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UDOWLANIEC
Gazetka zak³adowa

Spó³ka z o.o. i co z
tego wynika?

Nr 3
25 luty
2009r.

Tytu³owe pytanie powsta³o
jako uboczny skutek rozmów o
organizacji pracy - nie wszyscy
rozumiej¹ o co tu chodzi, mimo,
¿e o tym mówi¹...

Spó³ka z ograniczon¹ odpowie-

dzialnoœci¹  jest prawn¹ form¹ organiza-

cyjn¹ przedsiêbiorstwa, gdzie ryzyko

przedsiêbiorcy zak³adaj¹cego spó³kê jest

ograniczone do wysokoœci jego udzia-

³ów kapita³owych tworz¹cych kapita³

zak³adowy. Z drugiej strony spó³ka jest

osob¹ prawn¹ niezale¿n¹ od przedsiê-

biorcy, bo ten jest tylko posiadaczem

udzia³ów w spó³ce. Ca³y maj¹tek spó³ki

nale¿y do osoby prawnej jak¹ jest spó³-

ka, a nie do konkretnego udzia³owca.

Przedsiêbiorca posiadaj¹cy udzia³y w

spó³ce to inaczej udzia³owiec lub  wspól-

nik w spó³ce z o.o.

Przedsiêbiorca mo¿e  braæ udzia³ w

dzia³alnoœci biznesowej spó³ki jako jej

pracownik, (obojêtnie zarz¹du czy pro-

dukcji), ale nie musi. Kiedy spó³k¹ zarz¹-

dza wynajêty mena¿er,  w³aœciciel udzia-

³ów w spó³ce mo¿e realizowaæ zyski w

formie dywidenty wyp³acanej po zakoñ-

czeniu roku obrachunkowego, stosow-

nie do wysokoœci udzia³ów w spó³ce.

Dywidendy mo¿e te¿ nie byæ jeœli spó³-

ka przynosi straty.

Co z tego wynika? Ano to, ¿e ma-

j¹tek produkcyjny spó³ki nale¿y do spó³-

ki, a nie do konkretnego cz³owieka. Dla-

tego o ten maj¹tek nale¿y dbaæ, bo z nie-

go realizuje siê dzia³alnoœæ gospodarcz¹

spó³ki. Spó³ka z uzyskanych dochodów

przeznacza pieni¹dze na p³ace, maj¹tek

produkcyjny jak narzêdzia, maszyny, itp.

S¹ to koszty. Jeœli z dochodów po op³a-

ceniu kosztów coœ zostanie tworzy to

zysk spó³ki z o.o. Dopiero wtedy z wy-

pracowanych zysków pieni¹dze mog¹

byæ po opodatkowaniu podzielone miê-

dzy udzia³owców w formie dywidendy.

A jak s¹ straty, spó³ce grozi likwidacja.

Nie bêdzie pracy, strac¹ udzia³owcy.

W praktyce znaczy to, ¿e jeœli  ktoœ,

w jakiœ sposób zubo¿a maj¹tek spó³ki,

to dzia³a na jej szkodê i poniesie za to

odpowiedzialnoœæ.

Praca, pracy nie równa...
Zarz¹d poda³ analizie przyk³ady z placów budowy. Wnioski s¹
bardzo pouczaj¹ce....
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Rzecz pierwsza -
WYDAJNOŒÆ

 Podwykonawcy Budexpolu

pracuj¹cy na naszych budowach

osi¹gaj¹ wydajnoœæ pracy wiêksz¹

nawet 3 - krotnie od naszych pra-

cowników. Jak to siê dzieje, ¿e eki-

py naszych podwykonawców maj¹

lepiej zorganizowan¹ pracê.? Du¿o

wyjaœnia przyjrzenie siê organizacji

pracy.

1. co siê liczy? -

CZAS ROZPOCZÊCIA
PRACY

 Jak wykaza³y inspekcje u nas,

zamiast zaczynaæ pracê o 7.00 do-

piero siê o 7.00 przychodzi do pra-

cy. Po przyjœciu do pracy, zanim

praca siê rozpocznie zaczyna siê

przebieranie, gadanie, picie kawy.

