrzeganiu właściwości krajowej tych obszarów,
pracownikom w Unii Europejskiej zabezpieczenia w postaci
• wprowadziła mechanizmy sankcyjne wobec państw
sprawiedliwej płacy minimalnej, pozwalającej na godne życie
uporczywie łamiących zalecenia wpływające na sprawiebez względu na pracę jaką się wykonuje”.
dliwe płace minimalne np. unikające dialogu społecznego

R

lub bierne w kwestii niesprawnych instytucji kontrolnych,
• oczekiwała od państw skutecznie działających systemów ochrony praw pracowniczych pozwalających na
kontrolę i egzekucję sprawiedliwego wynagradzania
pracowników,
• rozważyła zalecenie respektowania przez państwa
decyzyjnej roli partnerów społecznych w sprawie wysokości płac minimalnych ustalonej w ramach rokowań
zbiorowych,
• zapewniła, aby zamówienia publiczne i finansowanie publiczne przyczyniały się i gwarantowały uczciwe warunki
pracy. Popieramy pomysł wdrożenia klauzuli społecznej w
Dyrektywie w sprawie zamówień publicznych 2014/24/
UE28 zapewniającej, że tylko przedsiębiorstwom stosującym obowiązujące normy pracy i prawo pracowników
do rokowań zbiorowych oraz stosują układ zbiorowy,
można udzielać zamówień publicznych,
• propagowała partycypację pracowniczą w zarządzaniu
przedsiębiorstwami oczekując od państw promowania
odpowiedzialnego społecznie biznesu np. w ramach
dobrych praktyk w przedsiębiorstwach i ich udziałem,
• systemowo zagwarantowała na poziomie unijnym
środki odpowiedniej wysokości na wzmocnienie dialogu
społecznego w UE.
Kwestia sprawiedliwych płac minimalnych powinna
stanowić ważny element Semestru Europejskiego, z zastosowaniem Zaleceń Rady UE włącznie.Warunkiem skuteczności
wykorzystania tego instrumentu jest jednak zmiana zasad
weryfikacji realizacji zaleceń Rady UE celem poprawy ich
ograniczonej obecnie efektywności. Z uwagi na doniosłość
roli sprawiedliwych płacy minimalnych, egzekwowanie
działań państw w tym zakresie powinno w naszej ocenie
być realizowane w ramach kontroli przestrzegania przyjętej
w tej sprawie Dyrektywy.
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
stoi na stanowisku, że najskuteczniejszym instrumentem do
wprowadzenia europejskiej płacy minimalnej jest dyrektywa
ramowa (dział 6.2). Biorąc pod uwagę doniosłość zagadnienia wynagrodzeń dla zrównoważonego rozwoju UE, w
tym wpływu wysokości minimalnego wynagrodzenia za
pracę na możliwość godnego życia obywateli UE, dyrektywa
ramowa i jej właściwa implementacja zagwarantowałaby
trwałe rozwiązania, korzystne z punktu widzenia interesów
pracowników w całej Unii Europejskiej. Niestety, efekty
ponadsektorowego europejskiego dialogu społecznego w
ostatnich kilkunastu latach sprawiają, że Prezydium OPZZ
sceptycznie odnosi się do podjęcia w tej kwestii dialogu między partnerami społecznymi na poziomie Unii, o jakim mowa
w art. 155 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W
czasie poprzedzającym przygotowanie Dyrektywy, Rada UE
powinna wydać zalecenie wzywające państwa członkowskie
do określenia warunków zapewniających skuteczne egzekwowanie krajowych ram i przepisów dotyczących płacy
minimalnej oraz sankcjonowania ich nieprzestrzegania w
celu zagwarantowania praw pracowniczych.
Kierownictwo OPZZ
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NIKT NIE MÓWI, ŻE BĘDZIE ŁATWO. SUKCES
ZWIĄZKU TO ZAWSZE EFEKT CIĘŻKIEJ PRACY

Z Ryszardem Krasińskim, przewodniczącym Okręgu Kujawsko-Pomorskiego rozmawia Jakub Kus
n Jakub Kus: Proszę podsumować
poprzednią kadencję Zarządu Okręgu
i powiedzieć jakie cele wyznaczył sobie
Okręg na nadchodzące lata?
Ryszard Krasiński: Dla Okręgu Kujawsko - Pomorskiego w poprzedniej kadencji
ważnym wydarzeniem było otrzymanie
Sztandaru, ufundowanego przez wszystkich
członków organizacji zakładowych z Okręgu
oraz Zarząd Krajowy, a także pracodawców i
organizacje pracodawców związane z budownictwem. To zintegrowało naszą organizację
okręgową.
Dla Okręgu poprzednia kadencja nie
była łatwa, z uwagi na rozwiązanie dwóch
organizacji związkowych, jednej w „Prefabet Białe Błota” (po samorozwiązaniu się
organizacji), gdy liczebność spadła poniżej
10 członków, oraz drugiej - w „Budopol
S.A.”, gdzie organizacja została rozwiązana
po likwidacji firmy. To spowodowało spadek
liczby członków w okręgu. Jednocześnie
jest to przykre, bo organizacje te działały dobrze wiele lat. Wiem, że jest coraz
trudniej o tworzenie nowych organizacji
związkowych, ale będziemy starali się, by
takie organizacje powstawały - szczególnie
w sektorze spółdzielni mieszkaniowych
oraz przedsiębiorstwach komunalnych. Na
ile nam się uda, zobaczymy.
Jesteśmy szczególnie zorientowani na
pracę z młodymi - obecnymi i potencjalnymi członkami Związku. W programie na
kadencję 2019-2024 ten postulat ujęliśmy w
planie „Praca z młodymi”.
n Jakie, zdaniem Kolegi Przewodniczącego, zadania powinny przede wszystkim realizować okręgi Związku Zawodowego” Budowlani”?
Osobiście uważam, że okręg powinien
być koordynatorem działalności organizacji
zakładowych, służąc pomocą w codziennej
pracy związkowej przewodniczącym organizacji podstawowych, poprzez polepszenie
komunikacji i w przekazywaniu informacji.
Powinna to być przydatna w bieżącej pracy
związkowej informacja z Zarządu Krajowego,
Rady Krajowej oraz zarządów okręgów.
Wiem, że członkowie zarządów zakładowych

borykają się z prowadzeniem dokumentacji
związkowej, nie wszyscy wiedzą jak to robić.
Dlatego należy często organizować spotkania
z zakładowymi zarządami w ich miejscu pracy, czy też wyjazdowe szkolenia i spotkania
integracyjne. Nie da się prowadzić działalności związkowej wyłącznie na odległość.
n Jaka powinna być rola przewodniczącego okręgu? Proszę o kilka słów o Kolegi doświadczeniach z minionej kadencji.
Cieszę się, że ponownie obdarzono
mnie zaufaniem i wybrano na nową kadencję. Traktuję to jako wyraz zaufania i akceptacji tego, co robiłem w minionej kadencji.
Starałem się wypełniać rzetelnie powierzone
obowiązki. Przez wiele lat byłem przewodniczącym zakładowej organizacji w Bydgoskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej oraz wieloletnim
działaczem Okręgu Kujawsko-Pomorskiego,
a także Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej
OPZZ. Obecnie jestem członkiem Prezydium Rady Wojewódzkiej OPZZ. Mam więc
sporo doświadczeń. Uważam, że podobnie
jak w poprzedniej kadencji, przewodniczący
powinien być koordynatorem pracy Zarządu
Okręgu. Reprezentuje Okręg na zewnątrz w
kontaktach z władzami miast, gmin, powiatów, wojewodą, marszałkiem województwa,
Okręgową Inspekcją Pracy, Izbami Budownictwa, i organizacjami pracodawców, Radą
Wojewódzką OPZZ.

Z

akończył się strajk w International Paper Kwidzyn. Podpisane
zostało porozumienie, które gwarantuje pracownikom podwyżkę
pensji w wysokości 3,1 % (od 1 czerwca 2020 r.) oraz 150 zł brutto. Pracownicy
otrzymają także jednorazowy dodatek w wysokości 500 zł brutto. Związkowcy,
pomimo tego, że zażądali wyższych podwyżek, są zadowoleni z osiągniętego
porozumienia.
Pracownicy IP Kwidzyn cieszą się, że strajk został zakończony. Jak twierdzą,
ta forma protestu, była ostatecznością, ponieważ pracodawca nie chciał zasiąść
do rozmów ze związkami zawodowymi.
Rozmowy o corocznych podwyżkach wynagrodzeń w kwidzyńskim
zakładzie International Paper trwały od października ubiegłego roku. Po fiasku
początkowych negocjacji od stycznia tego roku weszli z pracodawcą w spór zbiorowy. Związkowcy oczekiwali podwyżki wynagrodzeń w wysokości 415 zł brutto

dobre relacje z OIP i partnerami branżowymi (związkami, izbami)?
Naszą praktyką było i jest spotykanie
się, rozmawianie, uczestniczenie w programach organizowanych przez OIP, takich np.
jak „BHP - to się opłaca”, w konferencjach
dotyczących bezpieczeństwa przy pracy,
udział w obchodach dnia Pamięci Ofiar
Wypadków przy Pracy w regionie. Blisko
współpracujemy z Pomorsko - Kujawską
Izbą Budownictwa, uczestniczymy w kapitule Budowa na Medal czy Wnętrze Roku.
Można by długo wymieniać sposoby na
dobrą współpracę. Najważniejsze jest jednak,
aby była ona bezpośrednia i miała roboczy
charakter. Wtedy partnerzy budują zaufanie
do siebie i wzajemny szacunek do swoich
działań. To jest podstawa dialogu.
Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę
powodzenia w realizacji planów Okręgu.

Zarząd i Rada Okręgu Mazowieckiego
wracają do pracy „w realu”

W

dniu 1 lipca w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu i Rady Okręgu Mazowieckiego - z zachowaniem
środków ostrożności w związku z sytuacją epidemiczną.
W posiedzeniu uczestniczyła przewodnicząca Okręgowej Komisji
Rewizyjnej Maria Mońska.
Podczas posiedzenia Rada Okręgu przyjęła wykonanie budżetu
Okręgu za 2019 rok i Sprawozdanie z działalności Zarządu Okręgu
za okres od 30 sierpnia /Okręgowy Zjazd Delegatów/ do 31 grudnia
2019 roku. W drodze uchwały przekazano nadwyżkę budżetową na

cele statutowe Okręgu.
Na wniosek przewodniczącej OKR przeprowadzono głosowanie
nad udzieleniem absolutorium dla członków Zarządu Okręgu. W
wyniku tajnego głosowania Rada Okręgu jednogłośnie udzieliła
absolutorium przewodniczącej Jolancie Frątczak oraz wiceprzewodn Jakie są specyficzne problemy firm/ niczącym: Cezaremu Brzeszczakowi, Albertowi Milatti, Barbarze

cd. ze str. 4

Porozumienie
w International
Paper Kwidzyn

Myślę, że najważniejszym wyzwaniem
na kolejną kadencję Związku Zawodowego „Budowlani” jest postawienie przede
wszystkim na młodych i nowych działaczy
z zakładowych organizacji, tak aby to
młodzi zapewnili zastępstwo w szeregach
liderów i kontynuację pracy zarządów na
wszystkich szczeblach naszego związku.
Jak to robić, aby zachęcić młodych ludzi
do wstępowania do Związku, i jak znaleźć
młodych liderów? Należy zachęcać ich do
uczestnictwa w imprezach integracyjnych,
szkoleniach i piknikach. Należy się z nimi
spotykać – nie tylko w pracy. Należy przede
wszystkim słuchać ich uwag i pomagać, o ile
n Zbliża się Kongres Związku. Jakie to jest możliwe w ich realizacji.
zdaniem Kolegi Przewodniczącego są
n Okręg Kujawsko-Pomorski zawsze
najważniejsze wyzwania przed jakimi
staje Związek Zawodowy „Budowlani” w aktywnie współpracował z innymi regionalnymi partnerami. Jaka jest recepta na
nowej kadencji?
spółdzielni działających w Okręgu, w
których mamy nasze organizacje?
Moim zdaniem w firmach czy spółdzielniach, w których działają organizacje
zakładowe ZZ „Budowlani” na dzień
dzisiejszy nie ma poważniejszych problemów. Zakładowe organizacje nie zgłaszają
aby takowe były. Nie mówimy o epidemii
koronawirusa, który dotknął wiele sektorów.
Ale i w tym wypadku „nasze” firmy nie
ucierpiały tak bardzo. Oczywiście, różne
problemy pracownicze pojawiają się na bieżąco, ale udaje się je rozwiązywać w dialogu
z pracodawcami.

dla każdego pracownika, natomiast pracodawca oferował kwotę 206 zł.
Prowadzone mediacje
nie doprowadziły do porozumienia, więc przed
bramą kwidzyńskiego
zakładu przeprowadzono akcję protestacyjną.
Uczestniczyło w niej
około 400 związkowców z trzech organizacji działających w IP Kwidzyn: Międzyzakładowej Komisji Związkowej NSZZ „Solidarność”, Międzyzakładowego
Związku Zawodowego Pracowników IP Kwidzyn oraz Związku Inżynierów i
Techników IP Kwidzyn.
Podczas ostatniego spotkania negocjacyjnego pracownicy oczekiwali 380
zł podwyżki, natomiast pracodawca oferował podwyżkę o 5,2 %, czyli 251 zł.
Do porozumienia jednak nie doszło, a związkowcy rozpoczęli przygotowania
do przeprowadzenia referendum strajkowego (17-20 marca 2020 r.). Jak się
okazało, pracownicy w 85 procentach opowiedzieli się za strajkiem. Jak dodają
związkowcy w międzyczasie pracodawca poinformował także, że z uwagi na
nową sytuację i panującą pandemię jest skłonny do podwyżki o 4 %, czyli

Od lewej Albert Milatti, Jolanta Frątczak,
Cezary Brzeszczak

Woźniak i Stanisławowi Zdanowiczowi.
W dalszej części posiedzenia członkowie Rady dyskutowali o
planowanym już na początku bieżącego roku szkoleniu dla działaczy
związkowych, połączonym z uroczystymi obchodami „Dnia Budowlanych”. Wszyscy pozytywnie odnieśli się do planu organizacji
tego wydarzenia, mając na uwadze fakt, że przygotowanie spotkania
uzależnione będzie od decyzji władz rządowych w związku z trwającą
epidemią koronawirusa.
Następnie rozmawiano o aktualnej sytuacji w zakładach pracy.
W większości firm, w których działa Zwiazek, pracownicy nie odczuli
negatywnych skutków pandemii.
Znaczącą część spotkania zajęła dyskusja na temat zbliżającego się
X Kongresu Związku. Delegaci byli przeciwni organizacji Kongresu w
formie 1-dniowych obrad ze względu na powagę najwyższego organu
Związku.
Jolanta Frątczak

niecałe 200 zł. Ta propozycja została jednak odrzucona przez związki zawodowe
Zgodnie z podpisanym porozumieniem od czerwca wynagrodzenie
zasadnicze wzrośnie o 3,1 %, a następnie do tej kwoty dodane zostanie 150 zł
brutto. Od 1 marca 2020 r. wzrost wynagrodzeń wyniesie natomiast 4 %, przy
czym podział odbędzie się zgodnie z regułami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy IP Kwidzyn. Do tego pracodawca wypłaci również pracownikom
jednorazowy dodatek w wysokości 500 zł brutto, który wypłacony zostanie wraz
z wynagrodzeniem za wrzesień 2020 r. Warto również dodać, że wywalczone
podwyżki nie zostaną przyznane pracownikom, z którymi w dniu zawarcia
porozumienia rozwiązano umowę o pracę, pozostają na wypowiedzeniu lub
mają podpisane porozumienie w sprawie rozwiązania stosunku pracy.
Zakład w Kwidzynie jest producentem wysokiej jakości papierów kserograficznych do drukarek oraz kopiarek; offsetowych do drukowania raportów,
książek, podręczników, plakatów, druków reklamowych, wkładek i ulotek; tektur
powlekanych do produkcji m.in. opakowań farmaceutycznych oraz luksusowych
opakowań kosmetyków lub wyrobów cukierniczych; papieru gazetowego produkowanego z włókien makulaturowych pochodzących w 100% z recyklingu.
International Paper prowadzi działalność w Polsce od 1992 roku, zatrudniając prawie 2,5 tys. pracowników w dwóch głównych siedzibach: w fabryce
papieru i celulozy w Kwidzynie oraz w Centrum Usług Wspólnych w Krakowie.
Zebrał: T. Nagórka
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PRZYSZŁOŚCI ZWIĄZKU MUSIMY
ZACZĄĆ SZUKAĆ W SZKOŁACH

