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ZWIĄZKU ZAWODOWEGO „BUDOWLANI”

NA KADENCJĘ 2015-2020

WPROWADZENIE

Podstawowym  celem  Związku  Zawodowego  „Budowlani”  jest  skuteczne, 
efektywne i wymierne reprezentowanie oraz obrona praw, interesów zawodowych i 
socjalnych   członków  Związku  i  pracowników  zatrudnionych  w  branży 
budownictwo, przemysł  materiałów budowlanych,  spółdzielczość mieszkaniowa, 
przemysł  drzewny  i  meblarski  i  leśnictwo.  Jesteśmy  organizacją  dojrzałą 
światopoglądowo i otwartą na współpracę z  partnerami społecznymi.

Dumni z doświadczeń wniesionych przez kilka pokoleń działaczy i ich dokonań, 
ale i świadomy licznych zagrożeń dla świata pracy i problemów, które muszą być 
rozwiązane, przyjmujemy niniejszy Program, wierząc, że jego realizacja sprawi, iż 
za kolejne 5 lat nasz Związek będzie organizacją mocniejszą, liczniejszą, a przez to 
jeszcze skuteczniejszą. 

Wykonanie niniejszego Programu Kongres powierza Radzie Krajowej. 
  
I. DIAGNOZA PROBLEMÓW I  ZAGROŻEŃ

W nowej kadencji Związek zmierzy się m.in. z negatywnymi zjawiskami, które 
niekorzystnie wpływają na warunki pracy i płacy pracowników oraz na cały ruch 
związkowy.  Analizując  zagrożenia  i  problemy  Związek  nie  może  tracić  z  pola 
widzenia  również  własnych,  wewnętrznych problemów,  które  mogą negatywnie 
wpływać na rozwój Związku. Wskazujemy następujące kluczowe problemy:

− spowolnienie  gospodarcze  w  Unii  Europejskiej  i  na  Świecie mające 
negatywny  wpływ  również  na  polską  gospodarkę,  m.in.  poprzez  nacisk  na 
liberalizację  prawa  pracy,  uelastycznianie  zatrudnienia,  masowe  omijanie 
stosowania umów o pracę i stosowanie tzw. „umów śmieciowych”;
− zjawisko  globalizacji  gospodarki  światowej -  objawiające  się  m.in. 
przenoszeniem produkcji do krajów rozwijających się, unikanie opodatkowania w 
Polsce przez ponadnarodowe koncerny;    
− niekorzystne  tendencje  demograficzne -  polegające  na  „starzeniu  się” 
społeczeństwa, przy jednoczesnej niepokojąco dużej emigracji zarobkowej wśród 
młodych; 
− zamykanie się rynku pracy dla absolwentów - coraz trudniej  młodemu 
pokoleniu „wejść”  na  rynek pracy,  niepokojąco wysoki  jest  odsetek  bezrobocia 
wśród młodych ludzi przed 30-tym rokiem życia; 



− narastające  zjawisko  „biednych  pracujących” -  pracowników,  którzy 
mimo  wykonywania  pracy  na  pełnym etacie,  nie  są  w  stanie  żyć  na  godnym 
poziomie, gdyż nie pozwala na to zbyt niskie wynagrodzenie;
− postępująca marginalizacja ruchu związkowego - w sektorze prywatnym, 
szczególnie widoczna w branżach usługowych (w tym m.in. budownictwie); brak 
możliwości zrzeszania się w związkach zawodowych osób zatrudnionych na tzw. 
„śmieciówkach”, samozatrudnionych etc.;  
− liberalizacja prawa pracy - niekorzystne rozwiązania legislacyjne, takie jak 
uelastycznianie  czasu  pracy,  dowolność  w  stosowaniu  umów  terminowych, 
ograniczają  rozwój  ruchu  związkowego  w  sektorze  prywatnym,  szczególnie  w 
małych przedsiębiorstwach, powodują zniechęcenie pracowników do zrzeszania się 
w związkach zawodowych.    
− marginalizacja  dialogu  społecznego   -  dialog  społeczny  pomiędzy 
partnerami  społecznymi  został  zachwiany.  Brak  rzeczywistego  i  skutecznego 
dialogu społecznego na poziomie  krajowym doprowadził  do zawieszenia,  przez 
reprezentatywne organizacje  związkowe, prac w Trójstronnej  Komisji  do Spraw 
Społeczno – Gospodarczych i – w konsekwencji – również prac  WKDS-ów.

