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Gala XII edycji konkursu „Pracodawca
Przyjazny Pracownikom”
Pałac Prezydencki 24.02.2020 rok.
W Maju 2019 roku Przewodniczący KM NSZZ "Solidarność" "Glinik"
w Gorlicach Marek Bugno dokonał zgłoszenia Famuru S.A. Systemy Ścianowe
Glinik Oddział Gorlice do prestiżowego Ogólnopolskiego Konkursu Pracodawca
Przyjazny Pracownikom.
Poniżej przedstawiamy Państwu przebieg zdarzeń od momentu zgłoszenia do
otrzymania przez Oddział Glinik Certyfikatu i Statuetki Pracodawca Przyjazny
Pracownikom.

Ankieta zgłoszeniowa
1. Nazwa pracodawcy i jego forma prawna:
FAMUR S.A. SYSTEMY ŚCIANOWE GLINIK ODDZIAŁ GORLICE.
2. Adres pracodawcy:
UL. MICHALUSA 1 ; 38 - 300 GORLICE.
3. Imię i nazwisko, telefon, adres mailowy przewodniczącego podstawowej jednostki
organizacyjnej NSZZ „Solidarność” u pracodawcy
MAREK BUGNO - PRZEWODNICZĄCY KM NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" "GLINIK" TEL.
502-715-244; marekbugno@interia.pl
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4. Sektor działalności (branża):
GÓRNICTWO - ZAKŁAD ZAPLECZA GÓRNICZEGO.
5. Liczba osób świadczących pracę na rzecz zakładu pracy: 486 OSÓB.
w tym:
• zatrudnionych na czas nieokreślony 409 OSÓB co stanowi 84%
6. Działanie organizacji związkowych:
• liczba pracowników zrzeszonych w NSZZ „Solidarność”: 145 OSÓB.
• liczba pracowników zrzeszonych w innych związkach zawodowych:123 OSOBY
• pracownicy zrzeszeni w związkach zawodowych stanowią 55 % wszystkich
zatrudnionych.
7. Czy u pracodawcy działa Społeczna Inspekcja Pracy? /niepotrzebne skreślić/
TAK
NIE
8. Czy u pracodawcy, w myśl kodeksu pracy, powołana została Komisja BHP lub inny
organ nadzorujący bezpieczeństwo i higienę pracy (jaki to organ) ? /niepotrzebne
skreślić/
TAK
NIE
NIE DOTYCZY*
Inny organ jaki (nazwa)? ---------------------------------------9. Czy u pracodawcy powołana jest Rada Pracowników lub inny organ samorządu
pracowniczego (jaki to organ) ? /niepotrzebne skreślić/
TAK
NIE
NIE DOTYCZY**
Inny organ jaki (nazwa)? ---------------------------------------10. Informacja zakładowego SIP o prowadzonych postępowaniach kontrolnych wobec
pracodawcy i stwierdzonych nieprawidłowościach, jeżeli takie miały miejsce w okresie
od stycznia roku poprzedzającego rozpoczęcie bieżącej edycji akcji do chwili złożenia
wniosku.
Jako SIP przeprowadzam rutynowe kontrole bezpieczeństwa pracy pracowników co
najmniej 1 raz na kwartał. W wyniku przeprowadzonych kontroli w 2018 i 2019 roku
nie stwierdziłem istotnych nieprawidłowości, które w trybie pokontrolnym
pracodawca musiałby wyeliminować.
…………………………………………………
(podpis i pieczęć zakładowego SIP)

11. Informacja o wypadkach przy pracy oraz o liczbie chorób zawodowych za każdy rok
sprawozdawczy w ciągu ostatnich 3 lat kalendarzowych.
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ANALIZA WYPADKOWOŚCI
Wyszczególnienie
Ogółem wypadków
Śmiertelnych
Ciężkich
Zbiorowych
Średnia liczba zatrudnionych
Wskaźnik częstotliwości wypadków
Liczba Chorób zawodowych