Z Teresą Tomczyszyn, przewodniczącą Okręgu Zachodniopomorskiego Związku Zawodowego „Budowlani”
rozmawia Cezary Izdebski
Cezary Izdebski: Czy mogłaby Pani w
kilku zdaniach podsumować poprzednią
kadencję Zarządu Okręgu i powiedzieć,
jakie cele wyznaczył sobie Okręg w najbliższych latach ?
Teresa Tomczyszyn: Poprzednia kadencja dla Okręgu Zachodniopomorskiego,
najkrócej mówiąc, była dobra. Pomimo
różnych zawirowań w organizacjach podstawowych, przez minione 5 lat udało nam
się utrzymać uzwiązkowienie na stałym
poziomie, pomimo wyrejestrowania 2
organizacji. Zrekompensowała nam to
zarejestrowana nowa organizacja, która
powstała w Barlinku, w zakładzie Borne
Furniture Sp. z o.o., obecnie licząca około
140 członków.
Jak wiemy od lat, cały Związek boryka
się z malejącą liczbą związkowców, więc
utrzymanie poziomu członkostwa należy
uznać za sukces. Pośrednio świadczy to
również o działalności Zarządu i Rady
Okręgu na rzecz naszych członków poprzez
integrację i różne formy wsparcia. Naszym
celem na najbliższe lata będzie przede
wszystkim dbanie o jak najlepszy wizerunek
ZZ „ Budowlani”. Utrzymanie dobrej na co
dzień współpracy z organizacjami podstawowymi, prowadzenie różnorodnych szkoleń,
a przede wszystkim docieranie do młodego
pokolenia w celu zwiększania liczebności
uzwiązkowienia. „Im jest nas więcej, tym
większa siła przebicia” - to nasze hasło w
trudnych nieraz negocjacjach z pracodawcą.
n Jakie wg Pani Przewodniczącej
zadania powinny realizować przede
wszystkim okręgi Związku Zawodowego
„Budowlani”?
To właśnie okręgi muszą być dobrym
łącznikiem pomiędzy organizacjami podstawowymi, działającymi w danym okręgu
i Zarządem Krajowym w Warszawie. Praca
wszystkich okręgów powinna być skupiona
także na prowadzeniu rekrutacji nowych
członków, przede wszystkim przekonywaniu
do wstępowania w nasze szeregi młodych
pracowników w trakcie różnych, okazjonalnych spotkań. Powinniśmy też skupić
się na zapewnieniu naszym członkom bezpiecznych i długoterminowych warunków
godnej pracy i płacy, ochrony zdrowia oraz
zwiększenia udziału w życiu społecznym.
Dążyć do zrównania wynagrodzenia kobiet
i mężczyzn. Ponadto należy nadal prowadzić szkolenia z zakresu prawa pracy dla
liderów organizacji oraz utrzymać dobre
relacje z Państwową Inspekcją Pracy. Okręg
powinien starać się zapewnić organizacjom
podstawowym stałą pomoc w rozwiązywaniu
problemów z jakimi te organizacje borykają
się w codziennej pracy związkowej.
n Jaka powinna być rola przewodniczącej okręgu? Kilka słów o Pani
doświadczeniach.
Najtrudniej mówić o sobie. Przede
wszystkim dziękuję członkom mojej organizacji w Barlinek Inwestycje i Okręgowi Zachodniopomorskiemu za docenienie mojej

kadencji rozwinąć działalność szkoleniową.
Mam na myśli szczególnie nowo wybranych
członków zarządów i komisji rewizyjnych
szczebla podstawowego, którzy posiadają
ograniczoną wiedzę o prowadzeniu dokumentacji księgowo - finansowej, w zakresie
prawa pracy, czy też rekrutacji nowych
członków. Zdaję sobie sprawę, że kolejna
kadencja może być trudniejsza ze względu na
wydarzenia polityczne, a przede wszystkim
gospodarcze, między innymi w kontekście
omawianej pandemii.
Kończąc ten wątek, mam nadzieję,
że podczas Kongresu, który odbędzie się
we wrześniu 2020 r., do władz krajowych
i Głównej Komisji Rewizyjnej wybrani
n Jakie, zadaniem Pani Przewodni- zostaną choć w połowie właśnie młodzi
czącej, są najważniejsze wyzwania, przed ludzie, którzy niebawem będą mogli zastąpić
jakimi staje Związek Zawodowy „Budow- starszych członków Związku.
lani” w nowej kadencji?
n Co zrobić, żeby zwiększyć zainPraktycznie wyzwania nie zmieniają
się od wielu lat. Związek Zawodowy „Bu- teresowanie młodych ludzi działaniami
dowlani” boryka się ciągle z tymi samymi związków zawodowych?
Przede wszystkim należałoby liderów
problemami, które głównie polegają na
braku chętnych do przystąpienia do naszej naszego związku, przeszkolonych w zakresie
organizacji. Brak młodych liderów Związku, pozyskiwania nowych członków, skierować
dobrze wykształconych, znających języki do ostatnich klas szkół podstawowych,
obce i z innym spojrzeniem na obecną szkół zawodowych i nie tylko. Tam należy
działalność ruchu związkowego. W obliczu młodym, jeszcze nie zdecydowanym co
pandemii długo jeszcze trwać będzie ten do swojej przyszłości ludziom tłumaczyć
stan, ponieważ pracodawcy mają teraz więk- czym jest związek zawodowy, jakie korzyści
sze możliwości, by likwidować stanowiska z tego wynikają, dlaczego warto wstąpić do
pracy, jak również organizacji pracy zdalnej, związku itd. Dobrym sposobem byłoby np.
oraz dokonywania niekorzystnych zmian w nagranie filmików w formie komiksowej o
wynagrodzeniach, co niestety będzie miało działaniach związku, ale w sposób bardziej
wpływ na zmniejszenie uzwiązkowienia. humorystyczny, który można by skierować
Nasz związek powinien każdego roku, nawet do młodszej generacji młodzieży.
a szczególnie w roku rozpoczęcie nowej Musimy prowadzić więcej rozmów wśród
pracy, co było podyktowane ograniczeniem
produkcji, nawet wystąpieniem całkowitych
przestojów w firmach produkujących dla
IKEI. Obecnie sytuacja w większości zakładów produkcyjnych wraca do normalności
poprzez wznawianie produkcji, a nawet skracanie o 3 miesiące porozumień, dotyczących
zmniejszenia wynagrodzenia i czasu pracy,
zawartych na okres od połowy kwietnia do 30
września 2020 r., Dobrym tego przykładem
jest firma Barlinek Inwestycje w Barlinku,
Goleniów, Stepnica i Chociwel. Teraz
dużym problemem w firmach nie jest brak
zamówień, a brak pracowników do pełnej
obsady stanowisk produkcyjnych.

20-letniej pracy na rzecz Związku i okazanie
mi kolejny raz zaufania w dalszym pełnieniu
funkcji przewodniczącej w obu zarządach
na kolejną kadencję 2019 - 2024. Uważam,
że stały kontakt z członkami macierzystej
organizacji i wszystkimi organizacjami
podstawowymi, działającymi w okręgu,
jest podstawowym zadaniem każdego
przewodniczącego. Taki kontakt pozwala
rozwiązywać różnego rodzaju problemy
na bieżąco, a jeżeli nie, to przynajmniej
wskazać dalszą ścieżkę pomocy, z której
członkowie Związku mogą skorzystać. Mam
tu na myśli: PIP, Radę OPZZ Województwa
Zachodniopomorskiego, Sąd Pracy i Zarząd
Krajowy ZZ „Budowlani”.
Trzeba podtrzymywać w dalszym ciągu
sprawdzoną formę kontaktów pomiędzy
organizacjami podstawowymi poprzez
organizowanie spotkań szkoleniowo – integracyjnych, co w dużym stopniu pozwala
poznać się i wymienić doświadczeniami z
codziennej pracy związkowej. Ważne jest
stałe szukanie możliwości pozyskiwania
nowych członków. Na koniec uważam, że
rolą przewodniczącej jest dostrzeżenie i
danie szansy w działaniu młodym, wykształconym członkom z naszych podstawowych
organizacji. Takim przykładem z naszej
strony jest rekomendacja na członków Rady
Krajowej dwójki młodych, wykształconych
kandydatów.
n Jak wiadomo, na terenie Okręgu
Zachodniopomorskiego działa wiele
dużych firm. Co wyróżnia Pani Okręg, w
jakich branżach działają lokalne ZOZ?
Jakie są specyficzne problemy firm przemysłu drzewnego i meblarskiego, w których
mamy nasze organizacje.
W naszym Okręgu nie ma obecnie żadnej firmy budowlanej. Mamy 3 spółdzielnie
mieszkaniowe 2 w Szczecinie i 1 w Pyrzycach,
4 zakłady produkujące elementy meblowe
dla IKEI: w Goleniowie, Stepnicy, Chociwlu
i w Barlinku Borne Furniture, 1 fabrykę
maszyn do drewna w Gorzowie Wlkp. „GOMAD” i 1 największy zakład produkcji deski
podłogowej Barlinek Inwestycje.
W dobie epidemii koronawirusa większość firm miała podobne problemy - organizacje związkowe podpisywały porozumienia
z pracodawcami w celu ochrony miejsc

swoich znajomych i przekonywać do propagowania wizerunku Związku, nie wstydzić
się noszenia koszulek, kurtek itp. z logo
ZZ „Budowlani”. Potrzeba więcej informacji
i dyskusji w mediach społecznościowych, w
telewizji i prasie.
n Jak w Zachodniopomorskiem wygląda sytuacja w kontekście tworzenia nowych organizacji związkowych w firmach.
W naszym okręgu, jak i w pozostałych,
w większości firm działają organizacje związkowe, które są „pozostałością z poprzedniej
epoki ustrojowej”, które są zahartowane w tej
działalności i są bardzo dobrym przykładem
organizacyjnym dla pozostałych pracowników, u których w zakładzie nie działa żadna
organizacja związkowa, a prawa pracownicze
są tam często łamane przez pracodawców.
W taki sposób (z naszą pomocą) została
zarejestrowana nowa duża organizacja ZZ
„Budowlani” w firmie Borne Furniture Sp.
z o.o. w Barlinku, która pomimo dużych
trudności stwarzanych przez pracodawcę
nie poddaje się w swojej działalności i
uparcie dąży do wyegzekwowania swoich
praw, zgodnie z ustawą o związkach zawodowych, co w konsekwencji przełoży się na
poprawę warunków pracy i wynagradzania
pracowników.
Pracodawcy muszą wreszcie zrozumieć,
że organizacje związkowe nie są wrogiem, a
partnerem, któremu również zależy na dobrej kondycji finansowej firmy i dobrze traktowanych i wynagradzanych pracownikach,
co w przyszłości zaowocuje wzajemnym
osiągnięciem wyznaczonych celów.
Dziękuję za rozmowę.

CZY DRUK 3D
STANIE SIĘ PRZYSZŁOŚCIĄ
BUDOWNICTWA?

O

d kilku lat słyszymy o udanych próbach zastosowania
druku 3D w budownictwie. Powstały już pierwsze, może
jeszcze nie imponujące, konstrukcje budowlane. Od
pewnego czasu technologie cyfrowe stosowane są w produkcji wyrobów
budowlanych, gotowych elementów. Pojawiły się informacje o nowych
zastosowaniach tej technologii w Polsce. Nowa inicjatywa może wnieść
też nową jakość zastosowania druku 3D w budownictwie. Firma LafargeHolcim zaprojektowała beton, który może być wykorzystywany w
druku 3D. Jednym z jego pierwszych zastosowań będzie budowa turbin
wiatrowych. Będą one wyższe i bardziej wydajne od dotychczasowych
– właśnie dzięki technologii druku. Prototyp turbiny powstał już w
październiku 2019. We współpracy z COBOD oraz GE Renewable
Energy, powstaną wyższe i bardziej wydajne turbiny wiatrowe
Wykorzystanie technologii betonu drukowanego w technologii
3D bezpośrednio na miejscu realizacji inwestycji pozwoli budować
większe podstawy oraz wyższe wieże hybrydowe, sięgające 200 metrów.
Pozwoli także oszczędzić na transporcie elementów montażowych.
Wieże turbin wiatrowych zwykle mają wysokość poniżej 100 m. ze
względu na tradycyjną konstrukcję ze stali i prefabrykowanego betonu.
Wyższe wieże budowane w nowej technologii będą mogły wychwytywać

silniejsze wiatry, co z kolei zwiększy wydajność turbin. Zazwyczaj
turbina o mocy 5 MW umieszczona na wysokości 80 metrów wytwarza
rocznie 15,1 GWh. Dla porównania taka sama turbina na wysokości
160 metrów generowałaby 20,2 GWh, czyli 33 proc. więcej energii.
Do powszechnego zastosowania druku 3D w budownictwie daleka
droga. Wszystko jednak wskazuje, że dla wielu inwestycji budowlanych
ta technologia otwiera nowe możliwości konstrukcyjne.
Źródło: PropertyDesign.pl

8

NR 7 (159) 2020

EFBWW wob
OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY

- ogromne zagrożenie
ale też szansa na now

Europejska Federacja Pracowników Budownictwa i Drzewiarstwa, której orga
zane z pandemią. W poprzednich numerach OMSZ “Budowlani” publikowaliś
pracodawców, skoncentrowane na ochronie sektorów budownictwa, drzewn
dania i plany dotyczace przyszłości europejskiego rynku pracy w sektorach sze
26 postulatów dotyczących
realizacji priorytetów EFBWW
w ciągu najbliższych 12 miesięcy

Utworzono Fundusz
Solidarnościowy BWI

W

obliczu „gospodarczego tsunami”, które już
zdziesiątkowało miliony miejsc pracy na całym
świecie z powodu COVID-19, Międzynarodowa
Organizacja Budowlanych i Drzewiarzy (BWI) uruchomiła program pomocy związkom członkowskim w działaniach mających
złagodzić negatywne skutki pandemii.
BWI podkreśla, że COVID-19 stanowi „zagrożenie egzystencjalne” dla związków zawodowych i pracowników,
niezależnie od tego, czy żyją w świecie uprzemysłowionym,
czy na Globalnym Południu. Światowa organizacja związków
zawodowych podkreśla, że wielu pracowników pozbawionych
jest czasowo pracy i zabezpieczenia dochodów lub, co gorsza,
zwolnionych podczas lockdown-u, wielu nie jest w stanie utrzymać członkostwa w związkach zawodowych, pozbawiając w
ten sposób związki zawodowe ich źródła finansowania - opłat
członkowskich.
Wielu pracodawców i wiele rządów porzuciło swoich
pracowników. Związki zawodowe zgłaszają brak dochodów
i podstaw bezpieczeństwa pracy, a w niektórych przypadkach
pracodawcy naciskają na pracowników, aby kontynuowali pracę
przy bardzo ograniczonej ochronie zdrowia i bezpieczeństwa.
„Pomimo przeważających przeciwności pokazaliśmy naszą
determinację, jedność i solidarność. Silnie i na nowo odkryliśmy
nasze głębokie poczucie wspólnoty i człowieczeństwa i nie
chcieliśmy tracić nadziei ”- powiedział sekretarz generalny BWI
Ambet Yuson podczas ogłaszania inicjatywy solidarnościowej.
„Jednak walka jest daleka od zakończenia. Musimy przygotować się na dłuższą drogę. BWI jest otwarte na aktywności
gospodarcze i zmieniło swoje działania. Jako pracownicy i
członkowie światowego ruchu związkowego będziemy sobie
wzajemnie pomagać i będziemy się podtrzymywać. Razem
będziemy walczyć i pokonamy ten kryzys ”- zapewnił Yuson.
BWI podkreśla, że związki stowarzyszone, które będą miały
trudności z przetrwaniem kryzysu gospodarczego COVID-19,
potrzebują wsparcia, aby mogły nadal chronić swoich członków
przed pandemią. Utworzono fundusz podstawowy w wysokości
50 000 CHF z Międzynarodowego Funduszu Solidarności BWI
(ISF), który zostanie powiększony o bezpośrednie wpłaty gotówkowe od związków stowarzyszonych i innych organizacji
wspierających działania solidarnościowe (SSO) oraz o ponowną
dystrybucję funduszy projektów prowadzonych przez BWI we
współpracy z SSO.
Fundusz solidarności będzie przede wszystkim wykorzystywany do wspierania organizatorów-edukatorów zrzeszonych związków, rozwijania umiejętności i popierania polityki
negocjacji z firmami oraz wzmacniania komunikacji i kampanii
organizacyjnych, wspierania pracowników migrujących, udzielania pomocy medycznej, wsparcia humanitarnego, a nawet do
pomocy operacyjnej niektórym związkom .
BWI/red

