
PRACA – DIALOG – ROZWÓJ

Po kolejnych pięciu latach naszej działalności spotkaliśmy się na VIII Kongresie ZZ 
”Budowlani”, by ocenić minioną kadencję, przyjąć program na kolejne lata i wybrać 
nowe  władze  Związku.  Związek  Zawodowy  „Budowlani”  zrzesza  pracowników 
budownictwa,  spółdzielczości  mieszkaniowej  i  przemysłu  wyrobów budowlanych, 
zrzesza także leśników, pracowników parków narodowych i przemysłu drzewnego.

Postulaty  związkowców sprzed  lat,  mimo  upływu czasu  i  zmian  pokoleniowych, 
wciąć pozostają aktualne. Dziś w równym stopniu jesteśmy potrzebni na rynku pracy, 
jak wtedy, gdy 120 lat temu rodził się nasz ruch związkowy. Niezmienne są nasze 
priorytety, którymi kierujemy się, rozwiązując codzienne sprawy w zakładach pracy, 
negocjując warunki pracy i płacy, rozwiązując spory - zarówno te indywidualne, jak i 
zbiorowe.  Określiliśmy  je  jasno  w  programie  na  nadchodzącą  kadencję,  którego 
przesłanie stanowi hasło Kongresu: PRACA - DIALOG – ROZWÓJ.

Chcemy godnej pracy, na uczciwych zasadach, wypracowanych w oparciu o realny 
dialog  społeczny.  Tylko  wtedy  będziemy  w  stanie  rozwijać  się  -  jako  związek 
zawodowy,  firmy,  w  których  pracujemy,  lokalne  społeczności,  i  jako  całe 
społeczeństwo.

Hasło  Kongresu  można  traktować  jako  podsumowanie  mijającej  kadencji  i  jako 
zapowiedź  naszych  działań  w  najbliższych  latach.  To  hasło  to  powrót  do 
podstawowych  wartości,  które  powinny  obowiązywać  na  rynku  pracy.

Pierwsza z tych wartości to PRACA. Mówimy: „PRACA!”, bo to słowo wychodzi z 
użycia  w dobie  umów śmieciowych,  agencji  pracy  tymczasowych  i  szarej  strefy.
Nie ma naszej zgody na wyzyskiwanie młodych ludzi pod hasłem: „elastyczne formy 
zatrudnienia”.  Nie  ma  zgody  na  współczesne  niewolnictwo  pod  postacią  agencji 
pracy  tymczasowych.  Nie  ma  zgody  na  patologię  stosowania  umów 
cywilnoprawnych w miejsce umów o pracę tylko po to, by pozbawić pracownika 
składek na ubezpieczenia społeczne. Powrót do stosunku pracy, jako powszechnej 
formy zatrudnienia, jest warunkiem koniecznym reaktywacji dialogu społecznego.

Mówimy:„DIALOG”. Z perspektywy 120 lat działania naszego ruchu związkowego 
to  wydaje  się  rzeczą  niesłychaną,  ale  dzisiaj  w  roku  2015,  w  stolicy  państwa 
położonego  w  centrum  Europy,  musimy  przekonywać,  że  tylko  zbiorowa 
reprezentacja  interesów pracowników może  zapewnić  równowagę  stron  na  rynku 
pracy. Dlatego też w czasach, gdy media i elity rządzące kwestionują rolę i potrzebę 
funkcjonowania związków zawodowych, musimy ze szczególnym zaangażowaniem 
walczyć  o  przywrócenie  dialogu  społecznego  w  naszych  branżach.
Szkoda,  że  w  resorcie  infrastruktury  tak  niewielką  wagę  przywiązuje  się  do 
problemów budownictwa, ajedynym urzędem, który faktycznie promuje i prowadzi 
dialog społeczny jest Państwowa Inspekcja Pracy.



