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SPOTKANIE ZWIĄZKÓW
ZAWODOWYCH KRAJÓW
GRUPY WYSZEHRADZKIEJ W
PRADZE 6 DO 7 LUTEGO 2019
Tematyka pierwszego w tym roku spotkania związków zawodowych grupy krajów
wyszehradzkich dotyczyła zbliżającego się
kongresu
Europejskiej
Konfederacji
Związków Zawodowych oraz wyborów do
Parlamentu Europejskiego. Te dwa wydarzenia planowane są na maj, nie jest więc
zaskoczeniem, że związki z krajów grupy
wyszehradzkiej umieściły te tematy w porządku obrad.

Na spotkaniu w Pradze OPZZ reprezentowali
Jan Guz i Adam Rogalewski. Warto podkreślić, że Jan Guz był jedynym prezydentem
centrali związkowej z Polski.
Wybory Europejskie będą kluczowe dla Europy targanej populizmem i anty- europejskimi ideologiami. Pojawia się uzasadniona
obawa, że antyeuropejskie i skrajnie prawicowe partie uzyskają znaczą liczbę głosów umożliwiających im utworzenie silnej
frakcji partyjnej w przyszłym parlamencie.
Frakcja ta, w skrajnych przypadkach może

być liczniejsza niż najliczniejsza obecnie
frakcja partii ludowej. W mniej skrajnych
przypadkach populiści zdobędą więcej głosów
niż frakcja socjalistów i demokratów. Pierwszy
scenariusz oznaczać będzie koniec Unii Europejskiej; drugi koniec Europy socjalnej.
Związki zawodowe powinny więc aktywnie
włączyć się w kampanie wyborczą i poprzez
zachęcenie obywateli i swoich członków do
uczestnictwa w wyborach i popierać te partie
polityczne, które przedstawiają postulaty pro
pracownicze. Im niższa frekwencja wyborcza
tym większe prawdopodobieństwo zwycięstwa
partii populistycznych i prawicowych.
"Nie chodzi tutaj o upolitycznienie związków
zawodowych - mówi Adam Rogalewski- i zachęcanie ich członków do głosowania na wybranie partie polityczne, ale bardziej o popieranie programów tych
partii, które są najbliższe pracownikom i będą sprzyjały budowaniu
Europy
socjalnej. Oczywistym jest,
że bez silnej reprezentacji w Parlamencie Europejskim,
europejski
ruch związkowy nie będzie mógł wprowadzić do porządku prawnego
pro pracowniczych aktów prawnych."
W części dotyczącej zbliżającego się kongresu, uczestnicy omówili kandydatury na przyszłych przewodniczących i członków sekretariatu Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (EKZZ), jak również zajęli się kwestiami dotyczącymi przyszłego programu
EKZZ- szczególnie jeśli chodzi o zagwarantowanie w nim interesów pracowników z Europy Środkowo- Wschodniej. Kolejne spotkanie, planowane jest w październiku
w Bratysławie.
Adam Rogalewski

Wynagrodzenia i czas pracy w
budownictwie do zmiany
CZAS, JAKOŚĆ I WARTOŚĆ PRACY W POLSKIM BUDOWNICTWIE
STANOWISKO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO
„BUDOWLANI”
W SPRAWIE WYNAGRODZEŃ I CZASU PRACY W BUDOWNICTWIE
Związek Zawodowy „Budowlani”, po licznych sygnałach dotyczących przekraczania dopuszczalnego w
prawie pracy maksymalnego dziennego czasu pracy w
budownictwie, wzywa Państwową Inspekcję Pracy do
przeprowadzenia pogłębionych kontroli rzeczywistego
czasu pracy osób zatrudnionych na budowach. Dopuszczalny czas pracy w Polsce wynosi średnio 40
godzin tygodniowo i średnio 8 godzin dziennie przy
pięciodniowym
tygodniu
pracy. W systemie równoważnego czasu pracy dopuszczalne jest wydłużenie
dziennego czasu pracy do 12 godzin (przy utrzymaniu
średnio 8 godzin w okresie rozliczeniowym).
Według powszechnej opinii rynek budowlany jest obecnie
rynkiem pracownika. Brakuje wykwalifikowanych
pracowników placu budowy, brakuje wciąż średniego i
wyższego nadzoru inwestycji budowlanych. Według
danych pochodzących z różnych źródeł średnie wynagrodzenie netto pracowników budowlanych w styczniu
2019 r. w Polsce wynosiło ponad 16 zł netto (co oznacza mniej niż 4 EUR) i było wyższe o ponad 12% niż
przed rokiem. Wykwalifikowany murarz zarabia średnio 18 zł „na rękę” (21 zł w mazowieckim, 17 zł w
świętokrzyskim), wykwalifikowany tynkarz średnio 36
zł (40 zł w mazowieckim, 30 w świętokrzyskim), wykwalifikowany glazurnik 19 zł (23 zł mazowieckie, 18
zł świętokrzyskie). To rzeczywiście więcej niż ubiegłych latach. Dostępne dane o wynagrodzeniach odnoszą się jednak do nominalnego czasu pracy i niewiele
mówią o rzeczywistym czasie pracy na budowach. Z
informacji napływających do naszego Związku wynika, że zarówno pracownicy wykonawczy robót stanu
surowego, monterzy instalacji jak i operatorzy maszyn
budowlanych pracują znacznie dłużej niż 8 godzin –
często 10-12 godz. i że ten dłuższy czas pracy nie jest
rekompensowany w wynagrodzeniach w ramach
zrównoważonego czasu pracy ani też w formie wypłat
za nadgodziny. Wszystko wskazuje więc na to, że