Pandemia COVID-19 spowodowała europejski i światowy kryzys zdrowotny,
społeczny i gospodarczy.
Będzie to miało ogromny wpływ na nasze branże w nadchodzących latach.
Nasz Plan Strategiczny i uchwały przyjęte przez Walne Zgromadzenie są nadal
aktualne. Jednak w świetle obecnego kryzysu musimy dokonać ich reorientacji.
Stanowisko EFBWW dotyczące COVID-19 odnosi się do niektórych z tych
problemów. Przedstawione tutaj konkretne postulaty uzupełniają stanowisko.
EFBWW utworzyła specjalną stronę internetową dotyczącą COVID-19,
aby pomóc partnerom w dzieleniu się swoimi doświadczeniami i dobrymi
praktykami. EFBWW uzgodniła również wspólne stanowiska z europejskimi
federacjami pracodawców w naszych branżach, aby zająć się najpilniejszymi
potrzebami pracowników i przedsiębiorstw, oraz wystosowała pierwszy wspólny
z pracodawcami apel o środki naprawcze. Wraz z EKZZ i innymi federacjami
europejskimi, EFBWW wypracowała wspólne stanowiska i wspólne działania
lobbystyczne w celu rozwiązania różnych zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych aspektów kryzysu.
Nasze branże mają kluczowe znaczenie dla szybkiego ożywienia gospodarczego i sprawiedliwego przejścia do społeczeństwa neutralnego pod względem
emisji dwutlenku węgla w 2050 r. Nie będzie trwałego ożywienia bez pełnego
udziału związków zawodowych.

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Kryzys COVID-19 zagraża zdrowiu pracowników we wszystkich aspektach
życia zawodowego. Solidne strategie ochrony są niezbędne w miejscach pracy i
czynnościach związanych z pracą wszystkich rodzajów pracowników w walce
z wirusem. Szczególnie narażeni są niestali pracownicy. Partnerzy społeczni
- wspierani przez decydentów - muszą przyjąć strategię i skoordynowane działania. Muszą być dostosowane do konkretnych warunków pracy. Potrzebujemy
również dostosowania unijnych przepisów BHP, zwłaszcza zmiany dyrektywy
o czynnikach biologicznych.
Czego się domagamy:

• Będziemy lobbować wspólnie z EKZZ i innymi federacjami europejskimi
w celu włączenia koronawirusa SARS-CoV-2 do grupy 4 - załącznika
czwartego do dyrektywy w sprawie środków biologicznych, która
dotyczy ochrony pracowników przed substancjami biologicznymi, w
tym wirusami.

Demokracja w pracy i dialog społeczny

Kryzys COVID-19 dotknął wszystkich pracowników oraz firmy, ale wpływ
ten jest bardzo różny w różnych sektorach. Zarządzanie kryzysem jasno pokazuje, że autonomiczne sektorowe stosunki pracy są potężnym, skutecznym
i wydajnym narzędziem do radzenia sobie z kryzysami i osiągania postępu
społecznego oraz sprostania konkretnym potrzebom i wyzwaniom.
Czego się domagamy:
• Ambitnego wdrożenia Europejskiego filaru praw socjalnych (EPSR), jako
sztandarowej inicjatywy społecznej Komisji Europejskiej, która zobowiązuje UE do „Społecznego potrójnego A”. Podstawowe zasady Europejskiego
filaru praw socjalnych, takie jak „Równość szans i dostępu do rynku pracy”
(rozdział I), „Uczciwe warunki pracy „ (rozdział II) oraz „Ochrona socjalna
i włączenie społeczne” (rozdział III), wymagają, aby wszystkie państwa
członkowskie uznały, wspierały i promowały krajowe sektorowe stosunków
pracy (dialog społeczny na poziomie sektora).
• Dodatkowych funduszy europejskich w celu wspierania i wzmacniania
dialogu społecznego na poziomie przedsiębiorstwa, sektora, kraju i Europy oraz europejskich ram ochrony i ułatwiania sektorowych rokowań
zbiorowych i podstawowych praw zbiorowych związków zawodowych,
w tym prawa dostępu do miejsc pracy, organizowania się, bycia informowanym i konsultowanym, uczestniczenia w podejmowaniu decyzji oraz
podejmowania akcji protestacyjnych na szczeblu krajowym i unijnym.
• Zmiany i wzmocnienia europejskich ram informacji i konsultacji w
przedsiębiorstwach wielonarodowych. Europejskie Rady Zakładowe muszą
być aktywnie zaangażowane we wszystkie decyzje związane z kryzysem
COVID-19. Konieczne jest wprowadzenie skutecznych i odstraszających
sankcji, aby egzekwować prawa przedstawicieli pracowników zapisane w
dyrektywie o ERZ i wdrażającym ją prawie krajowym.
• Zrewidowania i wzmocnienia europejskich ram restrukturyzacji przedsiębiorstw ponadnarodowych oraz wdrażania i egzekwowania istniejących
praw przedstawicieli pracowników i związków w tym zakresie.
• Przeglądu europejskiej dyrektywy ramowej w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy (89/391) oraz dyrektyw dotyczących informacji i konsultacji z
pracownikami w celu zapewnienia wszechstronnego udziału pracowników
we wszelkich działaniach przedsiębiorstw w zakresie BHP, w tym prawa do
inicjatyw w tej dziedzinie.

• Wdrożenia, nadzoru i egzekwowania istniejących zasad BHP ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń Covid-19. Wzmocnienia roli związków
zawodowych w miejscu pracy związanej ze sprawami BHP. Wzmocnienia
krajowych inspekcji pracy i zwiększenia znacznie liczby kontroli w celu
ochrony wszystkich pracowników.
• Środków ochrony wszystkich aspektów warunków pracy i związanych
z nimi działań przy wszechstronnym zaangażowaniu przedstawicieli
pracowników i związków zawodowych.
• Zaktualizowania koncepcji oceny ryzyka warunków pracy, w tym znacznie Co zrobimy:
zwiększonego udziału pracy zdalnej i powiązanych z nią zagrożeń dla • Będziemy monitorować wpływ kryzysu COVID-19 na liczbę członków.
Wspierać wymianę najlepszych praktyk organizacyjnych między związzdrowia psychicznego.
kami, z naciskiem na rekrutację nowych członków i utrzymywanie liczby
• Zmiany zalecenia 2003/670/WE w sprawie europejskiego wykazu chorób
członków.
zawodowych w celu szczególnego uwzględnienia Covid-19 i zastosowania
do wszystkich pracowników nieproporcjonalnie wysoko narażonych na • Będziemy dalej rozwijać naszą stronę internetową “Corona”, aby pomóc
partnerom w dzieleniu się dobrymi praktykami w walce z kryzysem
ryzyko infekcji.
COVID-19 w naszych branżach.
Co zrobimy:
• Poprzez grupę koordynacyjną ds. BHP będziemy wymieniać i rozwijać
dobre praktyki w celu wspierania i promowania reprezentacji przedsta• Będziemy wspierać naszych partnerów poprzez dzielenie się najlepszymi
wicieli pracowników i związków zawodowych we wszystkich aspektach
praktykami w Internecie oraz poprzez pracę grupy koordynacyjnej ds. BHP.
• Będziemy wspierać naszych partnerów w egzekwowaniu strategii „ochrony
polityki firmy - w zakresie BHP oraz promowania koncepcji bezpośredniej
i zapobiegania”: tj. zakazu powrotu do pracy bez jasnych standardów
partycypacji pracowników.
BHP w miejscu pracy, w tym oceny ryzyka i środków zapobiegających • Wraz z EKZZ i innymi federacjami europejskimi będziemy lobbować na
odnowieniu epidemii.
rzecz pilnej rewizji dyrektywy o ERZ oraz dyrektyw dotyczących informacji
• Będziemy lobbować wspólnie z EKZZ i innymi federacjami europejskimi
i konsultacji w przypadku restrukturyzacji ponadnarodowej.
w sprawie uznania COVID-19 za chorobę zawodową.
• Poprzez koordynatorów EFBWW będziemy wspierać ERZ i transnarodowe
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e dla europejskiego rynku pracy,
we podejście do stosunków pracy

anizacją członkowską jest Związek Zawodowy „Budowlani”, szybko zareagowała na zmiany na rynkach pracy zwiaśmy dokumenty, które EFBWW przygotowała wraz z europejskimi partnerami sektorowymi, w tym organizacjami
nego I meblarskiego. Poniżej publikujemy dokument EFBWW, w którym Fede racja przedstawia swoje obawy, żazeroko rozumianego przemysłu budowlanego, drzewnego, meblarskiego i leśnictwa.
sieci związków zawodowych w naszych branżach w przewidywaniu stosowania środków związanych z Covid-19 w korporacjach wielonarodowych:
Utrzymanie standardów BHP ponad granicami, skoordynowane reakcje
związków zawodowych na prognozowaną falę restrukturyzacji w związku
z COVID-19 jest priorytetem, którego celem jest zapobieganie masowym
zwolnieniom.
• Wraz z europejskimi federacjami pracodawców w naszych branżach
skontaktujemy się z Komisją Europejską, aby zażądać większego wsparcia
finansowego dla sektorowego dialogu społecznego w naszych branżach
na poziomie przedsiębiorstwa, sektorowym, krajowym i europejskim.
• Wraz z europejskimi federacjami pracodawców w naszych branżach
będziemy domagać się uwzględnienia aktywnej roli europejskich sektorowych partnerów społecznych w zarządzaniu kryzysem COVID-19
na szczeblu europejskim, a następnie w europejskiej strategii ożywienia.
• Będziemy dalej promować i wspierać rozwój stosunków przemysłowych
w budownictwie oraz przemyśle drzewnym i meblarskim w Europie
Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej.

Ekonomiczne odrodzenie naszych branż

Równe traktowanie - sprawiedliwa
mobilność dla wszystkich pracowników
Kryzys COVID-19 po raz kolejny pokazał dychotomię europejskiego rynku
pracy. Rosnąca prekaryzacja w naszych branżach pokazała swoją najgorszą stronę
w tym kryzysie. Wzrasta liczba pracowników delegowanych, pozornie samozatrudnionych, umów “zerogodzinnych”, dyżurów, pracowników tymczasowych,
minipracy i freelancerów. Podstawowa zasada „równa płaca za taką samą pracę
w tym samym miejscu pracy” nie ma zastosowania do wielu pracowników o
niepewnych warunkach pracy. A tak zwana koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego okazała się dla wielu pracowników delegowanych fikcją.
Pracownicy delegowani często pracują i mieszkają w miejscach, gdzie dystans
społeczny nie jest możliwy. Niektórzy są wysyłani do domu w przepełnionych
autobusach; inni nie mogli pracować, ponieważ byli odizolowani. Izolacja i
prekaryzacja, brak przejrzystości i bardzo ograniczony dostęp do informacji,
konsultacji i pomocy oraz ograniczone inspekcje są częścią ich rzeczywistości.
To jest całkowicie nie do przyjęcia. Żądamy pełnego równego traktowania i silnej
ochrony socjalnej dla wszystkich pracowników.

Nie możemy wrócić do normalnej pracy po tym kryzysie. Chcemy Czego się domagamy:
zmiany paradygmatu w kierunku racjonalności ekonomicznej, opartej na • Wzmocnienia krajowych krótkoterminowych programów pracy, które powinny być integracyjne, adekwatne i dostępne tak długo, jak potrzeba. Na szczeblu
zrównoważonych inwestycjach na rzecz stabilności gospodarczej i spójności
UE SURE (tymczasowy program wsparcia zmniejszające ryzyko bezrobocia)
społecznej. Należy porzucić istniejące modele biznesowe oparte na niepewnej
należy wdrożyć możliwie jak najszybciej i przy wsparciu wszystkich państw
pracy, nadużyciach społecznych i oszustwach. Chcemy trwałych miejsc pracy
członkowskich. Na drugim etapie Komisja powinna szybko przedstawić
i przedsiębiorstw. Organizacje pracowników muszą być zaangażowane w prowniosek dotyczący europejskiego systemu reasekuracji bezrobocia.
jektowanie i wdrażanie nowych modeli przemysłowych dla wszystkich naszych
sektorów. Europejski Zielony Ład powinien być punktem wyjścia do ożywienia • Szybkiego wdrożenia dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych
warunków pracy (2019/1152), aby zapewnić wszystkim pracownikom
gospodarczego i sprawiedliwej transformacji naszego przemysłu. Ożywienie
prawo do odpowiednich informacji o ich wynagrodzeniach, warunkach
naszych gałęzi przemysłu powinno opierać się na postępie społecznym.
pracy, normach BHP, normach szkolenia zawodowego i wszystkich innych
Czego się domagamy:
prawach pracowników, takich jak informacja, konsultacje, organizowanie i
akcje protestacyjne.
• Ambitnego planu inwestycyjnego dotyczącego nowej infrastruktury
• Silniejszych środków przeciwko pracy nierejestrowanej i ochronie dochodów
europejskiej oraz aktualizacji i utrzymania istniejącej infrastruktury.
pracowników w gospodarce nierejestrowanej, którzy nie mają dostępu do
• Przyspieszenia programu renowacji, ze zwróceniem szczególnej uwagi
programów wsparcia, tak aby uniknąć zepchnięcia tych pracowników w
na przystępne cenowo mieszkania i inicjatywy walki z ubóstwem enerubóstwo lub zmuszania do pracy w bardzo niebezpiecznych i niezdrowych
getycznym.
warunkach.
• Ambitnego, społecznego Europejskiego Zielonego Ładu, powiązanego z
dobrze finansowaną strategią naprawy po COVID-19, zaprojektowanych • Ambitnej i szybkiej transpozycji dyrektywy o delegowaniu pracowników
(PWD) we wszystkich państwach członkowskich przy aktywnym udziale
jako instrumenty sprawiedliwej transformacji z korzyścią dla pracowników
(sektorowych) związków zawodowych.
wszystkich naszych branż, a zwłaszcza sektorów bardziej energochłonnych.
• Wszystkie inwestycje publiczne i prywatne dokonywane w ramach działań • Pilnej inicjatywy mającej na celu poprawę BHP pracowników delegowanych
z uwzględnieniem ich specyficznych warunków pracy i życia.
naprawczych powinny tworzyć bezpośrednie i stabilne miejsca pracy.
• Umożliwienia delegowania pracowników tylko w ściśle kontrolowanym i
Co zrobimy:
nadzorowanym środowisku, opartym na równych prawach pracowników
i jasnych obowiązkach firm.
• Przyjmiemy stanowisko w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu i będziemy lobbować za ambitnym i społecznym zielonym programem w celu • Nowych informatorów i narzędzii egzekwowania zapewniających, że delegowanie jest jedynie wyjątkową czynnością tymczasową, jak przewidziano
wdrożenia sprawiedliwego przejścia do Europy neutralnej pod względem
w dyrektywie o delegowaniu pracowników.
emisji dwutlenku węgla w 2050 r.
• Weźmiemy aktywny udział w sojuszu Renovate Europe i lobbowaniu • Zakazu organizowania delegowania przez pośredników, takich jak agencje
pracy tymczasowej.
na rzecz przyspieszenia tempa renowacji w państwach członkowskich.
• Zlecimy grupie roboczej ds. negocjacji zbiorowych w Stałym Komitecie • Ulepszonego europejskiego systemu transgranicznego zabezpieczenia
społecznego z lepszymi źródłami informacji oraz lepszymi narzędziami
Budownictwa EFBWW przygotowanie wszechstronnego i ambitnego domonitorowania i egzekwowania w celu zapewnienia lepszej ochrony socjalnej
kumentu strategicznego na temat przyszłości pracy w branży budowlanej.
i zwalczania transgranicznych oszustw społecznych.
• Omówimy wyzwania dotyczące cyfryzacji na specjalnym posiedzeniu
Europejskiego Sektorowego Komitetu Dialogu Społecznego branży • Sprawiedliwego europejskiego systemu zatrudnienia transgranicznego z
optymalną współpracą między wszystkimi krajowymi służbami kontrolnymi
budowlanej.
i związkami zawodowymi. Europejski Urząd ds. Pracy (ELA) powinien jak
• Przedstawimy zaktualizowany dokument strategiczny w sprawie postęponajszybciej rozpocząć działalność.
wej europejskiej polityki przemysłowej dla przemysłu leśnego.
• Wspólnie z EKZZ zorganizujemy seminarium szkoleniowe dla • Nowych europejskich ram godnych i wysokiej jakości warunków pracy
dla wszystkich pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony
naszych partnerów na temat Zielonego Ładu i wpływu cyfryzacji na
pracowników migrujących.
nasze branże.

