
SPRAWOZDANIE 
Z DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKU ZAWODOWEGO „BUDOWLANI”

KADENCJA 2010 – 2015

I. DANE STATYSTYCZNE

1. STRUKTURA TERYTORIALNA ZWIĄZKU
W kadencji 2010-2015 struktura terytorialna Związku Zawodowego „Budowlani” nie uległa 

zasadniczym przemianom w stosunku do poprzedniej kadencji. Tak jak i w poprzednich latach w 
ramach  Związku  funkcjonowały struktury:  krajowe,  okręgowe  oraz  podstawowe.  Jednostkami 
organizacyjnymi  Związku  na  szczeblu  podstawowym,  zwanymi  organizacjami  podstawowymi, 
były: organizacje międzyzakładowe, organizacje zakładowe. Jedyną zmianą było wykreślenie ze 
Statutu kół z organizacji podstawowych przez VII Kongres Związku Zawodowego „Budowlani”.

Okręgi,  jak  w  poprzednich  kadencjach,  stanowiły  strukturę  Związku  konsolidującą 
organizacje podstawowe na terenie województw. Liczba okręgów nie uległa zmianie. W ramach 
Związku Zawodowego „Budowlani”  funkcjonuje obecnie  14 Okręgów (Dolnośląski,  Kujawsko-
Pomorski,  Lubelski,  Łódzki,  Małopolski,  Mazowiecki,  Podkarpacki,  Podlaski,  Pomorski,  Śląski, 
Świętokrzyski,  Warmińsko-Mazurski,  Wielkopolski,  Zachodniopomorski).  W  całym  okresie 
kadencji 2010 – 2015 nie było żadnych zmian organizacyjnych ani w zakresie liczebności Okręgów, 
ani ich obszaru terytorialnego.

2. ORGANY CENTRALNE ZWIĄZKU

2.1. RADA KRAJOWA
W ciągu  minionej  kadencji  odbyło  się  18 posiedzeń  Rady Krajowej,  na  których  podjęto 

łącznie 209 + uchwał. Liczba posiedzeń odbywających się w roku była zmienna. W II połowie 2010 
roku odbyły się 3 posiedzenia, w 2011 roku – 4 posiedzenia, w 2012 roku – 4 posiedzenia, w 2013 
– 3 posiedzenia, w 2014 – 3 posiedzenia oraz w 2015 (do dnia Kongresu) - 1 posiedzenie.

2.2. ZARZĄD KRAJOWY
W ciągu minionej  kadencji odbyło się 26 posiedzeń Zarządu Krajowego na których podjęto 

łącznie 171 + uchwał. Liczba posiedzeń odbywających się w roku była zmienna. W II połowie 2010 
roku odbyły się 2 posiedzenia, w 2011 – 7 posiedzeń, w 2012 roku – 6 posiedzeń, w 2013 roku - 6 
posiedzeń, w 2014 roku – 4 posiedzenia, oraz w 2015 roku (do dnia Kongresu)  - 1 posiedzenie.

W  ciągu  kadencji  organizowane  były  wspólne  posiedzenia  Zarządu  Krajowego  oraz 
Przewodniczących  Okręgów,  popularnie  nazywane  Kolegium  Przewodniczących  Okręgów. 
Posiedzenia  Kolegium  Przewodniczących  Okręgów,  miały  na  celu  koordynację  pracy 
poszczególnych okręgów i skorelowanie jej z pracami Zarządu Krajowego.

3. PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE
W latach 2010 – 2015 Związek Zawodowy „Budowlani”,  podobnie jak inne organizacje 

związkowe, stopniowo tracił członków. Pozyskanie nowych członków i organizacji podstawowych 
jak również o utrzymanie dotychczasowych członków i organizacji podstawowych było zadaniem 
niezwykle  trudnym  szczególnie  w  obliczu  kryzysu  gospodarczego,  który  dotknął  w  bieżącej 
kadencji gospodarkę światową i był także wyraźnie zauważalny w Polsce.

