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Anna Bujnowska

Anna Bujnowska jest Przewodniczącą Okręgu Świętokrzyskiego
Związku Zawodowego „Budowlani”.

Wniosek złożył Przewodniczący Związku Zawodowego „Budowlani”.



Czy w sy tu acji wal ki o pra cę lu -
dzie pa mię ta ją jesz cze o za sa dach
bhp, czy go dzą się na wszyst kie wa -
run ki, by le by zdo być za trud nie nie?

Rze czy wi ście, w na szym wo je wódz -
twie bez ro bo cie się ga na wet 20 proc.
Każ dy, kto ma pra cę, sza nu je ją. Ja ko
związ ko wiec kon tak tu ję się z pra cow ni -
ka mi za trud nio ny mi w za kła dach bu -
dow la nych. Z mo ich ob ser wa cji wy ni -
ka, że przed się bior com za le ży
na bez piecz nych wa run kach pra cy.
Prze pi sy bhp nie są przez nich lek ce -
wa żo ne. Sta ra ją się w mia rę moż li wo -
ści wy po sa żać swo je za kła dy w no wo -
cze sne i bez piecz ne ma szy ny. Nie
szczę dzą też pie nię dzy na szko le nia
i pro fi lak ty kę. Dzia ła nia te przy no szą
wy mier ne efek ty. Od no to wu je my co raz
mniej nie szczę śli wych zda rzeń w miej -
scach pra cy. Przy kła dem jest Ce men -
tow nia La far ge Ce ment SA w Ma ło -
gosz czy, w któ rej od po nad 7 lat nie
wy da rzył się wy pa dek. 

By ła Pa ni na uczy ciel ką, po tem
zmie ni ła Pa ni za wód. Co na to wpły -
nę ło i jak od na la zła się Pa ni w no wej
ro li?

Uczy łam w szko le odzie żo wej w No -
wym Są czu. Do Kielc przy je cha łam
z mę żem, któ ry do stał tu pra cę. W szko -
łach nie by ło za po trze bo wa nia na ru sy -
cy stów. Za trud nie nie zna la złam w Za -
kła dach Prze my słu Wa pien ni cze go
w Sit ków ce ko ło Kielc. W tym przed się -
bior stwie pra co wa łam od 1975 r. aż
do eme ry tu ry… I nie ża łu ję, że tak się
sta ło, bo wie le się na uczy łam. Tra fi łam
do dzia łu so cjal ne go. To by ło do bre
miej sce do ob ser wo wa nia zmian, ja kie
na stę po wa ły w dzie dzi nie bez pie czeń -

stwa i wa run ków pra cy. Z ro ku na rok
przed się bior stwo sta wa ło się co raz bar -
dziej przy ja zne pra cow ni kom. Kie dy
przy szłam do za kła du, wi dzia łam, z ja -
kim tru dem pra cow ni cy dźwi ga ją cięż -
kie wor ki z wap nem. Dziś tę sa mą pra cę
wy ko nu ją ła do war ki. Im bar dziej po stę -
po wa ła mo der ni za cja, tym mniej by ło
wy pad ków. Lu dzie też się zmie nia li.
Chęt niej bra li udział w szko le niach bhp. 

Jest Pa ni prze wod ni czą cą Za rzą -
du Okrę gu Świę to krzy skie go Związ -
ku Za wo do we go Bu dow la ni. Ja ka
jest Pa ni zda niem ro la związ ku w bu -
do wa niu świa do mo ści bez pie czeń -
stwa pra cy?

Sta wia my przede wszyst kim na edu -
ko wa nie pra cow ni ków, jak i pra co daw -
ców. Or ga ni zu je my więc róż ne szko le -
nia, kon fe ren cje i ak cje pro fi lak tycz ne.
Współ pra cu je my ze spo łecz ny mi in -
spek to ra mi, przed się bior ca mi i oso ba -
mi od po wia da ją cy mi za bhp w za kła -
dach pra cy. Je śli wi dzi my ja kieś
na ru sze nia prze pi sów, ra zem roz wią zu -
je my pro blem.

Czy trud no Pa ni prze ko nać in sty -
tu cje do za an ga żo wa nia w dzia ła nia
zmie rza ją ce do po pra wy bhp? 

Ro bię to od lat… My ślę, że to kwe -
stia umie jęt ne go do bie ra nia od po wied -
nich ar gu men tów, aby prze ko nać roz -
mów cę. Do brą me to dą jest po ka zy wa-
nie te go, co się uda ło związ kow com
w jed nych za kła dach, związ kow com
z in nych przed się biorstw tych sa mych
branż, w któ rych trze ba coś po pra wić.
W ta kich dzia ła niach du żą po moc ofe -
ru ją mi tak że in spek to rzy pra cy z Okrę -
go we go In spek to ra tu Pra cy w Kiel -
cach. Ra zem moż na wie le zdzia łać.
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