Obce ekipy przychodz¹ do pracy

o okreœlonej godzinie, nie spóŸniaj¹

siê z rozpoczêciem pracy. Mo¿na

by³o zobaczyæ w Studzieñcu jak nasi

pracownicy zaczynali pracê po 8.00

mimo, ¿e powinni pracowaæ nomi-

nalnie od 7.00. Tynkarze  obcych

podwykonawców pracuj¹cy na tej

samej budowie ju¿ od dawna pra-

cowali. Prawd¹ jest te¿, ¿e tynka-

rze pracowali na akord, a nie na

godziny. 15z³ od m2  wytynkowa-

nej œciany. Nie wytynkowa³ - to nie

zarobi³. A jak wytynkowa³ szybko

to i sporo zarobi³. Ten prosty przy-

k³ad pokazuje wy¿szoœæ organiza-

cji pracy opartej na pracy akordo-

wej. Sk¹d u naszych pracowników

widoczna jest pewna niechêæ do

pracy akordowej?

Jak wykaza³y obliczenia gdy-

by w Budexpolu pracownicy zaczy-

nali pracê punktualnie jak nale¿y,

mo¿na by z tego tytu³u wypracowaæ

dodatkowo ok. 350.000 z³ w skali

roku. To s¹ pieni¹dze stracone, któ-

re mo¿na by przeznaczyæ na lepsze

p³ace dla pracowników produkcyj-

nych, bo oni je wypracowuj¹. Tu

siê zaczyna logiczna zale¿noœæ -

¿eby mo¿na je otrzymaæ, trzeba naj-

Budowa bloku przy Piastowskiej kierowana przez L. Kruszewskiego znacznie

przyspieszy³a po zmianie organizacji, niemniej  rezerwy s¹ jeszcze du¿e, czekamy

na zmianê pogody. Do zaangan¿owanych pracowników nale¿¹ murarz

Stanis³aw Tomasik i cieœla Janusz Pacholec.
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pierw te pieni¹dze wypracowaæ.

2. co siê liczy?  -

PRZERWY W PRACY
 Nie da siê pracowaæ d³ugo,

bo wydajnoœæ od razu spada. To

wbrew fizjologi organizmu ludzkie-

go. Cz³owiek to nie maszyna i po-

trzebuje siê zregenerowaæ przez cy-

kliczne przerwy w pracy przezna-

czone na odpoczynek, za³atwienie

potrzeb fizjologicznych, posi³ek.

Nasi podwykonawcy dobrze

o tym wiedz¹ - pracowali 8-9 go-

dzin i co 2-3 godziny mieli ustalone

przerwy. Na przerwie wyci¹gali

przyniesione z domu kanapki i ter-

mosy z gorac¹ kaw¹, herbat¹ i po-

silali siê. Dobry przyk³ad dla innych

to podwykonawca z Poznania pra-

cyj¹cy na wybrze¿u. Robili przerwy

a w czasie pracy pot lecia³ im po

plecach, ale po zakoñczeniu dniów-

ki wcale nie byli tacy zmêczeni.

Wszystko dzieki przerwom regene-

racyjnym. W delegacji nawet w

czasie wolnym pracownicy z tam-

tej ekipy dbali o to, ¿eby jeden z

drugim nie pili napojów wyskoko-

wych mog¹cych wp³yn¹æ na spraw-

noœæ organizmu.

A nasi pracownicy? Chcieliby

pracowaæ d³ugo, najlepiej po 12

godzin, nie baczni, ¿e ¿aden orga-

nizm tego nie wytrzyma na d³u¿sz¹

metê. Jak jak jest czas na przerwê

to niektórzy id¹ do najbli¿szego sk-

lepu, kupuj¹ piwo i to jest ich posi-

³ek. To nie jest w³aœciwa droga do

osi¹gniêcia dobrej wydajnoœci i

zdrowia organizmu. Sami sobie

szkodz¹.

3. co siê liczy? -

W£AŒCIWA ORGANIZACJA
STANOWISKA PRACY

Podwykonawcom zale¿y, ¿eby

jak najszybciej zrobiæ robote i iœæ

na nastêpn¹. Podczas pracy ekipy

maj¹ wszystko dobrze zorganizo-

wane. A wiec narzêdzia sprawne,

ostre, dobrze porostawiane, aby

by³y pod rêk¹ natychmiast. Albo

pasy narzêdziowe na biodrach.