3.1. LICZBA CZŁONKÓW ZWIĄZKU
3.1.1. LICZBA CZŁONKÓW ZWIĄZKU NA POCZĄTKU I W KOŃCU KADENCJI 

Liczba członków Związku na początku kadencji 2010 – 2015 (dane na dzień 31 grudnia 2010 
r.) wynosiła  14322 członków. Szczegółowe dane o ilości członków na początku kadencji 2010 - 
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2015 z podziałem na poszczególne Okręgi przedstawia zamieszczona poniżej tabela:
tabela nr 1 liczba członków  w okręgach stan na dzień 31 grudnia 2010 r.

Okręgi Nr 
Okręgu 

Liczba członków
w Okręgu 

Okręg Dolnośląski 01 573
Okręg Kujawsko – Pomorski 02 623

Okręg Lubelski 03 561
Okręg Łódzki 05 703

Okręg Małopolski 06 1266
Okręg Mazowiecki 07 1160
Okręg Podkarpacki 09 510

Okręg Podlaski 10 445
Okręg Pomorski 11 870

Okręg Śląski 12 2732
Okręg Świętokrzyski 13 1580

Okręg Warmińsko – Mazurski 14 480
Okręg Wielkopolski 15 1955

Okręg Zachodniopomorski 16 864
Suma 14322

Związek Zawodowy „Budowlani” na koniec kadencji 2010 – 2015 zrzesza  11193 członków 
(dane  z  31  grudnia  2014  r.).  Szczegółowe  dane  o  ilości   członków  na  koniec  kadencji 
uwzględniające  ilość  członków w poszczególnych  Okręgach  przedstawia  zamieszczona  poniżej 
tabela:

tabela nr 2 liczba członków  w okręgach stan na dzień 31 grudnia 2014 r.

Okręgi Nr 
Okręgu 

Liczba członków
w Okręgu 

Okręg Dolnośląski 01 419
Okręg Kujawsko – Pomorski 02 411

Okręg Lubelski 03 475
Okręg Łódzki 05 591

Okręg Małopolski 06 732
Okręg Mazowiecki 07 832
Okręg Podkarpacki 09 447

Okręg Podlaski 10 341
Okręg Pomorski 11 737

Okręg Śląski 12 2307
Okręg Świętokrzyski 13 995

Okręg Warmińsko – Mazurski 14 353
Okręg Wielkopolski 15 1836

Okręg Zachodniopomorski 16 717
Suma 11193

Spadek liczby członków w poszczególnych Okręgach w kadencji 2010 – 2015 przedstawia 
diagram nr 1. Jak wynika z tego zestawienia, mniejsze Okręgi zwykle wolniej traciły członków. Co 
do zasady największe straty w członkach poniosły największe Okręgi. 
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Diagram nr 1 Liczba członków Związku z podziałem na okręgi

3.1.2. AKTUALNA LICZBA CZŁONKÓW ZWIĄZKU Z PODZIAŁEM NA OKRĘGI
Poniższy  wykres  kołowy (diagram  nr  2)  przedstawia  aktualny  procentowy udział  członków  z 
poszczególnych Okręgów w ogólnej liczbie członków związku. 

Diagram nr 2 Udział członków z poszczególnych Okręgów 
w ogólnej liczbie członków Związku. 

3.2. LICZBA ORGANIZACJI PODSTAWOWYCH

3.2.1.  LICZBA ORGANIZACJI PODSTAWOWYCH NA POCZĄTKU I W KOŃCU KADENCJI 
Na  początku  kadencji  2010  –  2015  (dane  z  31  grudnia  2010  r.)  liczba  organizacji 

podstawowych  zarejestrowanych  w  Związku  Zawodowym  „Budowlani”  wynosiła  327. 
Szczegółowe  dane  o  ilości   organizacji  podstawowych  na  początku  kadencji   2010-  2015, 
uwzględniające liczbę organizacji w poszczególnych Okręgach przedstawia zamieszczona poniżej 
tabela nr 3 :
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Tabela nr 3 Liczba organizacji  w okręgach stan na dzień 31 grudnia 2010 r.