Co zrobimy:
• Przygotujemy dokument strategiczny, aby pomóc związkom stowarzyszonym
we wdrażaniu i stosowaniu dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy (2019/1152).
• Dokonamy przeglądu stosowania i przestrzegania zasad i praktyk dotyczących
delegowania w świetle kryzysu COVID-19 i zaproponujemy dodatkowe środki
zaradcze, aby umożliwić stosowanie tymczasowego delegowania transgranicznego w ramach równego traktowania oraz odpowiedniego zapobiegania,
kontroli i spełnienienia warunków bezpieczeństwa.
• Zorganizujemy kampanię mającą na celu wzmocnienie równego traktowania
wszystkich pracowników, w tym dotyczacą równości wynagrodzeń i warunków pracy, ochrony socjalnej i zabezpieczenia, zdrowia i bezpieczeństwa,
dostępu do możliwości rozwoju zawodowego i równych praw pracowniczych.
• Będziemy lobbować w Komisji Europejskiej w celu usprawnienia europejskiej
wymiany danych dotyczących zabezpieczenia społecznego i wprowadzenia
europejskiego numeru / karty ubezpieczenia społecznego.
• Będziemy budować lobby na rzecz szybkiej i ambitnej zmiany rozporządzenia
883/2004 przez instytucje europejskie.
• Wprowadzimy platformę internetową ECMIN 4.0 jako kontynuację projektu,
aby właściwie informować delegowanych pracowników o ich prawach i dalej
rozwijać sieci związków zawodowych - jako narzędzie wspierające pracowników delegowanych w egzekwowaniu tych praw.
Za pośrednictwem Stałych Komitetów i Komitetu Wykonawczego zaktualizujemy nasze dokumenty strategiczne o propozycje dotyczące zwalczania
pracy nierejestrowanej i zwalczania wszelkich form oszustw i nadużyć w zakresie
transgranicznego zabezpieczenia społecznego. Grupa Strategiczna przygotuje
projekt dokumentu.
• Weźmiemy udział w kampanii Komisji Europejskiej przeciwko pracy nierejestrowanej i będziemy wpływać na nią.
• Będziemy wspierać lobby, aby Europejski Urząd Pracy mógł działać i jak
najszybciej zabrać się do pracy.

Równość płci w naszych branżach
Kobiety stanowią około 10% całkowitej siły roboczej w budownictwie i około
30% pracowników sektora drzewnego i meblarskiego. Kryzys COVID-19 ujawnił
również specyficzny wymiar różnic dotyczących płci w pracy. Oczekiwany wzrost
liczby pracujących kobiet w naszych branżach wymaga transformacji mentalnej i
zmiany specyficznej organizacji pracy na budowach i w firmach, uwzględniającej
specyficzne potrzeby pracownic - w celu poprawy warunków pracy dla wszystkich
i zapewnienia równego traktowania.
Czego się domagamy:
• Aby Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący dyrektywy UE w
sprawie przejrzystości wynagrodzeń, aby jak najszybciej zlikwidowane zostały
różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Kryzys COVID-19 nie jest
wymówką, aby opóźniać jego przyjęcie.
• Ukierunkowanych inicjatyw, aby uczynić nasze sektory bardziej atrakcyjnymi
dla pracownic, ze szczególnym uwzględnieniem specyficznego wymiaru płci
w pracy związanego z kryzysem COVID-19.
Co zrobimy:
Wraz z EKZZ, Siecią Kobiet EFBWW wystosujemy pismo do Komisji Europejskiej dotyczące dyrektywy w sprawie przejrzystości wynagrodzeń ze względu
na płeć. List będzie zawierał postulaty związane z sektorami EFBWW i różnicą w
wysokości emerytur ze względu na płeć.
Sieć Kobiet EFBWW będzie wspierać Stałe Komitety i Komitet Wykonawczy
w zakresie dalszego wprowadzania problemów płci w pracy do działań EFBWW
oraz włączania tematów równości płci do programów spotkań Europejskiego
Dialogu Społecznego w naszych branżach, a także w tematach podejmowanych
przez ERZ oraz europejskie i międzynarodowe sieci związków zawodowych.
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SKUTECZNY ZWIĄZEK W LASACH

Z PIOTREM NALEWAJKIEM, przewodniczącym Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa i Ochrony Środowiska
ZZ „Budowlani” rozmawia Jakub Kus
n Jakub Kus: Czy mógłby Kolega
Przewodniczący w kilku zdaniach podsumować dotychczasową działalność Sekcji?
Piotr Nalewajek: Krajowa Sekcja Leśnictwa i Ochrony Środowiska ZZ „Budowlani”
skupia praktycznie wszystkich przewodniczących organizacji podstawowych w leśnictwie.
Nad pracami Sekcji czuwa przewodniczący,
który upoważniony jest do reprezentowania
Związku na szczeblu Dyrekcji Generalnej i
Ministerstwa. Wszelkie sprawy przed podjęciem kluczowych decyzji konsultowane są
z Radą Sekcji. Posiedzenia Sekcji odbywają
się zazwyczaj dwa razy do roku. Częściej
natomiast spotykają się osoby wybrane do
reprezentowania Sekcji w ramach zespołu
negocjacyjnego. W PGL LP funkcjonuje
Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy.
Wymaga on niekiedy dostosowania do
nowych przepisów, chociażby nowelizacji
KP. Znaczna jednak część działalności Sekcji
oparta jest na konsultowaniu się w bieżących
sprawach za pośrednictwem dostępnych nam
środków komunikacji.
n Jakie wg Kolegi Przewodniczącego
zadania powinna realizować Sekcja w nowej
kadencji ?
W dniu 02.10.2019 r. w związku z upływającą kadencją zostały przeprowadzone wybory
Rady Krajowej Sekcji Leśnictwa i Ochrony
Środowiska ZZ „Budowlani”. W skład
Rady weszło 29 osób. Ja zostałem wybrany
na przewodniczącego. Dokonano również
wyboru dwóch wiceprzewodniczących:
Piotra Albrzykowskiego i Witolda Pieniążek.
Powołano również czteroosobowy zespół
negocjacyjny do udziału w spotkaniach na
szczeblu Dyrekcji Generalnej.
Zadań do zrealizowania mamy wiele,
zwłaszcza że jeden ze związków funkcjonujących w Lasach Państwowych, nie wiedzieć
czemu, od pewnego czasu prowadzi politykę
blokowania pewnych uzgodnień, przez co nie
jesteśmy w stanie wypracować wspólnego stanowiska, a to np. przy zmianach dotyczących
PUZP jest nieodzowne.
Bardzo ważnym celem, jaki stoi przed
nami, jest kwestia doprowadzenia do ujednolicenia munduru leśnika. Po wprowadzeniu
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
19 grudnia 2017 r. jesteśmy do 31.12.2021 r. w
tzw. okresie przejściowym, gdzie obowiązują
dwa wzory umundurowania. Do tego mamy
KP, który nakłada na nas obowiązek stosowania sortów BHP i ustawę o lasach, która
wprowadza obowiązek noszenia munduru.
Mamy przygotowane gotowe rozwiązania,
przychylność DGLP - a mimo to temat
drążony jest już od 2013 r.
Kwestia posiłków profilaktycznych i
ujednolicenia stosowania Rozporządzenia
Ministra we wszystkich jednostkach LP
jest również trudna do przeforsowania i
o dziwo nie z winy Dyrekcji Generalnej.
Dla przykładu dodam, że wartość takiego
posiłku w lasach kształtuje się od 3 do 15 zł
na pracownika.
Oczywiście, bardzo istotną kwestią są
nasze wynagrodzenia, które uzależnione
są od tzw. stawki wyjściowej, a ta została
zamrożona w 2017 r. Mieliśmy na początku

tego roku podpisany protokół dodatkowy
do PUZP, podnoszący wartość stawki o 50
zł, ale z powodu niezrozumiałych działań
jednego ze związków, protokół został przez
Ministerstwo odrzucony.

Nie znamy też do końca skutków
epidemii koronowirusa, jakie działania wymuszą one na nas. Jednak z analizy ostatnich
miesięcy wynika, że Lasy Państwowe wyjdą
z tego obronną ręką, a zapisy jakie pojawiły
się w Tarczy 4,0 nie będą wykorzystywane
przez pracodawców. Obecna polityka w
lasach zmierza do pewnego ograniczenia
zatrudnienia w sposób naturalny poprzez

staje Związek Zawodowy „Budowlani” w
nowej kadencji?
Jestem przekonany, że należy skupić się
na skutkach jakie niesie za sobą epidemia
koronowirusa w Polsce. Przed nami okres
jesienno-zimowy. Wszystko wskazuje na to,
że ilość osób zarażonych ponownie zacznie
wzrastać. Od nas, związkowców wiele będzie
zależeć - czy miejsca pracy zostaną utrzymane
i jak przez to przebrniemy. Więc oczywiście,
na pierwszym miejscu stawiamy utrzymanie
miejsc pracy, z jednoczesnym dążeniem do
utrzymania się na ryku firm, które te miejsca
pracy tworzą.
Oczywiście, rolą związku jest pozyskiwać jak najwięcej członków. Każdy zdaje
sobie sprawę z tego, że między innymi o sile
związku stanowi ilość członków. Do tego,
by ich pozyskać, potrzebny jest lider. By
dysponować liderami, potrzebne są szkolenia.
Więc, moim zdaniem, wyzwaniem, jakie
powinien postawić przed sobą Związek, jest
n Jakie są specyficzne problemy stworzenie programu cyklicznych szkoleń
pracowników Lasów Państwowych i czy skierowanych do tych, którzy widzą siebie
mamy szansę pomóc w ich rozwiazywaniu na czele organizacji podstawowych.
jako związek zawodowy?
n To jasne postawienie sprawy.
Jak już wspominałem wcześniej, problemów jest wiele. Czasem wymagają one Czy w leśnictwie uda się utworzyć nowe
interwencji na szczeblu innego Ministerstwa, organizacje?
Do niedawna w Lasach Państwowych
tak jak np. kwestia ryczałtów za używanie
samochodów prywatnych do celów służbo- funkcjonowało kilkanaście organizacji ZZ
wych. Tu widzę potrzebę pomocy ze strony „Budowlani”. Obecnie zarejestrowanych

nie do załatwienia, nawet jeżeli dojdzie do
zwolnienia pracownika, nie możemy go zostawić. Dzięki takim działaniom zyskujemy
wiarygodność.
W tym miejscu pozwolę sobie złożyć
deklarację skierowaną do jednego z nadleśnictw. Może niektórym wydawać się, że
odpuściliśmy sobie, bo nic się nie dzieje...
Nic bardziej mylnego. Wciąż temat jest drążony i jestem przekonany, że działania Sekcji
Krajowej wcześniej czy później spowodują,
że odetchniecie z ulgą.

mamy ich ponad 30. Nie w każdym nadleśnictwie jesteśmy w stanie pozyskać co
najmniej 10 członków, dlatego też założyliśmy organizację międzyzakładową, dzięki
której zyskujemy tzw. reprezentatywność.
Największa organizacja międzyzakładowa
która funkcjonuje na Podlasiu skupia ok. 100
członków w 18 nadleśnictwach.
Jaki jest klucz do tego, by ludzie się do
nas przekonali? Odpowiedź jest prosta - nie
możemy lekceważyć żadnej sprawy zgłaszanej
do Związku. Nawet jeżeli temat wydaje się

wiele zapisów, o których pracownicy w innych
zakładach mogą jedynie pomarzyć, więc jest
to na pewno powód do radości. Pomimo, że
znam go prawie na pamięć, towarzyszy mi
przy każdym wyjeździe związkowym.
Zachęcam też wszystkich pracowników
do jego studiowania, zwłaszcza w tych zakładach, w których nie funkcjonują związki, lub
funkcjonowanie ich jest fikcją, a to niestety w
LP nie jest odosobniony przypadek

tyle istotne, że organizacje podstawowe, które
oczywiście poprzez organy okręgowe mogą
mieć wpływ na funkcjonowanie Związku,
jednak ich oddziaływanie na podejmowane
decyzje czy to w dyrekcjach regionalnych,
Dyrekcji Generalnej, czy nawet w Ministerstwie jest bardzo znikome.
W mojej ocenie funkcjonowanie Sekcji
Krajowej w LP sprawdza się bardzo dobrze.
Tym bardziej, że nie mamy ściśle określonych
ram funkcjonowania, co daje nam dużą elastyczność działania. Funkcjonowanie Sekcji
oparte jest na upoważnieniach wydawanych
przez Przewodniczącego Związku. Sekcja
skupiająca fachowców z dziedziny leśnictwa
jest najbardziej zorientowana w potrzebach
osób zatrudnionych w PGL LP. Do tego
należy dodać bezpośrednią możliwość
kontaktowania się ze ścisłym kierownictwem
LP, co daje nieraz możliwość rozwiązania
problemów bardzo trudnych.

odejścia na emeryturę tych osób które nabyły Zarządu Związku.
Mam też wiele zastrzeżeń do przeproprawa emerytalne.
wadzanych kontroli w zakładach pracy przez
n Sekcja działa inaczej niż okręgi taką instytucje jak PIP. W tych wypadkach
Związku. Czy ta formuła sprawdza się w Sekcja Krajowa nie jest odpowiednim organem aby zgłaszać je Głównemu Inspektorowi
środowisku leśników?
Zgodnie z § 17 Statutu ZZ „Budowlani” Pracy, czy wręcz do Sejmu któremu ona
w ramach naszego związku mogą działać podlega.
sekcje branżowe, powoływane przez Radę Kran Zbliża się Kongres Związku.
jową. W mojej ocenie, jeżeli dana branża chce
liczyć się na szczeblu krajowym, powinna Jakie zdaniem Kolegi Przewodniczącego
funkcjonować w niej sekcja krajowa. Jest to o są najważniejsze wyzwania przed jakimi

n Zainteresowani na pewno wiedzą o
co chodzi. Zbliżamy się do końca rozmowy
i chciałbym zapytać o układ zbiorowy.
Ponadzakładowy UZP w LP jest jednym
z dwóch ponadzakładowych układów
zbiorowych, których sygnatariuszem jest
Związek. Czy ten układ może być lepszy?
Czy powinniśmy cieszyć się z tego, że jest,
czy też próbować go udoskonalać?
PUZP dla PGL LP jest udoskonalany
sukcesywnie. Dowodem tego są protokoły
dodatkowe, których mamy już 29. Co prawda
niektóre z nich dotyczą tylko podniesienia
wysokości stawki wyjściowej, ale gros stanowi
uzupełnianie istniejących zapisów, poprawianie przestarzałych - a nawet wprowadzanie
nowych na podstawie składanych wniosków
i negocjacji.
W Układzie Zbiorowym mamy bardzo

Bardzo dziękuję za rozmowę.
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Świat związkowych
społeczników
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Wiele liderek i liderów Związku Zawodowego „Budowlani“ to prawdziwi społecznicy, działający nie tylko w Związku, ale także
w swoim lokalnym środowisku. Swoje zainteresowania, swoją potrzebę społecznego działania realizują w różny sposób i w różnych sferach. Łączy je i ich jednak potrzeba ciągłego zaangażowania, społeczna wrażliwość i optymizm.
W tym numerze przedstawiamy sylwetki dwu liderek Związku z Okręgu Świętokrzyskiego – Anny Radosz i Jolanty Koczywąs.