Narzedzia zapasowe na wypadek

awari.  Kable pouk³adne jak nale-

¿y. Kaski i odzie¿ ochronna zawsze

pod rek¹. Materia³y przygotowane

i chronione przed zniszczeniem. Po

robocie sprz¹tniête, narzêdzia

oczyszczone i oddane do magazy-

nu. Zamawiaj¹ jakieœ dodatkowe

narzêdzia - na telefon im przywo¿¹

ze sklepu lub wypo¿yczalni.

A co u nas. Przyje¿d¿a pra-

cownik na budowe, ale zapomnia³

narzedzia albo materia³ów. Wraca

siê, traci czas i paliwo. Powinien

sam za to zap³aciæ. Potrzeba prze-

kuæ œcianê do rury. Pracownik nie

ma przyrz¹du do szukania kabli,

trzyma go nie wiadomo czemu w

domu. Przekuwa œcianê , ale uszka-

dza kable i konieczny jest remont

instalacji elektrycznej.

Rzecz druga -
DOBRA JAKOŒÆ
PRACY

Przychodz¹ na budowê nasi

podwykonawcy. Roboty robi¹

zgodnie z umow¹, owszem czasem

siê spó¿ni¹, ale na swój koszt, no i

jakoœæ robót nie mo¿e tu ucierpieæ.

Oczywiste jest, ¿e robota musi byæ

dobrze zrobiona. Jak zrobi¹ Ÿle ja-

koœciowo, to robota nie bêdzie ode-

brana i zap³acona. Niechby któryœ

z ekipy Ÿle robi³, zaraz go przywróc¹

do porz¹dku albo po prostu zwol-

ni¹, aby nie partaczy³ roboty.

A u nas? Pracownicy na nie-

których robotach nie maj¹ poczu-

cia odpowiedzialnoœci. Nieraz od

samego pocz¹tku nie zwracaj¹ uwa-

gi na jakoœæ swojej pracy. Trzeba

po nich poprawiaæ. To po co w

ogóle robi¹? Przyk³ady: parapety

montowane spadkiem do okna, roz-

szczepione drzewo przy mocowa-

niu boazerii zewnêtrznej do elewa-

cji stró¿ówki, bo nie chcia³o siê

wstêpnie nawierciæ otworów....

Trzeba o tym g³oœno mówiæ, ¿e par-

tacze nie maj¹ racji bytu.

Rzecz trzecia -
SAMODZIELNOŒÆ
I ZAROBKI

Na jednej z budów by³y do

wykonania roboty tynkarskie, pra-

wie 10 tys m2. Zebraliœmy oferty

od firm podwykonawczych i rze-

mieœlników, bo termin nagli³. By³y

ró¿ne oferty  15z³, 17 z³ za m2, a

nawet 21z³. Wszyscy przekonywali,

¿e taniej siê nie da, strac¹, nie zaro-

bi¹ nawet 2 tys miesiêczne na oso-

bê. Zg³osi³a siê te¿ ekipa z og³osze-

nia po 12z³ m2. Podpisano umowê,

przyjecha³y ekipy tynkarskie ze

swoimi agregatami i organizacj¹.

Okaza³o siê, ¿e jedna 3 osobowa

ekipa tej firmy k³adzie tygodniowo

1000m2 tynku gipsowego. Policz-

my zarobki. 1000m2 tynku tygo-

dniowo daje 4000m2 miesiêcznie.

Wartoœæ miesiêczna tych robót to

12zl x 4000= 48000z³. Dzielone na

3 osoby z ekipy, czyli miesiecznie

48000/3=16000zl na osobê. Po

potr¹ceniu ró¿nych kosztów jakie

ponios³a ekipa mo¿na szacowaæ, ¿e

ka¿dy z jej cz³onków jest w stanie

zarobiæ ok. 11.000zl na czysto mie-

siêcznie.

Co u nas?. W Budexpolu

mamy zdolnych pracowników, któ-

rzy mogliby przyuczyæ siê i roboty

tynkarskie wykonywaæ. S¹ 3 agre-

gaty tynkarskie do wykonywania

robót. Mo¿na stworzyæ ekipy tyn-

karskie i pracowaæ dalej jako pra-

cownik najemny w ekipie Budexpo-

lu, mo¿na wydzier¿awiæ agregat i

pracowaæ na w³asny rachunek, za-

k³adaj¹c dzia³alnoœæ gospodarcz¹.

Mo¿na wtedy zarobiæ i mieæ robo-

tê. Trzeba tylko chcieæ i nie baæ siê

ryzyka.