Okręgi Nr 
Okręgu 

Liczba organizacji
w Okręgu 

Okręg Dolnośląski 01 23
Okręg Kujawsko – Pomorski 02 14

Okręg Lubelski 03 23
Okręg Łódzki 05 22

Okręg Małopolski 06 28
Okręg Mazowiecki 07 24
Okręg Podkarpacki 09 16

Okręg Podlaski 10 8
Okręg Pomorski 11 22

Okręg Śląski 12 57
Okręg Świętokrzyski 13 26

Okręg Warmińsko – Mazurski 14 15
Okręg Wielkopolski 15 34

Okręg Zachodniopomorski 16 15
Suma 327

Na koniec kadencji 2010 – 2015 (dane z 31 grudnia 2014 r.) liczba organizacji podstawowych 
zarejestrowanych  w  Związku  Zawodowym  „Budowlani”  wynosi  267,  w  tym  227  organizacji 
zakładowych,  40  organizacji  międzyzakładowych.  Szczegółowe  dane  o  ilości   organizacji 
podstawowych  na  koniec  kadencji   2010-  2015,  uwzględniające  liczbę  organizacji  w 
poszczególnych Okręgach przedstawia zamieszczona poniżej tabela nr 4 :

Tabela nr 4 Liczba organizacji w okręgach stan na dzień 31 grudnia 2014 r.

Okręgi Nr 
Okręgu 

Liczba organizacji
w Okręgu 

Okręg Dolnośląski 01 17
Okręg Kujawsko – Pomorski 02 11

Okręg Lubelski 03 20
Okręg Łódzki 05 20

Okręg Małopolski 06 20
Okręg Mazowiecki 07 16
Okręg Podkarpacki 09 9

Okręg Podlaski 10 6
Okręg Pomorski 11 15

Okręg Śląski 12 53
Okręg Świętokrzyski 13 24

Okręg Warmińsko – Mazurski 14 14
Okręg Wielkopolski 15 30

Okręg Zachodniopomorski 16 12
Suma 267
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Spadek liczby organizacji podstawowych w poszczególnych Okręgach w kadencji 2005 -2010 
przedstawia diagram nr 3. 

Diagram nr 3 Spadek liczby organizacji Związku z podziałem na okręgi.

3.2.2 AKTUALNA LICZBA ORGANIZACJI PODSTAWOWYCH Z PODZIAŁEM NA OKRĘGI
Poniższy wykres kołowy (diagram nr 4) przedstawia aktualny procentowy udział organizacji 

podstawowych z poszczególnych Okręgów w ogólnej liczbie organizacji podstawowych Związku. 
Z zestawienia wynika, że najwięcej organizacji podstawowych zarejestrowanych jest w Okręgach 
Śląskim i  Wielkopolskim.  Najmniej  organizacji  podstawowych zarejestrowanych jest  w Okręgu 
Podlaskim.

Diagram  nr 4 Udział organizacji podstawowych w okręgach
w ogólnej liczbie organizacji w Związku

3.3.  LICZBA  CZŁONKÓW  ZWIĄZKU  I  ORGANIZACJI  PODSTAWOWYCH  W 
POSZCZEGÓLNYCH BRANŻACH  

Przedstawiony  poniżej  diagram  nr  5  przedstawia  udział  organizacji  podstawowych  w 
poszczególnych branżach. Z zestawienia wynika, że najwięcej organizacji podstawowych działa w 
spółdzielczości  mieszkaniowej  oraz  w  budownictwie.  Najmniej  organizacji  podstawowych 
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funkcjonuje w ramach branży leśnej i ochrony środowiska. 