Anna Radosz, przewodnicząca ZOZ „Budowlani“
w Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik“

Z

wykształcenia nauczycielka, jednak
transformacje ustrojowe, jakich
doświadczył nasz kraj w latach 80-tych
spowodowały, że swojej kariery zawodowej
nie związała z nauczaniem (choć edukacja i
nauczanie najmłodszych stanowi jedną z jej
pasji). Jak sama mówi, aktualnie pomagając
Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi, (które prowadzi
Małą Szkołę i Przedszkole w Podgórzu, pod
kierownictwem Pana Józefa Grabowskiego)
częściowo realizuje swoje powołanie. Od 25
lat pracuje w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Hutnik“ w Ostrowcu Świętokrzyskim. Przez ten
czas zajmowała różne stanowiska. Obecnie jest
specjalistą ds. członkowsko – mieszkaniowych
i przekształceń własnościowych.
Członkiem Związku Zawodowego ,,Budowlani“ jest od ponad 20 lat - od samego
początku istnienia organizacji związkowej
w SM „Hutnik“ (w tym roku organizacja
obchodzi jubileusz 20 – lecia). Koleżanka
Anna Radosz przez wiele lat z oddaniem
działała na rzecz ZZ „Budowlani“ w Zarządzie
Organizacji Zakładowej. Obecnie, w ramach
drugiej kadencji, pełni funkcję przewodniczącej. Jak podkreśla, działalność związkowa
organizacji oparta jest przede wszystkim na
zasadzie koleżeństwa, integracji członków,
jak również przyjacielskiego wsparcia. Organizowane są wycieczki, spotkania integracyjne
przy ognisku czy grillu. ZOZ angażuje się
ponadto w różnego rodzaju akcje, w tym te
o charakterze charytatywnym.

Jak zaznacza Anna Radosz, praca jest w
jej rodzinie czymś normalnym. Społecznie
udzielał się już jej dziadek oraz tata, teraz
zaś ona i jej rodzeństwo z zapałem działają
na rzecz kraju i ich małej, lokalnej ojczyzny.
Koleżanka Radosz mieszka w Wólce Bodzechowskiej w gminie Bodzechów i mocno
podkreśla, że nie wyobraża sobie życia gdzie
indziej (z tymi terenami jej rodzina związna
jest już od dziada – pradziada, zarówno ze
strony mamy, jak i taty).
Warto wskazać, iż równolegle do działalności zawodowej i społeczno-związkowej Pani
Anna od lat działa na rzecz samorządu - w
Radzie Sołeckiej wsi, która stanowi platformę
pozwalającą rozwiązywać problemy mieszkań-

ców i wprowadzać rozwiązania poprawiające
warunki życiowe obywateli.
Anna Radosz stara się pomagać ludziom
na tyle, na ile może, i uważa, że nad każdym
człowiekiem i jego problemem należy się
zawsze pochylić. Kieruje się przy tym słowami
przewodniczącej Zarządu Okręgu - Anny
Bujnowskiej, która czesto podkreśla, że:
,,Ludzi trzeba szanować“. Od zawsze uważa,
że w pracy zawodowej, społecznej czy samorządowej najważniejszy jest człowiek.
Koleżanka Radosz od kilku lat działa
również w Grupie Kobiet Aktywnych (GKA)
w Wólce Bodzechowskiej, pełniąc funkcję
wiceprzewodniczącej w Zarządzie Koła. Do
tej pory grupa zorganizowała wiele różnych
przedsięwzięć i lokalnych imprez. Obecny rok
aktywności Grupy jest szczególny, ze względu
na sytuację epidemiczną i wporowadzone
obostrzenia. Wydarzeniami cieszącymi się
dużą popularnością były zwłaszcza: Noc
Świętojańska (Wianki) w Wólce nad Stawem
Bilówka oraz Festyn „Letnie Spotkanie z
Folklorem“. Grupa bierze udział w imprezach
na terenie gminy Bodzechów, gdzie prezentuje
swoje wyroby regionalne, rękodzieła, jak również zdolności wokalne i recytatorskie. Co
roku Grupa na zaproszenie władz dzielnicy
Żoliborz w Warszawie, razem z przedstawicielami Gminy Bodzechów bierze także udział
w Jarmarku Wielkanocnym i Kiermaszu
Bożonarodzeniowym. GKA współpracuje
również z kołami, stwarzyszeniami i różnymi

organizacjami z terenu powiatu ostrowieckiego i województwa świętokrzyskiego, gdzie stara
się godnie reprezentować Koło i promować
gminę.
W opinii Koleżanki Przewodniczącej
taka działalność społeczna jest czymś, co
pozwala łączyć i integrować członków z
różnych grup inicjatywnych. Przykładem jest
choćby szycie maseczek w okresie pandemii
COVID–19. Związek Zawodowy ,,Budowlani“
razem z Grupą Kobiet Aktywnych zaangażowali się w akcję, której efektem było uszycie
ok. 500 maseczek ochronnych.
Udało się również zorganizować kursy
unijne dla dorosłych (kurs języka angielskiego
oraz kurs komputerowy), dzięki którym
duża grupa mieszkańców mogła bezpłatnie
rozwijać te coraz bardziej kluczowe w życiu
codziennym i zawodowym umiejętności. Kursy zorganizowane zostały w prywatnym domu
siostry Pani Anny, która ugościła kursantów.
Również wszystkie spotkania GKA odbywają
się w tym domu, ponieważ aktualnie we wsi
nie funkcjonuje, niestety, żaden obiekt typu
świetlica. Niebawem ma zostać oddana do
użytku świetlica w sąsiedniej miejscowości.
GKA ma nadzieję, że uda się korzystać z tej
placówki co pozwoli Grupie na dalszy rozwój
działalności.
Anna Radosz zaangażowała się również
w pracę Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju
Opieki Zdrowotnej im. A. Górnisiewicza
w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie pełni

funkcję skarbnika. Stowarzyszenie udziela
pomocy i wsparcia osobom poszkodowanym
w wypadkach komunikacyjnych oraz bierze
udział w różnego rodzaju projektach unijnych
dotyczących szeroko rozumianej profilaktyki
zdrowotnej.
Jak podkreśla Koleżanka Radosz, prywatnie jest żoną, matką oraz babcią. Ma dwoje
dorosłych dzieci: Magdalenę, Szymona i
cudowną wnuczkę Natalię. Kocha naturę i
uwielbia cieszyć się jej pięknem. Jedną z jej
wielu pasji jest tworzenie biżuterii metodą
sutasz, dużo satysfakcji daje jej praca z
naturalnymi kamieniami i minerałami.
„Kiedy jest mi trudno, jak chyba czasem
każdemu w życiu, siadam w zaciszu mojej
małej pracowni i tworzę - bransoletki, wisiory
i inne ozdoby, a ostatnio zakładki do książek i
breloczki.“. Inną „słabością“ Pani Anny jest
poezja, jak sama mówi pisze wiersze o różnej
tematyce, jednak głównie o miłości i ludzkich
pragnieniach. Chciałaby wydać publikację (w
formie powieści lub lekkiego opowiadania)
jako zwieńczenie przemyśleń o ludziach, ich
wnętrzu, myślach - nawiazujac przy tym do
konkretnych przykładów i doświadczeń z
życia wziętych. Zastanawia się również nad
rozpoczęciem przygody z malarstwem. I choć
może się to wydawać, że to sporo, ciągle czuje
niedosyt. Czuje, że to jeszcze nie wszystko, w
czym chciałaby się spełnić, dokonać i wydobyć
z siebie...
ar/ci

przejażdżkę rowerem po terenie, który - co
warte odnotowania - jest przecież wpisany
w obszar objęty ochroną przyrody Natura
2000. Kolejnym przykładem aktywności
mieszkańców sołectwa jest wykonanie okolicznościowego wieńca i zaangażowanie w
organizację dożynek gminy Chęciny, które
odbyły się 18 sierpnia 2019 roku w Polichnie,
podczas których Jola pełniła funkcję starościny dożynek. To z pewnością pomogło
sołectwu zostać dostrzeżonym, docenionym i
uznanym. Wieś chce tętnić życiem a integruje
się właśnie dzięki festynom, dożynkom i
imprezom okolicznościowym – mówi Jolanta
Koczywąs.
Koleżanka Jolanta nie ustaje w wysiłkach
na rzecz lokalnego samorządu i opracowuje
wiele nowych pomysłów na to, by uczynić
sołectwo coraz lepszym, piękniejszym i
poprawić warunki życia mieszkańców. Pani
Sołtys mając na uwadze doświadczenia
związkowe uważa, iż kluczowym sposobem
na bliższe poznanie mieszkańców i ich
potrzeb, wysłuchanie spostrzeżeń i uwag
jest podejmowanie cyklicznych objazdów w

sołectwie „za podatkiem“, czy z rozwożeniem
bezpłatnej gazetki „Wiadomości Chęcińskie“.
W ten sposób można poznać problemy i
potrzeby swoich mieszkańców oraz omówić
możliwości ich rozwiązania.
Jedną z kilku inwestycji rozpoczętych
w gminie Chęciny w 2019 roku jest budowa
wodociągu Polichno – Miedzianka przebiegającego przez miejscowość Podpolichno.
Wodociąg ten ma zaopatrywać w wodę z ujęcia
w Gościńcu, Charężów oraz część Miedzianki.
Jak podkreśla Jolanta Koczywąs, w swojej
pracy jako sołtys wsparcie w realizacji działań
otrzymuje ze strony radnego Miedzianki,
Podpolichna, Charężowa i Zacisza Dariusza
Dudka, za co składa mu podziękowania.
Podziękowania należą się również koleżankom
i kolegom sołtysom z okolicznych sołectw - za
wiedzę i doświadczenia, którymi się dzielą, a
które pozwalalą jej wykorzystywać i wdrażać
już sprawdzone projekty oraz rozwiązania. Jak
zaznacza, trzeba mieć pomysł na swoją miejscowość, dbać o szczegóły i zarażać innych
wspólną inicjatywą oraz zaangażowaniem.
jk/ci

Jolanta Koczywąs, przewodnicząca ZOZ „Budowlani“
w Nordkalk Sp. z o. o. Zakład w Miedziance

K

oleżanka Jolanta Koczywąs w życiu
prywatnym jest spełnioną żoną,
matką i babcią czwórki wnuków: Piotra, Mai,
Gabrysi i Natalii. Od ponad 25 lat realizuje się
również zawodowo, pracując na stanowisku
starszego specjalisty ds. kontroli jakości w
Dziale Jakości Nordkalk Sp. z o. o. Zakład
w Miedziance. Od 2016 roku pełni również
funkcję przewodniczącej Organizacji Zakładowej Związku Zawodowego „Budowlani”,
działającej w tym zakładzie. Spółka, w której
pracuje, zajmuje się przeróbką kamienia - wapienia dewońskiego wydobywanego z kopalni
firmy na potrzeby przemysłu hutniczego,
cukierniczego, drogowego, budowlanego i
rolnego.
Ponadto od ponad roku Jola Koczywąs
pełni funkcję sołtysa sołectwa Podpolichno
należącego do gminy Chęciny. Na tych
malowniczych terenach znajduje się wiele
atrakcji chętnie odwiedzanych przez turystów,
jak chociażby ruiny zamku z przełomu XIII
i XIV wieku, Synagoga, Park Etnograficzny
w Tokarnii czy Jaskinia Raj. Nowoczesne
obiekty, jak Centrum Nauki Leonardo

Da Vinci czy Centrum Neandertalczyka
dopełniają różnorodności atrakcji tego iście
turystycznego obszaru. Burmistrz - Robert
Jaworski, piastujący tę funkcję od wielu lat z
dużym zaangażowaniem i oddaniem, dba o to,
aby gmina ciągle się rozwijała i była wzorem
do naśladowania dla innych.
Pod sołectwo Podpolichno podlegają

trzy miejscowości: Podpolichno, Zacisze i
Charężów. Od początku kadencji Pani Jolanta
stara się aktywnie działać na rzecz lokalnej
„małej ojczyzny”. Praca społeczna daje Joli
Koczywąs wiele satysfakcji, cieszy się, gdy
może pomóc. Podkreśla, że wszystko, co się
dzieje w sołectwie, to zasługa wielu osób,
że sołtys sam nic nie zrobi. To efekt dobrej
współpracy z mieszkańcami, Radą Sołecką,
Burmistrzem i Radą Miejską. Jak opowiada,
praca sołtysa jest czasem bardzo ciężka, jednak
skrzydeł dodają jej podziękowania od ludzi i
kolejne zrealizowane zadania.
Jolancie Koczywąs zależy również na
integracji i zaangażowaniu mieszkańców w
sprawy sołectwa. Dobrym tego przykładem
mogą być ostatnie działania społeczne zorganizowane razem z mieszkańcami miejscowości
Zacisze, które polegały na sprzątaniu terenów
gminy wzdłuż drogi Zacisze-Podpolichno. Za
sprawą wspólnych wysiłków zebrano odpady
zalegające poza miejscami przeznaczonymi
do ich składowania, a okolice trasy odzyskały
malownicze i estetyczne oblicze. Dzięki
temu teraz aż miło wybrać się na spacer czy

12

OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY

NR 7 (159) 2020

Z WYDARZEŃ W ŚWIATOWYM RUCHU
Gwatemala
Pr z y u d z i a l e
Międzynarodowego
Związku Pracowników Przemysłu Budowlanego (BWI) i dedykowanego funduszu
wsparcia COVID-19, Narodowy Związek
Zawodowy Budownictwa i Usług w Gwatemali
(SINCS-G) był w stanie zapewnić żywność i
pomoc medyczną 50 najbardziej narażonym
rodzinom związkowców.
Związek poinformował, że ich pomoc
mogła dotrzeć do 250 osób, w tym kobiet,
dzieci, młodzieży i seniorów. SINCS-G
wyjaśnił, że przeciętnie gwatemalska rodzina
składa się z pięciu członków.
„Jesteśmy bardzo wdzięczni za jak zawsze
niezawodne wsparcie BWI dla stowarzyszonych Związków Zawodowych, ponieważ
wszyscy kontynuujemy nasze wysiłki w celu
złagodzenia skutków globalnego kryzysu
zdrowotnego”, powiedział sekretarz generalny
SINCS-G Julio Diaz.
Sekretarz Diaz dodał, że większość
członków SINCS-G jest skoncentrowana w
północnej części kraju, w pobliżu granicy
z Meksykiem. Wielu z tych pracowników
przemieszcza się wzdłuż granicy Meksyku i
Stanów Zjednoczonych w celu znalezienia
pracy. Z powodu pandemii COVID-19 wielu
nieudokumentowanych migrujących pracowników budowlanych straciło pracę i powróciło
do zubożałej Gwatemali.
Na dzień 3 lipca 2020 r. Gwatemala odnotowała 20072 potwierdzonych przypadków
COVID-19 i 843 zgony. Liczby te są jednak
kwestionowane przez organizacje społeczne,
w tym SINCS-G, które twierdzą, że mogą być
wyższe z powodu braku odpowiedniej reakcji
rządu w odpowiedzi na kryzys.
Holandia
Stowarzyszony
z BWI Związek FNV
Bouwen i Wonen
poinformował, że po
przeprowadzeniu negocjacji w ramach rokowań zbiorowych udało im się osiągnąć porozumienie z pracodawcami branży budowlanej.
Po zatwierdzeniu go przez zainteresowanych
członków i pracowników sektora budowlanego
nowe porozumienie zbiorowe wejdzie w życie
1 stycznia 2021 r.

