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SPOTKANIE U „BUDOWLANYCH” 
 

Spotkanie z kierownictwem ZZ "Budowlani"  
 

 
 

W dniu 12 stycznia br. w siedzibie Związku Zawodowego "Bu-

dowlani" odbyło się spotkanie kierownictwa tego Związku z 

Janem Guzem przewodniczącym OPZZ, wiceprzewodniczącym 

Rady Dialogu Społecznego i Januszem Gołąbem dyrektorem 

Wydziału Organizacji Pracy i Informacji Biura OPZZ, sekre-

tarzem Prezydium Rady Dialogu Społecznego (OPZZ).  
Podczas spotkania omawiano zagadnienia związane z dialogiem 

społecznym prowadzonym  w ramach Rady Dialogu Społecznego i 

jej zespołów problemowych oraz doraźnego ds. zamówień pu-

blicznych, a także działań podjętych przez Związek na rzecz 

wznowienia prac Trójstronnego Zespołu ds.  budownictwa i go-

spodarki komunalnej. Omówiono także zagadnienia dotyczące 

wykorzystywania Krajowego Funduszu Szkoleniowego, udział w 

szkoleniach organizowanych przez Europejski Instytut Związków 

Zawodowych (ETUI), zmiany w ustawie o związkach zawodo-

wych w tym dotyczące problematyki reprezentatywności związ-

ków zawodowych, a także problematykę wewnątrzorganizacyjną 

OPZZ. Rzeczowa wymiana poglądów na ww. tematy stworzyła 

dobrą podstawę do dalszych wspólnych działań w zakresie oma-

wianych zagadnień. Ustalono m.in, że: - przedstawiciele Związku 

Zawodowego "Budowlani" będą uczestniczyli jako eksperci OPZZ 

w pracach zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. 

prawa pracy i doraźnego zamówień publicznych, 

 
 

- OPZZ podejmie, na wniosek Związku, działania na rzecz zorga-

nizowania przez ETUI specjalistycznego szkolenia oraz będzie 

wspierał inicjatywy Związku Zawodowego "Budowlani" związane 

z prowadzeniem dialogu społecznego. Ustalono także ściślejsze 

zasady współpracy wewnątrzorganizacyjnej. 

  

,,Petycja lekowa” OPZZ doceniona w Senacie  
 

12 stycznia 2016r. senacka Komisja Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji po raz kolejny zajęła się rozpa-

trzeniem Petycji OPZZ dotyczącej podjęcia inicjatywy 

ustawodawczej w sprawie uprawnień do bezpłatnych 

leków dla osób najuboższych i przewlekle chorych.  
     To nasza inicjatywa, którą wnieśliśmy po raz pierwszy w 

maju ub. roku; była ona już rozpatrywana przez komisję 29 

września 2015r., ale ze względu na kończącą się kadencję 

parlamentarną – nie zostały podjęte żadne, wiążące decyzje. 

Nasz dokument został jednak wysoko oceniony przez Biuro 

Legislacyjne Senatu, jako mający uzasadnienie merytorycz-

ne dla wskazanych przez nas grup, które powinny być objęte 

szczególnymi uprawnieniami do bezpłatnych leków. Dysku-

sja na ten temat jest zasadne także w kontekście konsulto-

wanego obecnie rządowego projektu ustawy dającego 

uprawnienia do bezpłatnych leków dla osób powyżej 75 r. ż. 

Posiedzeniu komisji przewodniczył senator Michał Sewe-

ryński. 

     Stronę rządową reprezentował Podsekretarz stanu w 

Ministerstwie Zdrowia odpowiedzialny m.in. za politykę 

lekową Krzysztof Łanda, a OPZZ - wiceprzewodnicząca 

OPZZ Wiesława Taranowska i radca Renata Górna. 

Dlaczego domagamy się zmian? 

Analizując rosnące koszty leków, ale przede wszystkich 

niemożność ich wykupienia ze względów ekonomicznych 

przez niektóre grupy pacjentów – takie uprawnienie w 

polskim prawie powinno być wprowadzone dla najuboż-

szych emerytów i rencistów, najuboższych przewlekle 

chorych dorosłych i przewlekle chore dzieci. Proponowa-

ne przez OPZZ rozwiązania odpowiadają na wyzwania 

społeczne i są odpowiedzią na postulaty tych środowisk, w 

gospodarstwach których kwota wydawana na leki stanowi 

znaczącą pozycję. Dostępność leków właśnie dla tych grup 

obywateli jest ograniczona zwłaszcza przez bariery związa-

ne z ich sytuacją dochodową. 

Wokół naszej Petycji była wielowątkowa, także związana z 

obecną propozycją rządu bezpłatnych leków dla seniorów. 