2016

2017

2018

12

11

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

462

489

490

25,99

22,49

10,20

0

0

0

Działając w oparciu o Regulamin Przyznawania przez NSZZ „Solidarność” Certyfikatu
„Pracodawca Przyjazny Pracownikom”, Komisja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" "Glinik"
w Gorlicach na swoim posiedzeniu w dniu 09 maja 2018 roku podjęła uchwałę o następującej
treści:
Uchwała nr 73/V/XI/2019 z dn.09.05.2019r.
Komisja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" "Glinik" w Gorlicach działając w oparciu
o Regulamin Przyznawania przez NSZZ „Solidarność” Certyfikatu „Pracodawca Przyjazny
Pracownikom” i własną wnikliwą ocenę działań Dyrektora Firmy Famur S.A. Systemy
Ścianowe GLINIK Oddział w Gorlicach jako pracodawcy, postanawia dokonać zgłoszenia
wyżej wymienionego Pracodawcy w nadchodzącej edycji konkursu, do otrzymania Celtyfikatu
„Pracodawca Przyjazny Pracownikom”
Uchwała podjęto jednogłośnie przy obecnych 15 na 17 członkach KM .
Konkurs promuje pracodawców, którzy wyróżniają się w zakresie przestrzegania przepisów
prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe.
Organizowany jest przez NSZZ „Solidarność” pod honorowym patronatem Prezydenta RP. To
jedyny taki konkurs, w którym kandydatów do nagrody zgłaszają sami pracownicy zrzeszeni w
związku zawodowym „Solidarność”. Pierwszą edycję konkursu patronatem honorowym objął
śp. Prezydent Prof. Lech Kaczyński. Od tamtej pory konkurs co roku odbywa się pod
patronatem urzędującego Prezydenta RP, a uroczystość wręczenia certyfikatów ma miejsce w
Pałacu Prezydenckim.
Galę otworzyło przemówienie prezydenta Andrzeja Dudy.
– Bardzo dziękuję, że ta gala konkursu Pracodawca Przyjazny Pracownikom odbywa się w pałacu
prezydenckim, dziękuję, że NSZZ Solidarność powierza prezydentowi możliwość współprowadzenia tej
gali i wręczenia statuetek i certyfikatów. Najbardziej cenną częścią konkursu jest to, że wniosek
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konkursowy pochodzi od pracowników. To pracownicy danego zakładu decydują o tym, czy ich
pracodawca będzie mógł ubiegać się o nagrodę. To nagroda pokazująca nowoczesną stronę polskiej
gospodarki. To przedsiębiorstwa w których przestrzegane są zasady prawa pracy, gdzie umowy w
absolutnej większości są umowami na czas nieokreślony, że wszystkie zasady są przestrzegane.
Pracownicy widzą tam jak są traktowani, jak traktowane są przepisy BHP, które są tak ważne by unikać
wypadków w zakładach pracy. To również możliwość swobodnego funkcjonowania związków
zawodowych ze wszystkimi zasadami, tak aby pracownicy i ich interesy były bronione. Najważniejsze
jest to, że to pracownicy zgłaszają pracodawcę. Dlatego wszystkim uczestnikom, ale przede wszystkim
laureatom gratuluję i dziękuję.
Następnie głos zabrał Przewodniczący KK NSZZ "Solidarność" Piotr Duda.
Dzisiejsza uroczystość to nieliczne chwile, kiedy wspólnie mówimy o pozytywnych relacjach między
pracodawcą a pracownikiem. A dosłownie mówiąc między pracodawcą a związkiem zawodowym w
zakładzie pracy. Dlatego czekamy cały rok by spotkać się w pałacu prezydenckim, by podzielić się
spostrzeżeniami i nagrodzić pracodawców, którzy wychodzą ponad zwykłe standardy zatrudnienia.
Stabilność zatrudnienia zawsze zabiega o to, o umowy na czas określony i nieokreślonym to bardzo
ważna stabilizacja w życiu zawodowym i rodzinnym. To już XII edycja konkursu Pracodawca Przyjazny
Pracownikom, konkursu, który został zapoczątkowany w 2008 r., wtedy objął go patronatem ś.p.
prezydent Lech Kaczyński, człowiek Solidarności, ale już wtedy wiedzieliśmy, że to prezydent przyjazny
pracownikom. Dzisiaj po tych wielu latach w tej Sali mogę powiedzieć, że prezydent Andrzej Duda też
jest prezydentem przyjaznym pracownikom, pokazał to przez pięć lat swojej prezydentury, nie tylko
podczas dzisiejszej gali, ale w wielu momentach trudnych dla pracowników związków zawodowych i
Solidarności.
Laureaci tegorocznej edycji:
1. PGE Energia Odnawialna SA Oddział ZEW Dychów w Dychowie
2. Zakład Usług Energetycznych „Wod-Rem” Sp. z o.o. w Nowej Sarzynie
3. Kopalnia Wapienia „Morawica” SA
4. Dom Pomocy Społecznej w Foluszu w woj. podkarpackim
5. Iskra-Centrum Narzędzi Specjalnych Sp. z o.o
6. PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże w Gdańsku
7. Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o.
8. Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem” w Katowicach
9. „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Zgoda” w Płocku
10. Famur SA Systemy Ścianowe Glinik Oddział Gorlice
11. Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych „Kruszgeo” SA
12. Orlen Południe SA
13. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA w Krakowie
14. Grupa Żywiec SA
15. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów
16. KGHM Polska Miedź SA Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice – Sieroszowice”
17. Lubelski Węgiel „Bogdanka” SA
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To duże wyróżnienie dla Systemów Ścianowych Glinik Oddział w Gorlicach. Statuetkę i Certyfikat
z rąk Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudu i Przewodniczącego KK NSZZ "Solidarność" Piotra Dudy
odebrał Dyrektor Oddziału Glinik Pan Andrzej Ziara. W uroczystej Gali z ramienia Famuru i Oddziału
Glinik udział wzięli: Prezes Famur S.A. Pan Mirosław Bendzera, Kierownik Działu HR Pani Anna
Łomnicka, Dyrektor Oddziału Glinik Pan Andrzej Ziara, Przewodniczący KM NSZZ "Solidarność" "Glinik"
Pan Marek Bugno.
Serdeczne gratulacje.
Relacje przygotował, M.B.
Zdjęcia i link do filmu z uroczystości przedstawiamy poniżej:

https://www.tvp.info/46803325/prezydent-laureaci-konkursupracodawca-przyjazny-pracownikom-buduja-polska-gospodarke
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