Niektóre postanowienia nowego układu
zbiorowego obejmują 2-procentowy roczny
wzrost płac, proporcjonalną premię brutto
w wysokości 350 euro w grudniu i pakiet
wcześniejszej emerytury dostępny dla ok.
11.000 pracowników terenowych.
Do 2024 r. ustawowy wiek emerytalny
wyniesie 67 lat (obecnie 66). Porozumienie
poprzedza krajową trójstronną umowę w
sprawie ogólnokrajowej reformy systemu emerytalnego, której przyjęcie parlamentarzyści
FNV rozważą na początku lipca. Jeśli składki
emerytalne zostaną podwyższone, nastąpi to
w podziale 50 % - 50% na pracodawców i
pracowników. Obecnie dwie trzecie składki
płacą pracodawcy.
Turcja
Turecki Związek Pracowników
Przemysłu Cementowego, Ceramicznego i Szklanego (CIMSE-IS) zobowiązał część
firm do wdrożenia w zakładach pracy środków
bezpieczeństwa i higieny spełniających wysokie standardy, w celu ochrony pracowników
przed pandemią COVID-19.
Przedstawiciele Związku poinformowali,
o podpisaniu kompleksowego protokołu w tej
sprawie z produkującą materiały budowlane
firmą Eczacibasi (EYAP). Z kolei w Matel Raw
Materials Inc. Związek prowadzi rozmowy,
celem uzyskania przez tą firmę certyfikatu
bezpieczeństwa produkcji COVID-19 - od
tureckiej instytucji normalizacyjnej. Certyfikat ten dotyczy poświadczczenia ścisłego
wdrożenia protokołów ochrony zdrowia i
bezpieczeństwa pracowników.
Związek CIMSE-IS wymienił następujące
środki ochrony, które mają wdrożyć firmy:
• Przeszkolenie pracowników w protokołach bezpieczeństwa dot. COVID-19;
• Regularna dezynfekcja szatni i miejsc
wspólnego użytku;
• Odradzanie korzystania z dystrybutorów
wody i ekspresów - zamiast tego pracownikom należy zapewnić wodę butelkowaną;
• Skanowanie temperatury pracowników
przed wejściem do miejsca pracy;
• Prowadzenie spotkań w formule online
we wszystkich przypadkach kiedy jest
to możliwe;
• Rezygnacja ze wszelkich podróży służ-

•
•
•
•

bowych, które nie mają waloru niezbędnych. Pracownicy powracający z zagranicy
muszą przestrzegać zasady 14-dniowej
kwarantanny;
Zapewnienie stosowania maseczek twarzowych;
Zapewnienie pracownikom łatwego
dostępu do materiałów higienicznych w
miejscu pracy;
Przestrzeganie fizycznego dystansu w
pojazdach służbowych.
Pracownikom z chorobami zawodowymi
i / lub przewlekłymi, pracującym kobietom w ciąży oraz osobom powyżej 65.
roku życia należy zapewnić płatne urlopy.

Hongkong
Wspólne
oświadczenie solidarnościowe Rady
Światowych Związków
Rada Globalnych Związków (CGU)
- reprezentująca ponad 200 milionów pracowników z Międzynarodowej Konfederacji
Związków Zawodowych (ITUC), Globalnych
Federacji Związków i Komitetu Doradczego
Związków Zawodowych przy OECD (TUAC)
- zdecydowanie potępia nielegalne aresztowania przez policję Hongkongu liderów
związkowych, działaczy na rzecz demokracji i
aktywistów, ataki na ludzi w Hongkongu oraz
propozycje nowej ustawy o bezpieczeństwie
narodowym.
W dniu 15 czerwca 2020 r. Lee Cheuk Yan,
sekretarz generalny Konfederacji Związków
Zawodowych Hongkongu (HKCTU), oraz
czternastu innych przywódców i działaczy
prodemokratycznych zostało oskarżonych
przed sądem o uczestnictwo i organizowanie
w 2019 r. nielegalnych zgromadzeń domagających się wycofania ustawy o ekstradycji
oraz wprowadzenia powszechnego prawa
wyborczego. Podobne zarzuty postawiono
panu Lee 28 lutego 2020 r. i 11 czerwca 2020 r.
za jego wiodącą rolę podczas protestów.
Komitet Praw Człowieka ONZ wielokrotnie apelował do rządu Hongkongu o cofnięcie
wcześniejszych ograniczeń zgromadzeń
publicznych oraz nadmiernych ograniczeń
uzasadnianych kwestiami zapewnienia porządku publicznego w Hongkongu (działania
tego rodzaju naruszają art. 21 Międzynarodo-

wego paktu praw obywatelskich i politycznych
- ICCPR).
Dalsze ataki na dziennikarzy, a także ich
ściganie i otwarte groźby rządu Hongkongu
skierowane przeciwko liderom związków
zawodowych, pracownikom służby zdrowia,
nauczycielom, pracownikom socjalnym i
urzędnikom służby cywilnej za wykonywanie
ich funkcji związkowych i egzekwowanie
praw związków zawodowych są sprzeczne z
zasadami dot. wolności obywatelskich i prawa
do stowarzyszeń.
SGU sprzeciwia się przyjętej ustawie o
bezpieczeństwie narodowym w Hongkongu
przez Stały Komitet Narodowego Kongresu
Ludowego w dniu 30 czerwca. W procesie
legislacyjnym nie przestrzegano przejrzystości
i podstawowego prawa mieszkańców Hongkongu do uczestnictwa i konsultacji. Ustawa
została włączona do Ustawy Zasadniczej
Hongkongu i wchodzi w życie z dniem 1 lipca.
CGU podziela szeroko rozpowszechnione w Hongkongu i społeczności międzynarodowej poważne obawy wobec sformułowania szerokiego zakresu przestępstw,
przewidzianych w nowym prawie, sposobu
ich egzekwowania oraz odpowiedzialności
chińskiego aparatu bezpieczeństwa narodowego z Chin kontynentalnych, który ma zostać
ustanowiony w Hongkongu. Ustawodawstwo
to poważnie podważyło zasadę jeden system dwa kraje i stwarza namacalne zagrożenia dla
podstawowych praw i wolności, które stanowią
fundamenty zasady wolności zrzeszania się.
Międzynarodowa Organizacja Pracy
wymaga, aby ustawodawstwo było zgodne z
konwencją nr 87 MOP dotyczącą wolności
zrzeszania się. Jak ostrzegł 19 czerwca przedstawiciel ONZ ds. praw człowieka Michelle
Bachelet, takich przepisów nigdy nie wolno
wykorzystywać do kryminalizacji postępowania i wypowiedzi chronionych na mocy
międzynarodowego prawa dotyczącego praw
człowieka.
CGU bez zastrzeżeń popiera prawo
do wolności słowa, wolności zgromadzeń i
zrzeszania się dla niezależnej Konfederacji
Związków Zawodowych w Hongkongu (HKCTU) i mieszkańców Hongkongu.
CGU wzywa do:
• Wycofania wszystkich zarzutów skierowane przeciwko Lee Cheuk Yan i innym
liderom demokracji;

• Zniesienia wszelkich ograniczeń wolności słowa, wolności zgromadzeń, wolności
zrzeszania się, prawa do organizowania
się oraz zaprzestanie łamania prawa do
pokojowych demonstracji;
• Poszanowania praw związków zawodowych i innych praw człowieka przez
władze chińskie i Hongkong;
• Poszanowania ciągłej autonomii Hongkongu i uchylenia prawa bezpieczeństwa
narodowego;
• Wprowadzenia powszechnych praw
wyborczych w Hongkongu.
Indie
Indyjskie związki
zawodowe stowarzyszone w BWI, sprzeciwiły się planom Ministerstwa Energii dotyczącym prywatyzacji
sektora elektroenergetycznego poprzez projekt
ustawy zawierającej poprawki do prawa o
energii elektrycznej z 2020 r. Ustawa ta ma
zostać przedstawiona na najbliższej sesji parlamentarnej. Stanowy Związek Pracowników
Energii Elektrycznej w Delhi (DSEWU) i
Nikhil Odisha Bidyut Shramik Mohasangha
(NOBSM) poprowadziły 1 czerwca ogólnopolski protest „czarnego dnia” z udziałem
pracowników sektora elektroenergetycznego.
Problemowi prywatyzacji szeroko przeciwstawiły się związki zawodowe powiązane
z BWI w Indiach - jest to jedna z kluczowych
kwestii podkreślonych w 12-punktowej Karcie
Wymagań Centralnych Związków Zawodowych (CTU), która jest omawiana z rządem.
Związki zawodowe wyjaśniły, że rząd pod
pretekstem przyciągania inwestycji i pobudzania działalności gospodarczej, otwiera dużą
część ważnych sektorów kraju oraz zarówno
strategicznych jak i niestrategicznych gałęzi
przemysłu na prywatyzację i liberalizację. Jak
informują związki, te zasady mogą poważnie
podważyć, a wręcz zlikwidować prawa pracownicze i związkowe.
Sekretarz generalny NOBSM Akshya
Tripathy powiedział, że prywatyzacja obiektów użyteczności publicznej często kończy
się naruszeniem praw pracowników, a zyski
nie są kierowane na utrzymanie stanowisk
i poprawę warunków pracy. „Istnieje wiele
przypadków zwiększonego outsourcingu,
odmowy płacenia należnych wynagrodzeń i
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Z

wiązek Zawodowy „Budowlani” od początku 2019r. jest partnerem międzynarodowego projektu ISA - Projekt Umów o Wymianie Informacji - tworzenie umów
w ramach UE dotyczących delegowania pracowników w sektorze budowlanym.
Liderami projektu są dwie włoskie instytucje CNCE - Wspólny Krajowy Komitet ds. Funduszy
Pomocy Społecznej Pracowników Budowlanych, którego zadaniem jest kontrola i koordynacja
włoskich Funduszy Pracowniczych działających w sektorze budowlanym (Casse Edili) oraz
Fondazione Giacomo Brodolini - ośrodek badawczy posiadający szeroką wiedzę fachową w
dziedzinie pracy, polityki społecznej i zapewniania równych szans na poziomie krajowym
i europejskim.

U PRACOWNICZYM
świadczeń oraz nieprzestrzegania standardów
bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzących
do śmiertelnych wypadków w sektorze energii
elektrycznej. Zdecydowanie potępiamy te kroki. W czasie pandemii rząd powinien wspierać
pracowników i ich rodziny, zamiast naciskać na
politykę antypracowniczą”.
Kuldeep Kumar, sekretarz generalny
DSEWU, stwierdził, że pracownicy branży elektrycznej, oprócz otrzymywania odpowiedniego
sprzętu ochrony osobistej (PPE), powinni być
objęci obowiązkowym ubezpieczeniem i mieć
zapewnioną odpowiednią rekompensatę oraz
inne świadczenia.
„Pracownicy sektora elektrycznego są
niezbędnymi pracownikami. Pracowali przez
cały czas blokady. Powinni zostać uznani za
bohaterów i wojowników z COVID-19.”
Poinformowano ponadto, że Tata Power
Company Limited (TPCL) w stanie Odisha,
spółka zależna Tata Group, po przejęciu
znacznego udziału w dystrybucji energii i
dostawach detalicznych energii elektrycznej w
Delhi, Bombaju i Ajme, przejęła teraz Central
Electricity Supply Utility Odisha (CESU) w
pięciu miastach - Bhubaneswar, Cuttack, Puri,
Paradip i Dhenkanal 1 czerwca. Jest to jedna z
wielu kwestii, które przyczyniły się do pogorszenia sytuacji w zakresie praw pracowniczych
w Indiach.
Dnia 22 maja CTU przeprowadziło udany
ogólnokrajowy protest przeciwko zawieszeniu
prawa pracy w kilku stanach. Z kolei 3 lipca
odbył się kolejny ogólnokrajowy protest w
odpowiedzi na antyrządowe ogłoszenia rządu
i propozycje nowej polityki. Uczestniczyły w
nim różne związki zawodowe z całego kraju,
w tym stowarzyszone z BWI, w celu wyrażenia
silnego sprzeciwu wobec ciągłych ataków
rządu na prawa pracowników oraz głębokie
lekceważenie głosu związków zawodowych i
ich stanowisk.
Chorwacja
M ł o d z i p ra cownicy przodują
w działaniach organizacyjnych - zostało to udowodnione w
Chorwacji, kiedy to członek Regionalnego
Komitetu Młodzieży BWI Tomislav Vusilović
poprowadził udaną kampanię organizacyjną
w VODOGRADNJA d.d., w wyniku której 90
pracowników przystąpiło do Związku Zawo-

dowego Przemysłu Budowlanego Chorwacji
(SGH) i utworzyło strukturę na poziomie
przedsiębiorstwa.
Tomislav Vusilović zaczął organizować
pracowników firmy po tym, jak nowy właściciel
przejął kontrolę nad jej działalnością. Spośród
120 pracowników, 90 przystąpiło do SGH i
wspólnie założyło związek na poziomie firmy.
22 maja członkowie związku przeprowadzili
wybory i wybrali trzech mężów zaufania, z
których jednym jest właśnie Vusilović. Ochrona ich praw jako pracowników pod nowym
kierownictwem firmy była siłą napędową
udanego organizowania związku.
SGH naciska na firmę, aby przestrzegała
warunków porozumienia zbiorowego dla
branży budowlanej. Jak informują liderzy SGH,
firma nie spełniła wymagań określonych w
układzie zbiorowym branży, takich jak wypłaty
wynagrodzenia za nadgodziny za ostatnie 1-2
lata. Członkowie związku domagają się odszkodowania i prowadzą obecnie negocjacje z firmą.
Malezja
Malezyjskie
związki zawodowe, stowarzyszone
w BWI, działające w sektorze drzewnym i
meblarskim udzieliły pomocy humanitarnej
pracownikom z Kuala Lumpur i Sabah, podczas
gdy kraj wychodzi z blokady, którą rząd nazwał
„nakazem kontroli ruchu”.
Pomoc humanitarna była możliwa dzięki
Inicjatywie Solidarności BWI Covid-19, mającej
na celu pomoc pracownikom podczas pandemii
poprzez udzielenie wsparcia w wielu obszarach,
w tym właśnie w zakresie pomocy humanitarnej
czy dostaw sprzętu ochronnego.
„Malezja wraca teraz do pracy, większość
sektora drzewnego i leśnego znów pracuje.
Jednak dochody pracowników zostały poważnie
ograniczone od początku blokady” - powiedział
Azlan bin Yaacob, sekretarz generalny Związku
Pracowników Przemysłu Drzewnego Półwyspu
Malezji (TEUPM).
TEUPM rozdał 205 pakietów żywności
pracownikom pięciu firm meblowych w regionie
Klang, w tym 82 pracownikom z Nepalu, Bangladeszu i Myanmaru w fabryce mebli Lim Teck
Lee oraz 56 pracownikom z Nepalu, Bangladeszu
i Myanmaru w fabryce I-Kranji.
Ze swojej strony Związek Pracowników
Przemysłu Drzewnego Sabah dostarczył pomoc