średni wzrost wynagrodzeń w branży jest niższy niż
wskazany powyżej a przepisy o czasie pracy często
naruszane. Powszechnie znany jest fakt, że pracownicy
migracyjni w polskim budownictwie zgadzają się na
pracę znacznie dłuższą, niż pozwalają na to przepisy.
Wydłużanie w ten sposób czasu pracy przez pracodawców stanowi nie tylko łamanie prawa, ale też generuje zagrożenia dla bezpieczeństwa na budowach.
Nie należy się dziwić niedoborowi wykwalifikowanych pracowników budownictwa w Polsce. Przyczyną
jest nie tylko brak zainteresowania młodych ludzi
trudną, wyczerpującą i niestabilną pracą. Wynagrodzenia na rynkach krajów Europy zachodniej rosły szybciej niż u nas. W 2018 r. w Belgii wykwalifikowany
pracownik budowlany zarabiał minimum 15.8 EUR na
godzinę, w Niemczech blisko 15 EUR na godzinę, w
Holandii ponad 14 EUR na godzinę. To płace brutto,
ale trzeba pamiętać, że świadczenia towarzyszące płacy są w tych krajach zdecydowanie wyższe i bardziej
zróżnicowane a pracownicy budowlani nie przechodzą
na emeryturę w wieku 65 lat, lecz wcześniej. Dość
stabilne zatrudnienie pozwala im jednocześnie zgromadzić środki, które zapewniają godne życie po
zakończeniu
aktywności
zawodowej. Można więc
powiedzieć, że rozbieżność
w wysokości wynagrodzeń
polskich budowlanych i pracowników w krajach Europy Zachodniej i Północnej pogłębiła się w ostatnich
latach. Polscy budowlani szukają i nadal będą szukali
lepszej pracy za granicą. W Polsce wynagrodzenia
pracowników budownictwa nadal są zbyt niskie a siła
nabywcza polskich budowlanych rażąco różni się od
siły nabywczej ich zachodnioeuropejskich kolegów. Związek Zawodowy „Budowlani” apeluje do
Państwowej Inspekcji Pracy o sprawdzanie przestrzegania przepisów dotyczących czasu pracy na budowach w sposób stały i systemowy, tak by można było
ocenić stan rzeczywisty i dynamikę zmian w tym zakresie w kolejnych latach. ZZ „Budowlani” wzywa
Główny Urząd Statystyczny do wypracowania narzędzi do badania i dostarczenia wiarygodnych informacji
o relacji rzeczywistego czasu pracy w relacji do wynagrodzeń w branży. W przypadku obydwu tych wskaźników dotychczasowe informacje dostarczane przez
GUS są dalece niewystarczające. Rynek inwestycyjny i
rynek pracy w budownictwie nie są stabilne i podlegają
wahaniom koniunkturalnym. Od wielu lat dyskutujemy
o tych samych problemach i od lat jesteśmy równie
daleko od ich rozwiązania. Wzywamy rząd i organizacje pracodawców do rozmowy, którą zakończymy
wreszcie konkretnymi, kompleksowymi ustaleniami i
rozwiązaniami dotyczącymi stabilności
zatrudnienia, wynagrodzeń, kwalifikacji

zawodowych a także mechanizmów negocjacji warunków pracy. Jeśli tak się nie stanie, powyższe stanowisko będzie aktualne jeszcze przez wiele lat.