Diagram  nr 5 Organizacje podstawowe w branżach

Prezentowany  poniżej  diagram  nr  6  przedstawia  liczbę  członków  Związku  w 
poszczególnych branżach.  W tym zestawieniu  również  liderami  wśród branż są:  spółdzielczość 
mieszkaniowa  i  budownictwo.  W dalszej  kolejności  materiały  budowlane,  przemysł  drzewny i 
leśnicy oraz parki narodowe.

Diagram nr 6 Procentowy udział członków w poszczególnych branżach

3.4. UDZIAŁ KOBIET W STRUKTURACH ZWIĄZKU

Umieszczony poniżej diagram nr 7 przedstawia ogólną liczbę kobiet i mężczyzn w Związku. 
Płeć piękna stanowi  36 %  % ogólnej liczby Związku, co biorąc pod uwagę specyfikę branż, w 
których działa Związek, z wieloma zawodami znacznie zdominowanymi przez mężczyzn, nie jest 
złym wynikiem. 
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Diagram nr 7 Ogólna liczba kobiet i mężczyzn w Związku

Bardzo podobny do udziału kobiet w ogólnej liczbie członków Związku jest udział kobiet w 
ogólnej  liczbie  przewodniczących  organizacji  podstawowych  Związku.  Na  267  organizacji 
podstawowych,  99  jest  zarządzanych  przez  kobiety  (37%).  Zestawienie  przewodniczących 
organizacji podstawowych płci żeńskiej i męskiej przedstawia diagram nr 8. 

Diagram nr 8 Liczba kobiet i mężczyzn sprawujących funkcję 
przewodniczących organizacji podstawowych.

4. ODZNACZENIA ZWIĄZKOWE
W trakcie  ostatniej  kadencji  Związek  Zawodowy „Budowlani”  przyznał  230 odznaczeń 

związkowych - Honorowej Odznaki „Zasłużony dla Związku Zawodowego Budowlani” - nadawane 
za szczególne zasługi i wybitne osiągnięcia w dziedzinie ruchu związkowego budowlanych. 

W 2010 roku Związek Zawodowy „Budowlani” przyznał dla działaczy związkowych 110 
Honorowych Odznak „Zasłużony dla Związku Zawodowego „Budowlani”, w tym 1 Odznakę Ho-
norową I Stopnia.

W 2011 roku Związek Zawodowy „Budowlani” przyznał dla działaczy związkowych 62 
Honorowych Odznak „Zasłużony dla Związku Zawodowego „Budowlani”, w tym 1 Odznakę Ho-
norową I Stopnia.
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W 2012 roku Związek Zawodowy „Budowlani” przyznał dla działaczy związkowych 44 
Honorowych Odznak „Zasłużony dla Związku Zawodowego „Budowlani”.

W 2013 roku Związek Zawodowy „Budowlani” przyznał dla działaczy związkowych 7 Ho-
norowych Odznak „Zasłużony dla Związku Zawodowego „Budowlani”. 

W 2014 roku Związek Zawodowy „Budowlani” przyznał dla działaczy związkowych 7 Ho-
norowych Odznak „Zasłużony dla Związku Zawodowego „Budowlani”.

W związku z  obchodami  120 lecia  Ruchu Zawodowego Budowlanych,  Zarząd Krajowy 
działając na podstawie „Regulaminu Medalu 120 lecia Ruchu Zawodowego Budowlanych (...)” 
przyjętym Uchwałą Rady Krajowej  nr  70/R/05/2011/VII,  w latach  2011 – 2014 przyznał  1088 
Medali 120 lecia Ruchu Zawodowego Budowlanych.

Związkowe odznaczenia nadawane były podczas różnych uroczystości, zjazdów, konferencji 
m.in. podczas obchodów Dnia Budowlanych, Dnia Górnika Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdro-
wia w Pracy czy Okręgowych Zjazdów Delegatów. Odznaczenia były wydawane na podstawie de-
cyzji Zarządu Krajowego Związku Zawodowego „Budowlani”. 