żywnościową pracownikom migrującym w
fabryce Ikut Maju w zakładach w Tawau.
„Większość pracowników branży to migranci z Nepalu, Bangladeszu i Indonezji,
którzy pracują na zasadzie - „brak pracy, brak
wynagrodzenia”. Niepokoi nas fakt, że ich
pracodawcy nie zrobili więcej, aby wesprzeć ich
podczas blokady. Dlatego cieszymy się, że BWI
było w stanie zapewnić potrzebną pomoc w
tych trudnych czasach ”- powiedział sekretarz
generalny STIEU Engrit Liaw.
Filipiny
Wysiłki Narodowego Związku
Pracowników Budowlanych (NUBCW),
mające na celu pomoc poprzez dystrybucję
paczek żywnościowych dla rodzin, które straciły bliskich z powodu pandemii COVID-19,
przyczyniły się do zwiększenia zainteresowania
związkami zawodowymi i wstępowaniem
nowych członków do związku.
Związkowcy NUBCW, z pomocą BWI,
odwiedzili rożne miejsca pracy i dostarczyli 350
paczek żywnościowych pracownikom budowlanym, którzy zostali zwolnieni i pozostawieni bez
wsparcia ze strony rządu.
„Około miliona pracowników budowlanych w całym kraju straciło pracę przez lockdown, brak stabilnego stosunku pracy spowodował podwójnie negatywne skutki” - powiedział
sekretarz generalny NUBCW Santiago Nolla.
Sekretarz Nolla dodał, że wielu nowych
członków dołączyło do ich związku, motywowanych udzieloną im pomocą oraz kampanią
uświadamiającą na temat zdrowia i bezpieczeństwa pracy. „Oprócz naszej pomocy humanitarnej informowaliśmy o dobrych praktykach
BHP, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się
COVID-19, a także o sposobach ochrony praw
pracowniczych i zapewnieniu odpowiednich
standardów pracy”.
„Pracownicy budowlani są jednymi z najbardziej narażonych pracowników na Filipinach.
Będziemy w dużej mierze polegać na krajowej
strategii naprawy gospodarczej ogłoszonej przez
rząd. Teraz kluczowy jest czas, tak by wzmocnić
naszą organizację o nowych członków i zaostrzyć
nasze postulaty na poziomie krajowym ” - podsumował Nolla.
Opracował: Cezary Izdebski

W projekcie bierze udział 9 partnerów z 7 krajów europejskich.
Celem projektu ISA jest promowanie i wzmacnianie międzynarodowej współpracy
między władzami publicznymi, instytucjami ubezpieczeniowymi i interesariuszami zaangażowanymi w delegowanie pracowników w sektorze budowlanym, poprzez promowanie
zawierania porozumień dotyczących wymiany informacji, których celem jest monitorowanie
i ułatwianie delegowania pracowników.
Projekt opiera się na doświadczeniach współpracy między funduszami sektorowymi we
Włoszech, w Niemczech, Austrii i Francji, gdzie fundusze te, wspierane przez rządy, wynegocjowały i pomyślnie zawarły porozumienia upraszczające procedury niezbędne do delegowania
pracowników za granicę, gwarantujące jednocześnie że delegowanie pracowników za granicę
wiąże się z obowiązkiem zapłaty należnych składników wynagrodzenia (np. takich jak dodatek
urlopowy) i pozwalające łatwo sprawdzić odpowiednie informacje w kraju wysyłającym, jeśli
zajdzie taka potrzeba. Rezultatami projektu będą: raport analityczny nt. trendów w delegowaniu pracowników w budownictwie, przewodnik dobrych praktyk dotyczących umów o
współpracy ponadnarodowej, plan rozwoju współpracy w zakresie takich umów i końcowy
raport zawierający rekomendacje.
Epidemia koronawirusa utrudniła prace projektu. Partnerzy postanowili dostosować
planowane działania do nowych warunków. 6 lipca odbyły się pierwsze międzynarodowe
warsztaty projektu ISA prowadzone w trybie wideokonferencji. Podczas warsztatów zostały
przedstawione i porównane różne umowy o współpracy między instytucjami zaangażowanymi w delegowanie pracowników. Wydarzenie miało na celu pobudzenie dyskusji między
zainteresowanymi stronami i wymianę poglądów na temat ewentualnych dalszych inicjatyw
usprawniających współpracę transgraniczną w zakresie delegowania. Warsztat zorganizowały
ISCTE – Uniwersytet w Lizbonie i CIES – lizbońskie Centrum Badań i Studiów Socjologii.
Wśród kilkudziesięciu uczestników i gości warsztatów znaleźli się m.in.: dr Andrzej Szybkie
– dyrektor Departamentu Rent Zagranicznych ZUS, Robert Jaworski – główny specjalista
Departamentu Legalności Zatrudnienia Głównego Inspektoratu Pracy, Zbigniew Janowski
– przewodniczący ZZ „Budowlani” i Jakub Kus – sekretarz ZZ „Budowlani”.
W trakcie warsztatów omówiono m.in. doświadczenia współpracy portugalskich i francuskich instytucji ubezpieczeń w zakresie wymiany informacji o delegowaniu pracowników,
zasady współpracy hiszpańskich instytucji ubezpieczeniowych i inspekcji pracy oraz formy
współpracy publicznych i prywatnych instytucji zajmujących się delegowaniem w Niemczech
(na przykładzie SOKA-BAU).
Kolejny warsztat w trybie wideokonferencji organizowany będzie przez ZZ „Budowlani”
we wrześniu 2020 r.
red

The project is carried out with the financial support of the
European Commission. The opinions hereby expressed reflect only
the authors’ view. The European Commission is not responsible for
any use that can be made of the information contained therein.
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Przy kawie nie
tylko o prawie...
zaprasza Zbigniew Janowski

Byt określił świadomość,
czyli naga prawda po wyborach

W

ielkim wygranym w tych wyborach był Karol
Marks – podsumował wynik wyborów prezydenckich w naszym kraju Jan Śpiewak. I w
zasadzie mógłbym poprzestać na zdaniu: Z ust mi to wyjął. Bo
jeśli Karol Marks mówił: byt kształtuje świadomość, to mówił
to jako wybitny socjolog, którego osiągnięcia w tej akurat dziedzinie uznają nawet najzagorzalsi krytycy ideologii marksizmu.
W grupie Rozmowy Bez Obciążeń, pani Bożena Iwona Grabowska zamieściła post, który pewnie miał brzmieć dowcipnie,
ale mnie autentycznie zdruzgotał: „Wygrała Polska dla której
Chopin, Sobieski, Pan Tadeusz, Baczewski, Soplica, Paderewski – to
jedynie nazwy wódek…”. Ale taki właśnie obraz pół-Polski mógł
zniesmaczyć Manuelę Gratkowską, skoro ogłosiła w internecie,
że po wygranej Andrzeja Dudy sprzedaje swój dom w Konstancinie (typu dworek, cena 750 tys. do negocjacji) i wyjedża z kraju.
„Uciekałam z kraju w `88 roku, tuż po studiach, na azyl polityczny,
teraz godnie spier...am” - wyjaśniła w rozmowie z wp.pl. No cóż,
skoro „godnie”, to niejeden pewnie zazdrości, a wielu chętnie
wzięłoby z pisarki przykład, gdyby nie oczywistość, z którą wszyscy
musimy się liczyć – to byt określa świadomość, nigdy odwrotnie.
Na stronie wiadomo.co, w rozmowie z Justyną Koć, prof.
Andrzej Friszke, historyk, członek pierwszego Kolegium i Rady IPN,
pytany o wyborczą mapę w kontekście starych i nowych podziałów,
powiedział tak: „Tam, gdzie PiS jest dziś najsilniejszy, tam „Solidar-

ność” była najsłabsza. Polska wschodnia, małe miasteczka, wieś albo
w ogóle nie miały zorganizowanych grup „Solidarności”, albo były
one bardzo słabe. W wyborach 1984 roku to tam była najwyższa
frekwencja i najmniejszy bojkot. Nie było tam poczucia, że system
autorytarny jest czymś niedobrym, raczej było praktyczne myślenie
o tym, co władza da, czy pozwoli kupić ziemię, da na ciągnik itd.”.
Niestety, podział na Polskę A i B ma znacznie głębsze, historyczne korzenie. Kolejne rządy III RP wcale tych podziałów nie niwelują, a
już na pewno nie w kontekście rynku pracy. Na wschodnich terenach
zarobki są niższe. Znacząco niższe, skoro z uwagi na mizerię w portfelach mieszkańców, rejony te omijają łukiem najwięksi inwestorzy,
mimo taniej siły roboczej. Co więcej, jeszcze przed wybuchem
epidemii koronawirusa Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw
rozpoczął starania, by wysokość płacy minimalnej była różnicowana,
w zależności od średniej zarobków w poszczególnych powiatach.
Dlatego zanim ktoś zacznie urągać, że powiatowa Polska,
zwłaszcza na wschód od Wisły, głosowała w wyborach na „pięćset
plus”, nazywane szyderczo „menelowym”, niech się przynajmniej
pochyli nad losem dzieci, których rodzice wciąż zarabiają poniżej
minimalnej krajowej (vide „Szału nie ma”). Bo sorry, taki mamy
klimat wszędzie tam, gdzie po szumnej transformacji gospodarczej zostały opustoszałe hale produkcyjne i tysiące bezrobotnych.
Zbigniew Janowski

A to POlska właśnie...

Warto
przeczytać...

Szału nie ma…

P

olakom, otrzymującym pensję w wys. średniej krajowej
w gospodarce (ok. 3500 zł
netto), po opłaceniu stałych wydatków
zostaje na życie kilkadziesiąt zł dziennie.
Problem jednak w tym, że zdecydowana większość zatrudnionych może
sobie o takich przychodach jedynie
pomarzyć.
Tak zwana dominanta, czyli pensja
najczęściej wypłacana, wynosiła wg GUS
(dane ze stycznia br., dotyczą października 2018 r.) ok. 1765 zł netto. Za taką
najczęściej kwotę musi się miesięcznie
utrzymać (mieszkanie, rachunki za media etc.) i przeżyć statystyczny zatrudniony, o ile prowadzi swe gospodarstwo
jednoosobowo. W nieco lepszej sytuacji
są osoby otrzymujące na rękę pensję
minimalną, czyli ok. 1920 zł.
Po odliczeniu z pensji kwoty 616,55
zł - ustalonej jako tzw. minimum egzystencji przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, podległy Ministerstwu Rodziny,

Pracy i Polityki Społecznej – dzienne
wydatki ogółem takiego pracującego
singla kształtują się w sposób następujący: przy średniej krajowej – 97 zł, przy
minimalnej – 43, przy pensji najczęściej
występującej (dominanta) – 38 zł.
Zakładając jednak, że miarą godziwego wynagrodzenia jest to, ile
pracownikowi zostaje w portfelu po
uwzględnieniu kosztów minimum socjalnego, ustalonego na poziomie 1212,59
zł (w tej kwocie - minimum egzystencji
biologicznej plus minimum na sport,
rekreację, kulturę, czyli tzw. potrzeby
wyższe), okazuje się, że do wydania
pozostaje jeszcze mniej, dziennie odpowiednio: 78 zł, 23 zł i 18 zł.
Naturalnie, w sytuacji, gdy we
wspólnym gospodarstwie zarabiają
dwie osoby,a na ich utrzymaniu są dzieci,
wskaźniki „zamożności” wyglądają nieco
inaczej, ale najczęściej równie żałośnie.
(dane za bussinessinsider.com.pl)

Wysoka cena
pieniędzy z UE.
Piketty pisze
o Polsce

(I uwaga! - przekonuje, że poziom
zysków zachodnich inwestorów w Polsce zależy m.in. od siły przetargowej
związków zawodowych – przyp. ZJ)

„W latach 2010 – 2016 otrzymaliśmy
z UE średnio rocznie środki finansowe
stanowiące 2,7 proc. PKB. Ale w tym
samym okresie z Polski wypływało
netto 4,7 proc. PKB. Są powody, by tę
dysproporcję zmniejszyć – wynika z
książki Thomasa Pikettiego „Capital and
Ideology”(autora bestsellerowej książki
„Kapitał w XXI wieku” - przyp. ZJ).
(...)Zobaczymy tu porównanie
średnich rocznych przepływów środków
finansowych z Unii Europejskiej do Polski,
Węgier, Czech i Słowacji z ich wypływem
za granicę.
(…) Te dane, w opinii Pikettiego,
tłumaczą frustracje wielu obywateli w
krajach członkowskich UE pochodzących
z państw Europy Środkowej i Wschodniej. Ekonomista wyjaśnia, że wielu
Polaków, Czechów czy Węgrów wini za
swoje zbyt niskie zarobki to, że ich kraj
został wyeksploatowany przez głównie
niemieckich i francuskich inwestorów,
którzy wykorzystując dużą podaż taniej
siły roboczej, wytransferowali do swoich
krajów zrealizowane zyski.
Piketty potwierdza, że po upadku
komunizmu zachodni inwestorzy przejęli
dużą część kapitału w Europie Wschodniej, ok. jednej czwartej całości, jeżeli
patrzeć na wszystkie aktywa łącznie z
nieruchomościami, ale ponad połowę,
gdy brać pod uwagę tylko firmy (a nawet
jeszcze więcej, jeżeli patrzeć tylko na
duże przedsiębiorstwa).
(…) Ekonomista zauważa jednak, że
duży wypływ pieniędzy z krajów takich
jak Polska (dokładnie 4,7 proc. PKB) nie
oznacza automatycznie, że wstąpienie
do Unii Europejskiej było złym interesem

dla krajów regionu. W końcu wypływ pieniędzy wynika z poczynionych inwestycji,
które zwiększyły produktywność i płace
w Europie Wschodniej. Jednak płace w
Polsce i w innych krajach regionu nie
wzrosły tak bardzo jak mogłyby, w części
ze względu na mocną pozycję przetargową zachodnich inwestorów, którzy
zawsze mogą zagrozić wycofaniem się
z kraju, o ile zyski z inwestycji nie będą
dla nich satysfakcjonujące.
Piketty zwraca uwagę, że zyski zachodnich inwestorów w krajach takich
jak nasz są na tyle wysokie, iż warto bliżej
przyjrzeć się tej sprawie. Tym bardziej, że
poziom tych zysków nie jest ustalony raz
na zawsze. Zależy m.in. od siły przetargowej związków zawodowych, krajowych
przepisów prawa, podatków,a więc
państwo ma narzędzia, by na wysokość
tych zysków wpływać.
Ekonomista wskazuje, że najlepszym
sposobem na zmniejszenie wyprowadzania przez zachodnich inwestorów
pieniędzy za granicę jest zmuszenie ich
do podniesienia płac pracownikom.
Argumentem świadczącym o tym,
że płace w naszym kraju mogłyby być
wyższe, a zyski zachodnich inwestorów
niższe, jest porównanie odsetka PKB płaconego pracownikom w Polsce i w Korei
Południowej. W 2019 r. w naszym kraju
do pracowników w postaci pensji trafiało
49,9 proc. PKB. Tymczasem w Korei
Południowej, kraju który silnie ograniczył
napływ zagranicznych inwestorów i
zbudował swoje globalne firmy, było to
63,9 proc. Korea Południowa zalewa cały
świat samochodami, statkami, telewizorami, telefonami, czyli produktami z
branż wymagających dużych inwestycji,
przeznaczając na płace pracowników o
28 proc. wyższy odsetek PKB niż Polska.”
(Autor recenzji:
Aleksander Piński)
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RADA OCHRONY PRACY