Za Zarząd Krajowy
/-/ Zbigniew Janowski
Przewodniczący ZZ „Budowlani”

Kłamstwo!!
Zwracamy się do ministerstwa edukacji z pytaniem
(w ramach dostępu do informacji publicznej) o
koszt reklam publikowanych w ostatnim czasie w
mediach na zlecenie MEN. W reklamach tych, czytamy m.in. o rzekomych 16,1% podwyżkach dla
nauczycieli.

słów „Szanowni Rodzice i Opiekunowie, zdajemy sobie sprawę z kluczowej roli i znaczenia nauczycieli w
procesie edukacji Państwa dzieci”,

2)
wskazania czy publikacja w Dzienniku Gazeta Prawna z dnia 14 lutego 2019 r. na stronie C8 materiału dotyczącego zmiany wysokości nauczycielskich
wynagrodzeń została zamówiona lub opłacona przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej, a jeżeli tak to
wskazania kosztów poniesionych przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej na jego publikację,
3)
wskazania łącznych kosztów opublikowania
w okresie od dnia 8 lutego br. do dnia 15 lutego 2019 r.
na zamówienie Ministerstwa Edukacji Narodowej w
środkach masowego przekazu materiałów opracowanych przez MEN lub na zlecenie MEN,
4)
wskazania kosztów opublikowania w okresie
od dnia 8 lutego 2019 r. do dnia 15 lutego 2019 r. na
zamówienie Ministerstwa Edukacji Narodowej materiałów opracowanych przez MEN lub na zlecenie
MEN odpowiednio w:
a) dziennikach,
b) tygodnikach,
c) miesięcznikach,
d) stacjach radiowych,
e) stacjach telewizyjnych,
f) mediach internetowych innych
ściowe,

niż media społeczno-

Pani Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej
WNIOSEK ZNP
Działając na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz.
1330 ze zm.) niniejszym w imieniu Związku Nauczycielstwa Polskiego wnosimy o udostępnienie informacji publicznej w postaci:

g) mediach społecznościowych,

5)
kopii faktur otrzymanych przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej w związku z publikacjami, o których mowa w pkt 1- 4. Na podstawie art. 14 ust. 1
ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o
udostępnienie informacji poprzez przesłanie jej na ww.
adres email.
Z poważaniem,
Sławomir Broniarz

1)
wskazania wysokości łącznych kosztów poniesionych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na
publikację w środkach masowego przekazu podpisanego przez Panią Minister listu rozpoczynającego się od

Prezes ZNP
[źródło: znp.edu.pl]

W oparach absurdu
O godzinie 12:00 w siedzibie OPZZ złożono petycję
w „obronie” byłego przewodniczącego Rady Mazowieckiej OPZZ Piotra Szumlewicza. Organizatorem
akcji, która została ogłoszona na stronie naszademokracja.pl był Mateusz Dobrowolski,
członek Mazowieckiej Rady Wojewódzkiej Partii
Razem i koordynator struktur tej partii w Płocku.

Jako największa Centrala związkowa w Polsce
z zaniepokojeniem obserwujemy zaangażowanie partii Razem w
akcję, która pośrednio
nawołuje OPZZ do nieprzestrzegania prawa.
Zarówno sama treść
petycji jak i jej adresat
budzą ogromne wątpliwości.

O co i z kim walczy Partia Razem?
W tytule petycji czytamy „O jedność związkową!
Przywrócić Piotra Szumlewicza do pracy!”. Można tu
dostrzec pewien problem, ponieważ Piotr Szumlewicz
pracy nie stracił.
Jak już wielokrotnie informowaliśmy Piotr Szumlewicz jest zatrudniony w oparciu o umowę o pracę
przez Radę OPZZ woj. mazowieckiego, która jest jego
pracodawcą. Jak każda umowa o pracę podlega ona
przepisom Kodeksu pracy.
O co więc walczy Partia Razem?
W pierwszym zdaniu petycji czytamy: „Zwracamy się
do Pana z apelem o przywrócenie Piotra Szumlewicza
na stanowisko Przewodniczącego Mazowieckiej Rady
Wojewódzkiej OPZZ.”.
A więc przywróćmy do pracy czy na funkcję?
Zgodnie z wewnętrznymi regulacjami OPZZ przyjętymi przez Kongres OPZZ funkcje w naszym Porozumieniu może pełnić członek związku zawodowego
należącego do struktur OPZZ. Jesteś z OPZZ możesz
pełnić funkcje w OPZZ, nie jesteś nie możesz. Takie
same lub podobne zapisy posiada większość federacji i
konfederacji.