Nie jest dobrze, gdy jedynym gwarantem wolności związkowej w Polsce staje się - 
nie polski rząd, - nie polski parlament, a Unia Europejska. Dziś próbuje się pomijać 
rolę  dialogu  społecznego.  Tymczasem warunkiem rozwoju  naszych  sektorów jest 
dialog z pracodawcami i z rządem. Dialog jest możliwy wtedy, gdy istnieje równość i 
wzajemny szacunek stron. Dialog wymaga cierpliwości i  dążenia do kompromisu.

Koleżanki i koledzy,
Pomimo tego, że obecnie prawo nie sprzyja prawdziwemu dialogowi i zawieraniu 
umów zbiorowych między pracodawcami i związkami zawodowymi, udało nam się 
jednak  porozumieć  w  sprawie  minimalnej  stawki  kalkulacyjnej  wynagrodzenia 
godzinowego  w  budownictwie  i  nieruchomościach.  Porozumienie  podpisały 
wszystkie krajowe i regionalne organizacje budowlane. To ogromny sukces Związku 
Zawodowego „Budowlani”. To dowód, że można się porozumieć!

Idealna  byłaby  sytuacja,  w  której  będziemy  negocjować  z  pracodawcami  tylko 
umowy zbiorowe i wyłącznie w bezpiecznych firmach i branżach, konkurujących ze 
sobą uczciwie na rynku,  na którym obowiązują  jasne i  sprawiedliwe zasady.  Bez 
korupcji,  politycznych  łupów,  w  otoczeniu  tworzonym  przez  kompetentnych  i 
oddanych dobru wspólnemu polityków i urzędników. Wiem, to ideał, ale należy do 
niego dążyć. 

„Budowlani” zajmują się obszarami, którymi nie zawsze interesują się inne związki. 
Mamy  wiele  wspólnych  celów,  poglądów,  opinii  i  stanowisk  z  pracodawcami 
naszych  sektorów.  Zajmujemy  się  zamówieniami  publicznymi,  kształceniem 
zawodowym,  wizerunkiem  pracownika  budownictwa  i  innych  branż,  polityką 
mieszkaniową, nanotechnologiami i  polityką klimatyczną związaną z emisją CO2, 
ochroną środowiska, innowacyjnością i wieloma innymi sprawami.

Mówiąc o Programie na nadchodzącą kadencję  i  jednocześnie  przesłaniu naszego 
Kongresu wspomniałem już o Pracy i Dialogu. Trzecim elementem naszego hasła jest 
ROZWÓJ. Bo wbrew wszystkim przeciwnościom i przeszkodom chcemy i będziemy 
się dalej rozwijać. Jako Związek, ale także jako branża.

Czego dokonaliśmy w ostatniej kadencji?
Mamy się  czym pochwalić!  W ostatnich  5-ciu  latach  byliśmy  inicjatorami  wielu 
przedsięwzięć i  mieliśmy wiele sukcesów. Po pierwsze,  zaproponowane przez nas 
porozumienie  w  sprawie  minimalnej  godzinowej  stawki  kalkulacyjnej  uzyskało 
poparcie  wszystkich  organizacji  w  branży.  Po  drugie,  byliśmy  współautorami 
porozumienia  w  sprawie  bezpieczeństwa  pracy  7,  dzisiaj  już  10  największych 
polskich  firm.  Inicjatywa  porozumienia  powstała  na  spotkaniu  partnerów 
społecznych w siedzibie  naszego związku.  Po trzecie,  byliśmy organizatorem lub 
współorganizatorem kilkunastu  spotkań  i  konferencji  w  sprawach  ochrony  pracy, 
CO2, szkolnictwa zawodowego. Po czwarte, walczyliśmy wspólnie z zakładowymi 
organizacjami związkowymi i  okręgami o utrzymanie miejsc pracy wszędzie tam, 
gdzie potrzebowali nas nasi członkowie:



• w Kieleckich Kopalniach Surowców Mineralnych,
• w Przedsiębiorstwie Kruszyw Lekkich KERAMZYT w Mszczonowie,
• w spółdzielniach mieszkaniowych w Ostrowcu Świętokrzyskim, w Warszawie 

i w Łodzi
• w Nadleśnictwie Przasnysz,
• w  Przedsiębiorstwie  Usług  Hotelowych  i  Turystycznych  w  Krakowie,  w 

WROBIS  Wrocław,  w  CERAMA w Gniewkowie,  Chemobudowie  Kraków, 
KOSMIN  Łódź,  Plimex  Siedlce,  PREFABET  Warszawa,  OPRI  Olsztyn, 
Sklejka Pisz, METAL PLAST Oborniki, Nadleśnictwie Nurzec Stacja.