II. FINANSE I MAJĄTEK ZWIĄZKU

1. FINANSE
Gospodarka  finansowa  Związku  Zawodowego  „Budowlani”  w  kadencji  2010-2015 

prowadzona była przez poszczególne struktury Związku zgodnie z kierunkami określonymi przez 
Radę Krajową Związku oraz w oparciu o rokrocznie uchwalane budżety. Po upływie każdego roku 
kalendarzowego odpowiednie statutowe organy Związku dokonywały zatwierdzenia sprawozdań 
finansowych  z  realizowanych,  uprzednio  uchwalonych  budżetów.  Ponadto  budżety  i  roczne 
sprawozdania  finansowe  Okręgów  opiniowane  były  przez  Okręgowe  Komisje  Rewizyjne  (z 
wyjątkiem  Okręgu  Mazowieckiego,  w  którym  nie  funkcjonowała  OKR,  a  jej  kompetencje 
wykonywał  zastępczo  GKR),  natomiast  budżet  centralny  i  centralne  sprawozdania  finansowe 
opiniowała Główna Komisja Rewizyjna.

Podstawowym  przedmiotem  działalności  Związku  w  roku  obrotowym  była  działalność 
statutowa,  finansowana  ze  składek  członkowskich  oraz  z  wpływów  związanych  z  wynajmem, 
administrowanych własnych lokali i budynków.

Pełna księgowość prowadzona jest w programie CDN OPTIMA od 2010 roku. W pakiecie 
znajdują się: Księga Handlowa Plus na 3 stanowiska, Płace i Kadry Plus na jedno stanowisko oraz 
Kasa/Bank  na  trzy  stanowiska,  Środki  Trwałe  1  stanowisko.  W  Związku  Zawodowym 
„Budowlani”występują następujące środki trwałe: grupa 0 -grunty, grupa 1-budynki i lokale, grupa 
4- maszyny, urządzenia , grupa 7-środki transportu, grupa 8 – narzędzia, przyrządy, 

Dla środków trwałych prowadzona jest  na bieżąco książka inwentarzowa. Każdy środek 
trwały posiada odrębny numer inwentarzowy.  Amortyzacja następuje co miesiąc. Środki trwałe o 
niskiej  wartości  jednostkowej,  nieprzekraczające  3500zł  amortyzuje  się  w sposób uproszczony, 
dokonując  jednorazowego  odpisu  ich  pełnej  wartości  w  momencie  przekazania  do  używania. 
Amortyzacja  środków  trwałych  oraz  wartości  niematerialnych  i  prawnych  o  wartości 
przekraczającej jednorazowo 3500zł jest dokonywana metodą liniową. Umorzenie według stawek 
ogólnych.  Wycena środków trwałych w Związku odbyła  się  na podstawie  Zarządzenia  nr  3/95 
Przewodniczącego  Związku  Zawodowego  „Budowlani”  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra 
Finansów (Dz.U. Nr 7/95, poz.34) z dnia 15 kwietnia 1995 roku.
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ZESTAWIENIE WPŁYWÓW SKŁADEK CZŁONKOWSKICH
ZA LATA 2010-2014 OKRĘGI