Piotr Szumlewicz pełnił funkcję przewodniczącego
Rady z rekomendacji Ogólnopolskiego Pracowniczego
Związku Zawodowego „Konfederacja Pracy”, w którego szeregach była jego macierzysta organizacja
związkowa. Zgodnie z decyzją Konfederacji Pracy
Piotr Szumlewicz utracił członkostwo w związku. W
tym momencie dochodzimy do kolejnego absurdu.
Piotr Szumlewicz nie został wyrzucony i bezprawnie
pozbawiony funkcji. Piotr Szumlewicz nie należy do
żadnego związku zawodowego należącego do OPZZ.
Na mocy prawa stracił więc mandat do pełnienia funkcji w naszych strukturach. Piotr
Szumlewicz został powołany na
przewodniczącego zgodnie z regulacjami prawnymi OPZZ i zgodnie
z nimi przestał pełnić tą funkcję.
Tu należy zaznaczyć, że nie jest on
pierwszą osobą, która na mocy tego
przepisu przestała pełnić funkcję w
strukturach OPZZ.
Tak więc mamy już dwa absurdy: Partia Razem walczy o przywrócenie etatu, który jest i nawołuje OPZZ do złamania prawa i
pozwolenie na pełnienie funkcji
osobie niezrzeszonej w naszych strukturach?
Jakby tego było mało petycja zawiera kolejny, trzeci absurd – adresata.
Partia Razem apeluje do przewodniczącego OPZZ Jana
Guza.
I znowu wpadka!
Jan Guz jest przewodniczącym Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. W obu przypadkach o których w petycji pisze pan Mateusz Dobrowolski nie jest on stroną.
Podkreślmy jeszcze raz: Pracodawcą Piotra Szumlewicza jest Rada Mazowiecka OPZZ, która jest odrębną,
niezależną strukturą. Mandat do pełnienia funkcji Piotr
Szumlewicz utracił przestając być członkiem Konfederacji Pracy, która jest odrębną, niezależną strukturą.
Ze zdziwieniem przyjmujemy zaangażowanie partii
politycznej w wewnętrzne statuty i regulaminy niezależnych i samorządnych związków zawodowych. Delikatnie przypominamy, że te czasy już bezpowrotnie
minęły.
O co więc i z kim walczy Partia Razem?
BP OPZZ[fot. pixabay.com]

Posiedzenie Komisji Ochrony
Pracy OPZZ
W dniu 14 lutego 2019r. w siedzibie OPZZ odbyło
się Komisji Ochrony Pracy OPZZ pod przewodnictwem przewodniczącego komisji Grzegorza Pawlaka.

cji pracy w branży, zakładzie pracy i regionie. To ważny element edukacyjny, aby poznać dokładnie problemy każdej z branż w obszarze bezpieczeństwa pracy.
Na obecnym posiedzeniu prezentacja objęła branżę
rolniczą (kol. Grzegorz Wysocki ze ZZ Pracowników
Rolnictwa RP) i energetyczną (kol. Czesław Odalski z
MZZ Pracowników Energetyki Płockiej).
W dalszej części obrad dyskutowano nad: Regulaminem konkursu na Najaktywniejszego Społecznego Inspektora Pracy, inicjatywami OPZZ z okazji Tygodnia
Bezpieczeństwa oraz obchodami Światowego Dnia
Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, przekazanymi do
konsultacji społecznych aktami prawnymi: nowelizacją
rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy oraz nowelizacją ustawy o społecznej inspekcji pracy.
Posiedzenie zakończono prezentacją członkom komisji
informacji na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych – tę część przedstawił dyr. Wydziału Polityki
Społecznej, Ubezpieczeń i Rynku Pracy OPZZ Bogdan
Grzybowski.