To tylko  niektóre  akcje  realizowane przez  nas  wspólnie  w przedsiębiorstwach,  w 
których łamane były prawa pracownicze. Po piąte, przygotowywaliśmy wspólnie z 
BWI  układ  zbiorowy  pracy  w  przedsiębiorstwie  IKEA.  Po  szóste,  z  sukcesem 
pomagaliśmy przy rozwiązywaniu sporu w przedsiębiorstwie Barlinek S.A.,  gdzie 
pracodawca  dążył  do  likwidacji  związków  zawodowych  i  wielu  innych  firmach, 
których prawa związkowe wciąż nie są respektowane.

Nasz Program na kolejne 5 lat  musi  prowadzić  nas do rozwoju naszych struktur, 
poszerzenia praw pracowniczych i związkowych, rozwoju naszych zakładów pracy, 
poprawy  bytu  naszych  rodzin.  By  tak  się  stało,  program  musi  przekładać  się 
bezpośrednio  na  określone  w  czasie  konkretne  zadania,  które  musimy  wspólnie 
zrealizować.

Gdybym  miał  określić  nasze  cele  jednym  zdaniem,  to  walczymy  o  godną  i 
bezpieczną  pracę,  o  prestiż  pracowników  i  rangę  naszych  zawodów.  Będziemy 
domagać się:

• możliwości  przechodzenia  na  emeryturę  dla  pracowników,  którzy 
przepracowali 35 lat - kobiety i 40 lat - mężczyźni.

• likwidacji umów śmieciowych oraz patologicznego samozatrudnienia,
• wzrostu minimalnej płacy do 50% średniej krajowej,
• wprowadzenia minimalnej płacy godzinowej w naszych branżach w wysokości 

co najmniej 12 zł,
• obniżenia stawekVAT. Wysokie stawki źle wpływają na poziom konsumpcji i 

konkurencyjność naszych przedsiębiorstw.
• podniesienia  kwoty  wolnej  od  podatku.  Zwiększy  to  poziom  popytu  i 

zabezpieczy tych najuboższych.

Będziemy  bezwzględnie  walczyć  o  bezpieczeństwo  na  budowach  i  w  zakładach 
pracy.  Nie  tylko  w  tych  dużych  przedsiębiorstwach,  ale  także,  a  może  przede 
wszystkim,  w  tych  małych  i  średnich,  gdzie  brak  jest  udziału  pracowników  w 
systemie  zarządzania  bezpieczeństwem  pracy,  gdzie  nierzadko  oszczędza  się  na 
środkach  ochrony  indywidualnej,  nie  szkoli  się  młodych  pracowników.
Będziemy  kontynuować  nasze  działania  na  rzecz  zmiany  systemu  zamówień 
publicznych, by nie pełnił on jak dzisiaj wyłącznie funkcji gwaranta przejrzystości 



transakcji  i  najniższej  ceny,  lecz  przede  wszystkim  stanowił  ważny  element 
wspierania polityki społecznej i rynku pracy.

Nie chodzi o to, by Państwo kupowało jak najtaniej. Przykład tego, jak wygląda to 
„najtaniej”, mieliśmy na autostradzie A2 z chińskim COVEC-iem. Chodzi o to, by 
podmioty publiczne uzyskiwały optymalną cenę, ale w kontekście przede wszystkim 
jakości  i  efektywności  realizowanych  zadań  społecznych  państwa.  Zamawiający 
powinni  premiować  pracownicze  formy  zatrudnienia,  poziom  warunków  bhp, 
tworzyć dobre warunki do udziału w przetargach dla małych i średnich firm. O te 
zasady zamówień publicznych będziemy walczyć. Będziemy zabiegać o utworzenie 
samodzielnego  Ministerstwa  Budownictwa.  Chcemy  być  dumni  ze  swojej  pracy, 
chcemy  być  dumni  ze  swoich  firm,  dobrze  zarządzanych,  bezpiecznych, 
konkurencyjnych  i  szanujących  nasze  kompetencje.  Zapewniających  godne 
wynagrodzenie za dobrą pracę.