Wiceprzewodnicząca OPZZ obszernie uzasadniła intencję 

zmian, wskazując, że wobec obecnie przygotowanego przez 

resort zdrowia projektu tzw. 75+, OPZZ proponuje kryte-

rium przewlekłości chorób najczęściej w występujących 

u dzieci i dorosłych i kryteria dochodowe jako istotne 
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czynniki, oprócz wyłącznie kryterium wiekowego. W ocenie 

OPZZ pomoc państwa powinna być bardziej celowana do 

grup społecznych najbardziej potrzebujących, zwłaszcza 

wobec ograniczoności środków finansowych NFZ na ten 

cel. Zgodnie z projektem budżetu państwa – planowane 

środki w wysokości 125 mln zł mają zaspokoić 

,,zapotrzebowanie" lekowe dla ponad 3 mln seniorów powy-

żej 75 lat. Wiceprzewodnicząca wskazała, że Petycja 

OPZZ jest szersza ale bardziej sprawiedliwa społecznie i 

nie do końca pokrywa się przedmiotowo z projektem rzą-

dowym. Przedstawiła szereg wyliczeń i działań jakie do tej 

pory związane były z inicjatywami legislacyjnymi w zakre-

sie polityki lekowej, wskazała na doświadczenia europej-

skie, badania związane ze stanem zdrowia dzieci, sytuacją 

dochodową obywateli otrzymujących najniższe gwaranto-

wane świadczenia emerytalno – rentowe. 

Senatorowie w dyskusji potwierdzili, iż dobrze byłoby w 

dalszej pracy legislacyjnej rozpatrzyć te elementy z na-

szej inicjatywy, które nie znalazły się w propozycji rzą-

dowej, przychylnie odnieśli się do intencji zmian odnośnie 

kryterium zarówno przewlekłości chorób jak i dochodowo-

ści. Uznano, że Petycja nie będzie przedmiotem dalszego 

procedowania w sytuacji podjęcia prac legislacyjnych nad 

propozycją rządową. 

Wiceminister zdrowia zobowiązał się do przedstawienia 

wyliczeń związanych z najczęściej występującymi choro-

bami przewlekłymi u dzieci, zgadzając się z naszymi 

argumentami i wskazując, że jest to problem, który re-

sort rozważy – po analizie podjęta będzie decyzja czy w 

pewnych schorzeniach u dzieci nie należałoby przyznać 

bezpłatnych leków. Wskazał także, że konieczne jest na-

tychmiastowe rozwiązanie legislacyjne związane z ratun-

kowym dostępem do deficytowych terapii medycznych. 
W czasie prac legislacyjnych nad uprawnieniami do bez-

płatnych leków, senatorowie zapowiedzieli powrót do dys-

kusji nad propozycjami, zawartymi w naszej inicjatywie. 

 

oprac. R. Górna OPZZ 

 

Spotkanie w Madrycie  
 

 
 

12 stycznia, w Madrycie odbywa się spotkanie w ramach 

realizowanego przez OPZZ projektu „Equality in Mobi-

lity  -  responsible movement of workers in EU" (Rów-

ność w Mobilności  - odpowiedzialny przepływ pracow-

ników w UE) finansowanego ze środków Komisji Euro-

pejskiej. 
W spotkaniu biorą udział przedstawiciele OPZZ oraz orga-

nizacji partnerskich: Latvian Builders Trade Union (LCA) z 

Łotwy oraz Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija 

(LPSK) z Litwy. 

Gospodarzem spotkania jest hiszpański związek CSIT 

Union Profesional. 

Celemspotkania jest analiza  różnych  poziomów  interpreta-

cji i zarządzania regulacjami dotyczącymi wdrażania przepi-

sów wspólnotowych dotyczących delegowania pracowni-

ków, wymiana doświadczeń pomiędzy partnerami oraz 

porównanie sytuacji pracowników delegowanych w po-

szczególnych krajach partnerskich. 

Spotkanie w Madrycie kończy cykl okrągłych stołów zapla-

nowanych w ramach projektu. Wcześniej odbyły się spotka-

nia w Wilnie, Rydze, Bukareszcie, Warszawie i w Paryżu. 

Kolejnym etapem projektu będzie opracowanie publikacji 

końcowej wraz z rekomendacjami. Publikacja zostanie za-

prezentowana na konferencji kończącej projekt w Brukseli. 

 

 
 

NOWA STAWKA KALKULACYJNA 15,62 

ZŁ/GODZINĘ  
NOWA STAWKA KALKULACYJNA KOSZTÓW 

PRACY W BUDOWNICTWIE W 2016 ROKU - 15,62 

ZŁ/GODZINĘ   

Największe polskie organizacje pracodawców i pracow-

ników budownictwa zawarły 8 kwietnia 2014 porozu-

mienie w sprawie stosowania i promocji minimalnej 

godzinowej stawki kalkulacyjnej wynagrodzenia w bu-

downictwie dla robót budowlano-montażowych oraz 

usług w zakresie gospodarowania nieruchomościami 

realizowanych w Polsce. Porozumienie wsparły inne 

organizacje zawodowe i gospodarcze związane z budow-

nictwem a także Państwowa Inspekcja Pracy.  

Stawka minimalna obliczana, zgodnie z Porozumieniem 

corocznie, ma stanowić podstawę do kalkulacji ofert w za-

mówieniach na w/w roboty dla sygnatariuszy porozumienia 

i rekomendację dla pozostałych uczestników przetargów a 

także zamawiających 

Porozumienie jest reakcją środowiska budowlanego na licz-

ne przypadki łamania zasad uczciwej konkurencji przez 

zamawiających i oferentów a także na bezczynność instytu-

cji publicznych w tym obszarze.  

Pełny tekst na www.opzz.org.pl 
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