W posiedzeniu komisji, oprócz jej członków brali
udział: wiceprzewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski i przewodniczący OPZZ Jan Guz, którzy
przedstawili najważniejsze bieżące działania związkowe wynikające z aktywności OPZZ.
Na początku spotkania gościliśmy przedstawiciela
Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego
Instytutu Badawczego panią Dorotę Piętę z Krajowego
Punktu Centralnego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, która przedstawiła problematykę aktualnych kampanii społecznych, przedsięwzięć
i inicjatyw w zakresie bezpieczeństwa pracy na szczeblu krajowym i europejskim realizowanych m.in. przez
CIOP – PIB, przy współudziale partnerów społecznych. To ciekawe inicjatywy m.in. polska kampania
społeczna ,,Moda na Bezpieczeństwo”, która będzie
realizowana w bieżącym roku czy ta dotycząca substancji niebezpiecznych i rakotwórczych.
Uzgodniono, że stałym punktem posiedzeń komisji
będzie prezentacja przez dwóch członków problematyki bezpieczeństwa pracy i przestrzegania przepisów
prawnej ochrony pracy, z uwzględnieniem działalności
społecznej inspekcji pracy na terenie zakładu pracy, z
uwzględnieniem oceny współpracy z organami inspek-

(rg)

OPZZ popiera belgijskich
związkowców

Belgijska Powszechna Federacja Pracy (FGTB)
wraz z Konfederacją Chrześcijańskich Związków
Zawodowych (CSC) i Powszechną Centralą Liberalnych Belgijskich Związków Zawodowych
(CGSLB) zapowiedziały zorganizowanie strajku
generalnego w dniu 13 lutego 2019 r.
Decyzja ta zapadła po tym, jak nie osiągnięto porozumienia z organizacjami pracodawców w kwestii wzrostu płac w ciągu najbliższych dwóch lat. Obliczenia
dokonane przez rząd w celu ograniczenia tego wzrostu
przewidują wzrost zaledwie o 0,8%, natomiast związki
zawodowe postulują wzrost o 1,5%. Lista postulatów
związków organizujących strajk składa się z następujących punktów:

✓ znaczący wzrost naszych wynagrodzeń i rewi-

✓

✓

✓
✓
✓

✓
✓

zja obecnej "normy płacowej". Zwiększenie
całkowitego minimalnego wynagrodzenia do14
euro/godzinę lub 2.300 euro/miesiąc. Wynagrodzenie dla młodzieży pozwalające na rozpoczęcie samodzielnego życia.
obniżenie poziomu stresu w pracy, podpisywanie większej liczby umów o pracę na czas nieokreślony i lepsza równowaga między życiem
zawodowym i prywatnym.
przyzwoita emerytura: minimalna emerytura w
wysokości 1.500 euro netto, emerytura w wysokości 75% przeciętnego wynagrodzenia pracownika, mniej stresogenne warunki przechodzenia na emeryturę poprzez kontynuację systemów wcześniejszej emerytury i kończenie kariery zawodowej od55 roku życia lub później.
zwiększenie świadczeń socjalnych do 10% powyżej granicy ubóstwa.
równe wynagrodzenie za taką samą pracę.
wzmocnienie usług publicznych i poprawa warunków pracy pracowników w służbie publicznej.
rozsądne ceny za niezbędne usługi komunalne
(woda, prąd, gaz).
przesunięcia podatkowe, które przeniosą ciężar
fiskalny z uboższej części społeczeństwa na
najlepiej zarabiających, kapitał i duże firmy.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
solidaryzuje się z belgijskimi związkami zawodowymi
i wyraża pełne poparcie dla planowanego strajku generalnego.

K. Duda

OPZZ na szkoleniu ETUI
„Eurotrenerzy 1”

W dniach od 29 stycznia do 2 lutego 2019 roku
odbyło się w Brukseli szkolenie „Eurotrenerzy
1” zorganizowane przez Europejski Instytut
Związków Zawodowych (ETUI). W szkoleniu
wzięło udział 18 uczestników ze związków europejskich z następujących krajów: z Polski,
Litwy, Albanii, Francji, Włoch, Hiszpanii oraz

Finlandii. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych reprezentował Dariusz Goc,
eurotrener ETUI, a także Katarzyna Duda z
Wydziału Międzynarodowego w charakterze
uczestniczki szkolenia.

Warsztaty miały na celu rozwijanie indywidualnych kompetencji szkoleniowych uczestników reprezentujących związku zawodowe, jako inwestycja w przyszłe strategie tych organizacji. Podczas
szkolenia kładziono szczególny nacisk na europejską tożsamość związkową. Tematyka warsztatów objęła takie aspekty, jak praca w środowiskach wielokulturowych i transnarodowych, co
prowadziło do rozwijania świadomości w zakresie
różnorodności kulturowej w kontekście szkolenia
związkowego. Podczas warsztatów zapoznano
uczestników z procesami projektowania szkoleń i
metodami pedagogicznymi, które są stosowane
na poziomie europejskim. Istotnym elementem
szkolenia była ponadto wymiana doświadczeń
między uczestnikami w szkoleniu członków
związków zawodowych.