W poprzednim nr „Budowlan-

ca” zamieœciliœmy infornacjê pt.”Po-

trzeba fachowców” o mo¿liwoœci

wydzier¿awienia tych agregatów.

Nikt siê nie zg³osi³ z naszego zak³a-

du. Czy to odznacza, ¿e nie ma

chêtnych do dobrze p³atnej pracy?.



BUDOWLANIEC 3/2009 str 3

Wieczorowa Szko³a
Budowlana
im. Feliksa i Andrzeja

Sierpskich

og³asza rekrutacjê na

kursy doskonalenia

zawodowego w

zawodach:

- betoniarz, zbrojarz

- murarz, tynkarz

- cieœla

- glazurnik, posadzkarz

 szkolenie doskonalaj¹ce

z innych zawodów

budowlanych

Zapisy u majstrów na budo-

wach prowadzonych przez

„Budexpol”

lub w sekretariacie biura firmy

Plac Chopina 26.

tel. 275 29 83

Pocz¹tek zajêæ w marcu.

Wieczorowa Szko³a Budowlana
im. Feliksa i Andrzeja Sierpskich

zaprasza na inauguracyjny kurs pt:

„Warunki techniczne wykonania

robót elektrycznych w budynkach

mieszkalnych”

Uczestnictwo bez op³at. Rozpoczêcie

kursu 25 lutego g.15.30

salka konferencyjna

Budexpol, Plac Chopina 26.

Mi³o bêdzie nam widzieæ na kursie wszystkich elektryków

oraz zainteresowanych tematem

zatrudni absolwentów

szkó³ budowlanych

w zawodach:

murarz, tynkarz, posadzkarz,

betoniarz, zbrojarz, cieœla.

Wymagania: znajomoœæ zawodu.

W ramach postêpowania kwalifi-

kacjnego: interview i test kwalifi-

kacyjny. Aplikacje sk³adaæ na

e-mail: biuro@budexpol.com.pl

lub osobiœcie w sekretariacie

firmy Sierpc, Plac Chopina 26.

 Odda do dzier¿awy:

 - 2 zestawy do tynkowania

mechanicznego,

- 1 zestaw maszynowy do

podawania betonu do posa-

dzek.

Zakontraktuje firmy

partnerskie na roboty

d³ugoterminowe:

- firmy tynkarskie

- firmy posadzkarskie

- firmy sprz¹taj¹ce

- firmy wykoñczeniowe

602 172 580, 603 063 543

Pracownik miesi¹ca

Na podstawie opini prze³o¿onych

pracownikiem miesi¹ca stycznia

zosta³ pan Janusz Pacholec
cieœla aktualnie pracuj¹cy na

budowie bloku przy Piastowskiej

w Sierpcu.

Oprócz pracy, Zarz¹d spó³ki

doceni³ potencja³ organizacyjny

bêd¹cy czêœci¹ osobowoœci

wyró¿nionego pracownika.

Gratulujemy.
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Do u¿ytku wewnêtrznego. Kontakt:tel/sms +48 602 172 580

e-mail: sierpcm@wp.pl

zred. Marek F. Zgliñski

Nr 3

***

Ciê¿ka praca

Kierownik du¿ej firmy przeprowadza

rozmowê kwalifikacyjn¹ z kandydatk¹

na stanowisko w dziale marketingu.

Przegl¹daj¹c aplikacjê kandydatki, za-

uwa¿a, ¿e nie posiada ona ¿adnych

wymaganych kwalifikacji.

- No có¿ - stwierdza ironicznie - jak na

osobê bez przygotowania i doœwiad-

czenia, oczekuje Pani bardzo wyso-

kich zarobków.

- Rzeczywiœcie, - odpowiada bez za-

¿enowania kandydatka - moje oczeki-

wania finansowe s¹ doœæ wysokie, ale

musi Pan zrozumieæ, ¿e praca jest

znacznie ciê¿sza, gdy siê nie ma pojê-

cia na czym ona polega!

***

Niedospany

Pracownik czêsto spóŸnia³ siê do

pracy, bo zasypia³. Kierownik

zagrozili ch³opu zwolnieniem i

biedak kupi³ sobie kilka budzików.

Któregoœ dnia budzi sie rano 8:15

(do pracy na 8). Budziki nawet nie

gdaknely. Przera¿ony leci do

s¹siada - dentysty i mówi:

- Rwij pan 4 zêby z przodu i poma¿

pan mi twarz krwi¹, powiem, ¿e

mia³em wypadek.