II. DZIAŁANIA PODSTAWOWE:

Związek Zawodowy „Budowlani” w kadencji 2015-2020 poprzez swoje działania 
na płaszczyźnie wszystkich organów i struktur dążyć będzie do:

− ochrony miejsc pracy;
− zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i ochrony zdrowia;
− ochrony godziwego wynagrodzenia i działań zmierzających do jego wzrostu;
− działań w kierunku zapewnienia rozwoju zawodowego pracowników;
− przestrzegania zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn;
− zagwarantowania pełnego udziału pracowników w życiu społecznym;
− zapewnienia warunków do godziwej egzystencji w wieku emerytalnym.  

Organizacje podstawowe:

Najważniejszą rolą organizacji zakładowych w kolejnych latach będzie:
− rekrutacja  nowych  członków  Związku  ze  szczególnym  naciskiem  na 

młodych pracowników;
− zwiększenie liczby liderów związkowych w organizacjach;
− uczestnictwo w szkoleniach związkowych;
− prowadzenie  działań  informacyjnych  oraz  konsultacyjnych  w  obszarze 

problematyki związanej z warunkami  zatrudnienia;
− wspieranie działań na rzecz poprawy warunków BHP, w tym współpraca ze 

społecznymi inspektorami pracy.   
Organizacje ponadpodstawowe (Okręgi):



Podstawowym celem  dla działalności szczebla ponadzakładowego będzie:
− reprezentowanie Związku wobec władz administracji publicznej, instytucji i 

organizacji pracodawców w regionie;
− koordynowanie działań wszystkich organizacji podstawowych w Okręgu;
− szczegółowe  przyporządkowanie  zadań  funkcyjnym  członkom  Zarządu 

Okręgu, za które będą odpowiedzialni;
− kreowanie wizerunku Związku w regionie;
− organizowanie szkoleń i zapewnienie pomocy prawnej;
− prowadzenie  działalności  informacyjnej  dla  członków  organizacji 

podstawowych; 
− organizowanie akcji związkowych na terenie objętym działaniem Okręgu;
− integracja środowisk branżowych.

Organizacja szczebla centralnego:

Kluczowym zadaniem struktury krajowej będzie:
− podejmowanie działań na rzecz zwiększenia aktywności wszystkich struktur 

związkowych;
− opracowanie  ogólnozwiązkowego  programu  rekrutacji  i  szkoleń  nowych 

członków Związku, w szczególności młodego pokolenia;
− oddziaływanie  na   administrację  państwową  w  sprawach   o  istotnym 

znaczeniu  dla  interesu  pracowników  i  firm  w  sektorach,  w  których 
funkcjonuje Związek;

− podejmowanie działań na rzecz poprawy warunków bezpieczeństwa pracy, 
m.in. poprzez współpracę z Państwową Inspekcją Pracy;

− prowadzenie dialogu społecznego na szczeblu krajowym i europejskim;
− podejmowanie  działań  w  zakresie  negocjowania  i  zawierania 

ponadzakładowych układów zbiorowych pracy i innych porozumień;
− integrowanie środowisk branżowych na poziomie krajowym.

III. PRACA – DIALOG – ROZWÓJ

Warunkiem przyjęcia skutecznego Programu, jest wnikliwa analiza otaczającej nas 
rzeczywistości i wyciągnięcie z niej właściwych wniosków na przyszłość.