L.p OKRĘG 2010 2011 2012 2013 2014 RAZEM

1 DOLNOSLASKI 26958,35 25842,83 22698,98 24467,69 25298,9 125266,75

2 KUJAWSKO-POMORSKI 23581,24 23855,99 25089,2 22764,82 22603,79 117895,04

3 LUBELSKI 21377,84 24011,3 21014,65 23476,61 24448 114328,4

4 ŁÓDZKI 24063,77 27534,4 30108,38 29526,88 29776,14 141009,57

5 MAŁOPOLSKI 50239,45 42627,1 45906,48 35155,21 33576,26 207504,5

6 MAZOWIECKI 50638,6 47696,58 47379,22 47072,54 40327,4 233114,34

7 PODKARPACKI 11513,65 15739,8 14832,53 17093,08 17530,96 76710,02

8 PODLASKI 20332,9 18513,28 17113,21 21495,89 16946,5 94401,78

9 POMORSKI 27698,15 28296,51 25731,13 24281,68 24370,98 130378,45

10 ŚLĄSKI 121908,75 127641,19 124058,03 119481,38 119552,17 612641,52

11 ŚWIETOKRZYSKI 53584,18 59877,45 58134 48908,93 47711,49 268216,05

12 WARMINSKO-
MAZURSKI

18005,66 18886,98 16825,77 21630,32 17368,31 92717,04

13 WIELKOPOLSKI 66607,09 71474,05 65823,01 65467,23 66510,91 335882,29

14 ZACHODNIOPOMORSKI 23210,36 31665,03 33341,64 35214,56 36222,59 159654,18

RAZEM 539719,99 563662,49 548056,23 536036,82 522244,4 2.709.719,93
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2. MAJĄTEK ZWIĄZKU
Ze względu na stopień szczegółowości oraz obszerność sprawozdania, które uwzględniałoby 

ruchome środki trwałe majątku ZZ „Budowlani”, a także biorąc pod uwagę, że o wartości majątku 
Związku  stanowią  w  zdecydowanej  części  nieruchomości  stanowiące  jego  własność,  celowo 
zrezygnowano  z  wykazywania  w  sprawozdaniu  ruchomych  środków  trwałych.  Uwzględnione 
zostały wyłącznie nieruchomości – gruntowe, niezabudowane i zabudowane oraz nieruchomości 
lokalowe Związku.

2.1. NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE W UZYTKOWANIU WIECZYSTYM
Związkowi  Zawodowemu  „Budowlani”  przysługuje  prawo  użytkowania  wieczystego 

gruntów, na których posadowione są budynki: w Warszawie, przy ul. Mokotowskiej 4/6,  w Łodzi 
przy ul. Piotrkowskiej 232, w Gdańsku przy ul. Chodowieckiego 7.

2.2. WŁASNOŚĆ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH
Ponadto Związek jest również właścicielem nieruchomości rolnej położonej w Olszewce k. 

Nakła  nad  Notecią  (woj.  kujawsko  –  pomorskie),  o  powierzchni  13  ha,  która  jest  obecnie 
wydzierżawiona przez Związek jednemu z lokalnych rolników pod produkcję rolną.

2.3. NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWE STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ ZWIĄZKU
Związek Zawodowy „Budowlani” jest właścicielem trzech budynków, w których wynajmuje 

lokale  użytkowe  i  mieszkalne.  Wynajmowana  powierzchnia  budynku  w  Warszawie,  przy  ul. 
Mokotowskiej 4/6 wynosi 2.773 m2, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 232 - 2.006,45 m2 , w tym 12 
lokali mieszkalnych o  powierzchni 582,85m2), w Gdańsku przy ul. Chodowieckiego 7 - 609.55 m2 . 

2.4. NIERUCHOMOŚCI LOKALOWE STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ ZWIĄZKU
Związek  jest  właścicielem  następujących  lokali  użytkowych,  wykorzystywanych  jako 