Kolejna sprawa to dialog społeczny wynikający z reprezentacji zbiorowych interesów 
pracowników  przez  związki  zawodowe.  Dlatego  będziemy  nadal  domagać  się 
układów zbiorowych pracy w zakładach pracy jako podstawowej regulacji stosunków 
pracownik  -  pracodawca  w firmach.  One  muszą  wrócić  w miejsce  jednostronnie 
wydawanych  przez  pracodawców  regulaminów,  które  są  żywym  świadectwem 
tłamszenia dialogu społecznego w zakładach pracy.

W  maju  planujemy  zwołanie  Zespołu  trójstronnego  w  budownictwie,  gdzie 
przedstawimy  nasze  postulaty  i  będziemy  zabiegać  o  poparcie  ich  przez 
pracodawców i przedstawicieli rządu. Chcemy zawierać porozumienia zbiorowe w 
naszych branżach na każdym z poziomów - od zakładu pracy, po ponadzakładowe, 
sektorowe porozumienia zbiorowe.

Chcemy więcej takich porozumień jak to w sprawie minimalnej stawki kalkulacyjnej, 
w różnych ważnych dla sektorów obszarach, ale też porozumień na poziomie firm.
Związek  musi  wrócić  do  negocjacji,  jako  najważniejszej  formy  działalności.
Oczekujemy otwartości pracodawców i ich związków. Chcemy trwałej, efektywnej 
struktury  dialogu,  z  udziałem  kompetentnych  przedstawicieli  rządu.  Tak  chcemy 
wpływać na kształtowanie rynku pracy i prawa w tym zakresie.

Po to, by się rozwijać Związek musi być atrakcyjny dla pracowników i partnerów 
zewnętrznych. Musi umieć „sprzedać” swe osiągnięcia i eliminować słabości. Musi 
mieć silne struktury i dbać o swój wizerunek. Nikt nie będzie liczył się z organizacją 
słabą, bierną i skoncentrowaną na sobie.

Widząc na Kongresie pełną salę delegatów i liczne grono naszych przyjaciół jestem 
pewien,  że  nie  jesteśmy  ani  słabi,  ani  bierni.  To  jest  nasz  czas,  musimy  stale 
podwyższać  nasze  umiejętności  związkowe,  wciąż  uczyć  się  rozwiązywać  nowe 
problemy,  które  przynosi  życie.  Potrzebujemy  też  nowych  członków,  nowych 
organizacji i nowych liderów na różnych szczeblach, którzy przejmą w przyszłości 



nasze obowiązki. To zadanie wymaga od nas konsekwencji, cierpliwości i właśnie 
jednolitego, wspólnego działania. Nasza siła tkwi w jedności, solidarnym działaniu i 
w  poczuciu  uczestnictwa  w  organizacji  pracowników  -  naszych  członków.

Związek Zawodowy Budowlani to nie luźna federacja organizacji zakładowych. To 
jest  wspólnota  ludzi,  którzy  wyznaczone  cele  mogą  zrealizować  tylko  razem.
Nie  jesteśmy  sami.  Mamy  sojuszników,  w  kraju  jesteśmy  członkiem największej 
branżowej konfederacji OPZZ.

I  mamy  sojuszników  w  europejskim  i  międzynarodowym  ruchu  związkowym 
budowlanych  i  drzewiarzy.  Będziemy  ściśle  współpracować  z  obydwiema 
federacjami EFBWW i BWI i będziemy współdziałać na zasadach dwustronnych z 
wieloma związkami w kraju i z Europy.

Zbigniew Janowski
24 kwietnia 2015