Należy wskazać kilka obszarów, które trzeba wzmocnić, ulepszyć, zmienić:

− rozwój  aktywności  członków  Związku  –  Związek  musi  wykazywać 
większą aktywność w kształtowaniu dialogu zarówno wewnątrz struktur Związku 
jak  i  z  pracodawcami.  Organizacje  podstawowe  z  pomocą  ponadzakładowych 
(okręgowych i centralnych) muszą wykazywać większą inicjatywę i aktywność w 
oddziaływaniu na poprawę warunków pracy, płacy;
 



− wdrażanie nowych form komunikacji wewnątrz Związku -  aby dotrzeć z 
informacją do wszystkich członków, pogłębiać ich wiedzę, należy korzystać przede 
wszystkim z bezpłatnych form komunikacji, które daje Internet. Należy rozwijać 
stronę  internetową  Związku,  aktywnie  uczestniczyć  w  portalach  i  forach 
społecznościowych,  tworzyć  internetowe  kampanie  adresowane  do  wybranych 
grup zawodowych;
 
− opracowanie programu rekrutacji nowych członków - należy wprowadzić 
ogólnozwiązkowy,  koordynowany  centralnie  „Program  Rekrutacji  Nowych 
Członków”, który powinien uwzględniać politykę wizerunkową Związku, w tym 
przygotowanie  „oferty”  dla  nowych  członków,  zarówno  z  zakładów  pracy,  w 
których Związek już funkcjonuje, jak i z nowych organizacji podstawowych; 

− opracowanie i wdrażanie szkoleń ukierunkowanych na naukę sposobów 
rekrutacji nowych członków –  należy stworzyć program szkoleń dla członków 
organizacji   podstawowych   o  sposobach   rekrutacji   nowych   członków, 
poszerzony o zagadnienia prawa pracy i prawa związkowego;

− podejmowanie działań na rzecz utworzenia Społecznej Inspekcji Pracy 
w każdym zakładzie pracy objętym działaniem Związku - uznając jako priorytet 
zapewnienie czynnego udziału w zarządzaniu polityką BHP w przedsiębiorstwach, 
należy  doprowadzić  do  wyboru  Społecznych  Inspektorów  Pracy  w  każdym 
zakładzie objętym działaniem Związku, a także utworzyć stały system szkoleniowy 
(z uwzględnieniem branż) dla SIP-owców;

− zwiększenie aktywności branż – w celu silniejszej reprezentacji Związku w 
każdej z 5 branż, należy podjąć działania mające na celu budowanie komunikacji, 
integracji i świadomości wspólnych problemów w ramach branż;

−  inicjowanie ogólnozwiązkowego dialogu na temat podziału składki – w 
celu  efektywnej  realizacji  opisanych  powyżej  zadań  konieczna  jest 
wewnątrzzwiązkowa dyskusja zmierzająca do wypracowania optymalnego sposobu 
finansowania podejmowanych działań.

IV. WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Związek nadal  będzie  angażował  się  w działania  Międzynarodowej  Organizacji 
Pracowników  Budownictwa  i  Przemysłu  Drzewnego  (BWI)  oraz   Europejskiej 
Federacji  Pracowników  Budownictwa  i  Przemysłu  Drzewnego  (EFBWW), 
pozostając najważniejszym partnerem zrzeszonym w tych organizacjach w Europie 
Środkowowschodniej.  Związek będzie  uczestniczył  we wszystkich  dostępnych i 
efektywnych formach europejskiego dialogu społecznego.



PODSUMOWANIE

W nowej kadencji w dalszym ciągu będziemy pracować nad jednolitością naszego 
Związku.  W  tym  celu  powinniśmy  w  sposób  spójny  planować  naszą  pracę  i 
realizować wytyczone zadania na wszystkich szczeblach organizacyjnych. Musimy 
aktywnie  uczestniczyć  we  wszystkich  instytucjach  dialogu  społecznego,  być 
partnerem,  twardym  i  stanowczym.  W  naszej  działalności  powinniśmy 
uwzględniać nasz wielobranżowy charakter, dążyć do tego, by nasz Związek był 
organizacją społeczną w sferze dostępności i skali oddziaływania, a jednocześnie 
profesjonalną w swoim działaniu. 