Po zabiegu, pyta dentysty ile sie

nale¿y, ten mówi 400 z³. Goœæ

zdziwiony mówi, ¿e normalnie jest

40 z³. od sztuki, dentysta na to:

- Tak ale dzisiaj jest niedziela..

***

Na budowie
W Zabrzu na budowie majster

krzyczy do pracownika "gorola"

- Te synek skocz no po halba

- Ale panie majster co to jest halba?

- Te masz recht, weŸ dwie.

Podczas wykonywania rêcznych

prac transportowych nale¿y stoso-

waæ siê do kilku g³ównych zasad:

    * stosowaæ sprzêt pomocniczy

w celu zmniejszenia obci¹¿enia

uk³adu miêœniowo-szkieletowego, a

w szczególnoœci krêgos³upa

    * unikaæ du¿ych skrêtów i

niepotrzebnego pochylania tu³owia

    * d¹¿yæ do tego, aby pozycja

cia³a by³a mo¿liwie najbardziej

zbli¿ona do naturalnej

    * najkorzystniejsz¹ wysokoœci¹,

z której podnoszone s¹ przedmioty,

jest wysokoœæ blatu sto³u, wyso-

koœæ ta powinna byæ dopasowana

indywidualnie

    * pole podstawy uk³adu cz³owiek

- przedmiot  powinno byæ jak

najwiêksze, ale nie powinno

zwiêkszaæ obci¹¿enia koñczyn

dolnych

    * stosowaæ odpowiednie sposo-

by podczas podnoszenia przedmio-

tów nietypowych, o du¿ych rozmia-

rach czy du¿ej masie

    * przedmioty przenoszone

powinny mieæ uchwyty

    * przedmioty o du¿ych rozmia-

rach i du¿ej masie powinny byæ

przenoszone zespo³owo z zacho-

Dopuszczalne masy podnoszo-

nych i przenoszonych ³adunków

dla ró¿nych kategorii pracowników:

waniem wszystkich ww. œrodków

bezpieczeñstwa i zaleceñ dotycz¹-

cych sposobów podnoszenia i

przenoszenia przedmiotów

    * W razie koniecznoœci podno-

szenia przedmiotu trzymanego w

odleg³oœci wiêkszej ni¿ 30 cm od

tu³owia, nale¿y zmniejszyæ o

po³owê dopuszczaln¹ masê przed-

miotu przypadaj¹c¹ na jednego

pracownika lub zapewniæ wykony-

wanie tych czynnoœci przez co

najmniej dwóch pracowników

    * Niedopuszczalne jest rêczne

przenoszenie przedmiotów o masie

przekraczaj¹cej 30 kg na wysokoœæ

powy¿ej 4 m lub na odleg³oœæ

przekraczaj¹c¹ 25 m

    * Podczas oburêcznego prze-

mieszczania przedmiotów si³a

u¿yta przez pracownika niezbêdna

do zapocz¹tkowania ruchu przed-

miotu nie mo¿e przekraczaæ

wartoœci:

      1) 300N - przy pchaniu,

      2) 250N - przy ci¹gniêciu

    * Rêczne przetaczanie przed-

miotów o kszta³tach okr¹g³ych (np.

beczek, rur o du¿ych œrednicach)

jest dpouszczalne pod warunkiem

spe³nienia nastêpuj¹cych wyma-

gañ:

      1) masa przedmiotów przeta-

czanych po terenie poziomym nie

mo¿e  przekraczaæ 300 kg na

jednego pracownika

      2) masa

przedmiotów

wtaczanych na

pochylnie przez

jednego pracowni-

ka nie mo¿e

przekraczaæ 50

kg

    * Przenoszenie

przedmiotów,

których d³ugoœæ

przekracza 4 m i

masa 30 kg,

powinno odbywaæ

BHP Rêczne prace transportowe
- podstawowe informacje

siê zespo³owo, pod warunkiem aby

na jednego pracownika przypada³a

masa nie przekraczaj¹ca:

      -  25 kg – przy pracy sta³ej

      -  42 kg – przy pracy dorywczej

    * Niedopuszczalne jest zespo³o-

we przemieszczanie przedmiotów o

masie przekraczaj¹cej 500 kg.