O ZAGROŻENIACH W PRACY GÓRNIKÓW

R

ada Ochrony Pracy przy Sejmie
RP zapoznała się z problematyką
bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz ochrony zdrowia górników z uwzględnieniem zagrożeń związanych z COVID-19.
Organy nadzoru górniczego sprawują
ciągły nadzór i stałą kontrolę nad ruchem
zakładów górniczych, w tym w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy. Nadzór ten
skupia się zwykle na zagrożeniach naturalnych oraz bezpieczeństwie w ruchu maszyn
i urządzeń górniczych. Obecnie doszedł

dodatkowy aspekt tych działań, tj. zapobieganie zarażeniu koronawirusem, co przy
specyfice prac górniczych jest szczególnie
trudne.
Stan zagrożenia epidemicznego na
Śląsku przejawił się ogniskowymi zarażeniami załóg kopalni węgla kamiennego, w
których pracuje kilkadziesiąt tysięcy osób.
W województwie śląskim wykryto 25,2 proc.
wszystkich zarażeń w Polsce (dane z połowy
czerwca br.), podczas gdy na Śląsku mieszka
tylko 12 proc. populacji naszego kraju. W

Księgowa informuje

UDZIELENIE ZWOLNIENIA
Z OBOWIĄZKU ŚWIADCZENIA
PRACY ORAZ URLOPU
W OKRESIE WYPOWIEDZENIA
W CZASIE EPIDEMII

P

racodawca decyduje o tym, jak
pracownik wykorzysta okres wypowiedzenia. Może więc np. zwolnić
go z obowiązku świadczenia pracy lub udzielić
mu urlopu wypoczynkowego (zaległego i
bieżącego w proporcji do okresu zatrudnienia
w roku). Zarówno udzielenie urlopu wypoczynkowego, jak i zwolnienie z obowiązku
świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia
dokonuje się poleceniem służbowym. Dlatego
też nie ma znaczenia, czy pracownik zgadza
się na urlop i zwolnienie ze świadczenia pracy
w okresie wypowiedzenia, jeśli pracodawca
poleci mu ich wykorzystanie. Zdaniem Sądu
Najwyższego zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy z art. 36² kp nie jest
czynnością prawną (oświadczeniem woli) w
rozumieniu art. 61 § 1 kc i jest realizowane w
ramach uprawnień kierowniczych pracodawcy
(art. 22 § 1 kp). W konsekwencji pracodawca ma
prawo powtórnie zobowiązać pracownika do
świadczenia pracy ( zgoda zatrudnionego nie
jest wymagana), mimo że wcześniej został on
z tego obowiązku zwolniony, a także udzielić
mu urlopu wypoczynkowego na podstawie
art. 167¹ kp.
Zanim pracodawca przygotuje wypowiedzenie umowy o pracę, powinien najpierw
ustalić, czy pracownik nie jest chroniony przed
wypowiedzeniem. Wręczenie wypowiedzenia
w okresie ochronnym nie wpływa na jego
skuteczność, lecz powoduje jego wadliwość.
W razie ustalenia, że wypowiedzenie
umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony
jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy zależnie
od żądania pracownika orzeka o:
- bezskuteczności wypowiedzenia,
- przewróceniu pracownika do pracy
na poprzednich warunkach (jeśli upłynął
już okres wypowiedzenia i umowa uległa
rozwiązaniu),
- odszkodowaniu (art.45 § 1 kp).
W przypadku umów o pracę na czas
nieokreślony pracodawca musi dodatkowo
przeprowadzić konsultację zamiaru wypowiedzenia z reprezentującą pracownika
zakładową organizacją związkową (art. 38
kp). Zawiadomienie w tej sprawie zawierające

przyczynę wypowiedzenia pracodawca przekazuje reprezentującym pracownika związkom
zawodowym na piśmie. Na odpowiedź związki
mają 5 dni od otrzymania zawiadomienia. W
tym czasie mogą zgłosić pracodawcy na piśmie
umotywowane zastrzeżenia. Zastrzeżenia te
jednak nie są wiążące dla zatrudniającego.
Pouczenie o prawie odwołania się do sądu
pracy jest obowiązkowe (art. 30 § 5 kp). Brak
takiego pouczenia umożliwia pracownikowi
w praktyce odwołanie do sądu podczas całego
okresu wypowiedzenia. Chyba że pracownik
mimo braku pouczenia wiedział o takiej
możliwości i znał termin przysługujący na
odwołanie.
Doręczenie wypowiedzeń pocztą w
okresie stanu zagrożenia epidemicznego
oraz stanu epidemii zostało czasowo zmodyfikowane, aby zminimalizować zagrożenie.
Przesyłki rejestrowane mogą być przekazane
do skrzynki pocztowej odbiorcy - nawet bez
jego uprzedniego wniosku (poza przesyłkami
sądowymi, komorniczymi, prokuratorskimi
oraz pochodzącymi od pozostałych organów
ścigania, np. policji). Natomiast przesyłki kurierskie są doręczane adresatom bez uzyskania
podpisu (pokwitowania odbioru). Dodatkowo
wprowadzono przepisy umożliwiające w
praktyce odbiór niedoręczonych przesyłek
w okresie dłuższym niż 14 dni. Mianowicie
niedoręczone przesyłki pocztowe zostaną
zwrócone nadawcy dopiero po upływie 14 dni
od odwołania stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego (art.97 ustawy z 16 kwietnia
2020r. o szczególnych instrumentach wsparcia
w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa
SARS-CoV-2). Natomiast nieodebrane pisma,
podlegające doręczeniu za potwierdzeniem
odbioru, których termin odbioru określony
w awizo będzie przypadał w okresie stanu
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,
nie będą mogły zostać uznane za doręczone
w czasie obowiązywania stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii oraz przed
upływem 14 dni od dnia zniesienia tych stanów
(art. 98 ww. ustawy z 16 kwietnia 2020 r.).
Barbara Pałka
Źródło: Kodeks pracy, prawo pracy

skali kraju wirusem SARS-CoV-2 zaraża się
77 na 100 tys. osób; na Śląsku aż 240 osób.
Przeszło połowę zarażonych w tym regionie
stanowią górnicy. Większość z nich chorowała
bezobjawowo albo z nieznacznymi objawami.
W związku z ogłoszeniem 14 marca 2020 r.
stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie
stanu epidemii na terenie Polski, prezes WUG
polecił dyrektorom okręgowych urzędów
górniczych podjęcie odpowiednich działań
organizacyjno-technicznych o charakterze
zapobiegawczym. Pracę rozpoczął nadzwyczajny zespół do spraw zagrożeń COVID-19
w zakładach górniczych w celu opracowania
zaleceń dotyczących procedur postępowania
w sytuacji zagrożenia epidemicznego.
Opracowano i wdrożono nowe zasady

przechodzili chorobę bezobjawowo).
Wyższy Urząd Górniczy przygotował
zasady postępowania w celu utrzymania
zakładów górniczych w bezpiecznym stanie
technicznym. W sytuacji konieczności
zaprzestania normalnego toku wydobycia
niezbędne pozostało jednak prowadzenie
innych robót górniczych, w tym związanych
z utrzymaniem i kontrolą wyrobisk. W
poszczególnych kopalniach opracowano
zasady utrzymania ruchu przy minimalnym
zatrudnieniu i maksymalnym ograniczeniu
kontaktów zespołów pracowniczych, przy
jednoczesnym zapobieganiu wszystkim występującym zagrożeniom naturalnym. Zasady
te uwzględniały ustalenie minimalnej liczby
stałych stanowisk pracy, na których obecność

organizacji transportu, w tym dezynfekcji
urządzeń transportu górników (wyciągi,
wyrobiska, wagony kolejek i inne środki
transportu). Za konieczne uznano także
zapewnienie powszechnego dostępu do
środków dezynfekujących.
W zapobieganiu transmisji wirusa kierowano się zaleceniami Państwowej Inspekcji
Sanitarnej. Jednak specyfika pracy górniczej,
wymuszająca wykonywanie prac w bliskim
współdziałaniu, wyklucza w zasadzie utrzymywanie uznanego za bezpieczny dystansu
2 metrów między ludźmi. Jedyną drogą do
opanowania sytuacji okazały się badania
przesiewowe, a w ich efekcie eliminacja ognisk
zarażeń i izolacja osób zarażonych. Na Śląsku
przeprowadzono największe badania przesiewowe w Europie, którymi objęto wszystkich
górników we wszystkich kopalniach. Do 15
czerwca przebadano 46 643 osoby, z których
1,99 proc. stanowili zarażeni (w 97,52 proc.

pracowników jest nieodzowna do utrzymania
ciągłości ruchu maszyn i urządzeń, takich jak
pompownie, rozdzielnie i urządzenia wyciągowe, oraz do funkcjonowania dyspozytorni
i zaplecza socjalnego.
W dyskusji na posiedzeniu Rady Ochrony Pracy podkreślono ważną rolę Państwowej
Inspekcji Sanitarnej w ograniczaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa poprzez
skuteczne izolowanie lub kwarantannę osób
zarażonych. W tym kontekście korzystne
okazało się nowe usytuowanie Państwowej
Inspekcji Sanitarnej, zapewniające obecnie
centralne zarządzanie tą instytucją, co jest
efektywniejsze i ułatwia lepsze współdziałanie
w skali kraju wojewódzkich i powiatowych
inspektorów sanitarnych.
Na podstawie przedstawionych materiałów i dyskusji Rada Ochrony Pracy uznała za
celowe podjęcie następujących działań:
• Utrzymywanie regularnej komunikacji

•

•

•

•

ze środowiskiem górników jako podstawy skutecznej prewencji zagrożeń.
Prowadzenie oceny ryzyka zawodowego
z uwzględnieniem punktów krytycznych, w których dochodzi lub może
dojść do zarażenia.
Wykorzystanie w innych sektorach
gospodarki rozwiązań systemowych
opracowanych w przebiegu epidemii w
sektorze górnictwa.
Rozszerzenie zakresu zdalnej kontroli
wyrobisk i pomieszczeń z wykorzystaniem sieci urządzeń pomiarowych oraz
telewizji przemysłowej.
Wzmocnienie potencjału Państwowej
Inspekcji Sanitarnej, w tym zwiększenie
potencjału laboratoriów diagnostycz-

nych w zakresie badania czynników
biologicznych w skali kraju.
Oceniając sytuację i potrzeby sektora
górnictwa w zakresie szczególnych działań
dotyczących bezpieczeństwa pracy w stanie
epidemii, należy wziąć pod uwagę także inne
niż górnictwo węgla kamiennego podsektory
tej branży. Do niej zaliczają się także firmy, w
których działa ZZ „Budowlani”: zakłady produkcji kruszyw i zakłady przemysłu innych
wyrobów budowlanych. Firmy te opracowały
bardzo szybko własne, restrykcyjne procedury
bezpieczeństwa, oparte o zalecenia Inspekcji
Sanitarnej, i skutecznie je wdrożyły. Świadczy
o tym nieprzerwana praca większości firm
tego sektora i brak ognisk wirusa. To, czy
tak będzie nadal zależy w dużej mierze od
dalszego konsekwentnego i restrykcyjnego
stosowania procedur ostrożnościowych.
Wykorzystano materiały ROP/ZJ
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SUDOKU
DLA
ROZRYWKI
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.
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Siedzi dwóch policjantów
nad brzegiem rzeki i się opala,
podjeżdża
chłop traktorem i pyta:
- Panie władzo, przejadę tędy?
- A pewnie że pan przejedziesz
- odpowiada policjant.
Chłop wjeżdża do rzeki i się
topi. Na to jeden policjant mówi
ze zdziwieniem do drugiego:
- Ty, patrz, on się utopił, a
kaczce do brzucha sięgało...
JJJ
Rolnik pojechał na bazar sprzedać swoje owoce i warzywa.
Gdy dotarł na miejsce, zobaczył
człowieka, który chodzi
między straganami i wszystko
krytykuje.
- Co to jest ? – pyta.
- Ziemniaki - odpowiada
sprzedawca.
- E, u nas są 2 razy większe –
mówi.
Podchodzi do rolnika i pokazując na arbuza, pyta:
- A to co?
- Groszek - odpowiada rolnik.
JJJ
Antek z sąsiadem postanowili
zważyć świnię.
Ponieważ nie mieli wagi ani
odważników, na duży kamień
położyli długą deskę.
Na jedną stronę deski wprowadzili zwierzę, a na drugą zaczęli
kłaść kamienie, aż do uzyskania
równowagi.
Gdy im się to udało, Antek rzekł
zadowolony:
- W porządku! Teraz tylko
trzeba zgadnąć, ile ważą te
kamienie!
JJJ
Chodzą dwaj robotnicy po
terenie zakładu.
Nagle jeden z nich rozdeptał
ślimaka.
- Czemu go rozdeptałeś? - pyta
kolega.
- Nie wytrzymałem! Cały dzień
za mną chodził!
JJJ
Była niezła burza i facetowi
zerwało blachę z dachu.
Trochę ją pogięło, przy okazji
zabrał więc to do mechanika,
żeby wyprostował.
Po dwóch dniach mechanik
dzwoni do niego:
- Panie, nie mam pojęcia co pan
z tym samochodem zrobił, ale
za tydzień będzie do odebrania...
JJJ
W gospodzie, przy butelce
wódki, spotykają się dwaj
chłopi.
Jeden mówi:
- Mój koń jest bardzo mądry.
- Dlaczego? - pyta drugi.
- Gdy gadam: „Idziesz, czy
nie?”, to on idzie, albo nie.
JJJ
Chłop wyhodował dwutonowe
jabłko.
Wsadził na wóz i zawiózł na
targ.

Niestety, nie ma na nie chętnych.
Wreszcie pod wieczór podchodzi facet i pyta:
- To pana jabłko?
- No!
- To cofnij pan wozem, bo mi
robak konia straszy!
JJJ
Tablica przed zagrodą z końmi:
„Proszę nie karmić koni!
Właściciel”
Napis poniżej:
„Proszę nie brać tego powyżej
pod uwagę. Koń”
JJJ
Młody agronom kazał na swoje
urodziny zabić świnię.
Chłop tłumaczy mu:
- Niestety, nie możemy zabić,
bo się prosi.
- Choćby i na kolanach prosiła macie ją zabić!
JJJ
Spotyka się polski wieśniak w
Londynie z prezesem poważnej
angielskiej firmy.
Anglik pyta:
- Polish? A wieśniak mu
odpowiada:
- A swoich nie masz?
JJJ
Program otwarcia pewnej
wystawy rolniczej przedstawiał
się tak:
godz. 11:00 - przyjazd nierogacizny i bydła nierogatego.
godz. 12:00 - przybycie zaproszonych gości.
godz. 13:00 - wspólny obiad.
JJJ
Przychodzi facet do restauracji
i mówi:
- Proszę coś wykwintnego.
- Może kawior?
- A cóż to takiego?
- Jaja jesiotra, proszę pana.
- O tak! Poproszę dwa na
twardo.
JJJ
Pewnego dnia zmarła teściowa.
Idzie córka, zięć i z nimi pies,
reszta ludzi za nimi.
Był to ogromny pogrzeb.
Podjeżdża kierowca do przydrożnego sprzedawcy i pyta:
- Kto to zmarł? Jeszcze takiego
ogromnego pogrzebu w życiu
nie widziałem!
- Temu panu pies zagryzł
teściową.
Podchodzi kierowca do rodziny
i mówi:
- Proszę przyjąć wyrazy współczucia, ale chciałbym pożyczyć
od pana tego psa.
- To proszę ustawić się na
koniec kolejki.
JJJ
Stoją dwie blondynki na przystanku i czekają na autobus.
Autobus podjeżdża, a one
podchodzą do drzwi kierowcy:
- Dojadę tym autobusem do
centrum? - pyta pierwsza.
- Nie - odpowiada kierowca.
- A ja? - pyta druga.
JJJ