siedziby Okręgów:
Kielce, ul. Stefana Okrzei 26/6 – 62  m2

Katowice, ul. Batorego 8/6 – 102,93 m2

Kraków, ul. Kielecka 3/5 - 100,40 m2

Bydgoszcz, ul. ul. Żmudzka 10/5 – 40,84 m2

Białystok, ul. Piasta 10/1 – 46,60 m2

Lublin, ul. Tomasza Zana 29/XXI – 86,10 m2

Poznań, ul. Piekary 6/26 – 73,50 m2

Rzeszów, ul. Kopernika 18 A - 235,48 m2 oraz lokal mieszkalny o pow. 51,64 m2

Wrocław,ul. Gliniana 40/18 - 62 m2

Olsztyn, ul. Kopernika 1/19 - 55 m2

2.5. SPRAWY SĄDOWE O ODZYSKANIE NIERUCHOMOŚCI
1)  Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi  z  wniosku Związku Zawodowego „Budowlani”,  z 
udziałem  ZZ  Meblarzy  RP  i  Miasta  Inowrocław  pod  sygnaturą  akt  I  Ns  1050/13  sprawę  o 
zasiedzenie 82% udziału we własności nieruchomości zabudowanej położonej w Inowrocławiu przy 
ul. Wierzbińskiego 50A, na której funkcjonuje Sanatorium Uzdrowiskowe „Modrzew”.
2)  Sąd  Rejonowy  Poznań  -  Stare  Miasto  prowadzi  z  powództwa  Związku  Zawodowego 
„Budowlani”  sprawę  o  uzgodnienie  ksiąg  wieczystych  ze  stanem prawnym  nieruchomości,  na 
której  posadowiony  jest  budynek  przy  ul.  Owsianej  w  Poznaniu.  Dla  ww.  nieruchomości 
prowadzone są dwie konkurencyjne księgi wieczyste, w jednej z nich wpisany jest jako właściciel 
ZZ  „Budowlani”,  w  drugiej  -  Miasto  Poznań.  Związek  wniósł  w  pozwie  o  zamknięcie  księgi 
urządzonej dla tej nieruchomości, w której wpisane jest Miasto Poznań. Dodatkową komplikacją w 
sprawie jest fakt wyodrębnienia 5 lokali stanowiących odrębną własność lokalu ujawniony w KW, 
w której jako właściciel widnieje Miasto Poznań. 
3) Miasto stołeczne Warszawy prowadzi postępowanie administracyjne, którego przedmiotem jest 
zwrot na rzecz Związku 4 nieruchomości zabudowanych budynkami znajdujących się w Warszawie 
przy ul. Kasprowicza (dzielnica Żoliborz).
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III. OBSŁUGA STRUKTUR ZWIĄZKU

1. OBSŁUGA ORGANIZACYJNA I PRAWNO – INTERWENCYJNA

1.1. OBSŁUGA ORGANIZACYJNA ZWIĄZKU

1.1.1. OBSŁUGA ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZWIĄZKU 
Biuro Organizacyjno - Prawne prowadzi na bieżąco obsługę Zarządu Krajowego, a także ob-

sługę posiedzeń Rady Krajowej. W ramach obsługi organów centralnych Związku Biuro Organiza-
cyjno - Prawne sporządzało projekty uchwał i wniosków, zapewniało protokołowanie obrad, zapew-
niało wraz z pracownikami zajmującymi się sprawami organizacyjnymi terminowe przesyłanie ma-
teriałów przed posiedzeniami organów do ich członków. Zapewniało również obsługę komisjom 
procedującym na posiedzeniach organów. 

Obsługa Biura Zarządu polegała na wykonywaniu zleceń członków Zarządu, udzielaniu in-
formacji prawnych na tematy bezpośrednio związane z działalnością statutową oraz gospodarczą 
Związku, opiniowaniu projektów umów, decyzji, uchwał i innych czynności prawnych oraz propo-
nowaniu optymalnych rozwiązań w zaistniałych przypadkach. 

Biuro Organizacyjno - Prawne sporządzało również pełnomocnictwa, upoważnienia, projek-
ty umów, oświadczeń oraz prowadziło korespondencję w zleconych sprawach. Na bieżąco nadzoro-
wało i korespondowało w sprawach umów dotyczących obsługi budynku – siedziby Związku (umo-
wy dot. usług telekomunikacyjnych, dostarczania internetu). 

Na zlecenie Zarządu Biuro Organizacyjno - Prawne prowadziło również w zakresie określo-
nym  w  zleceniu  obsługę  innych  organów  Związku,  a  także  podmiotów,  będących  własnością 
Związku. Biuro prawne opracowywało część dokumentów formalno - prawnych związanych z wła-
ścicielskim zarządzaniem przez ZZ „Budowlani” Sanatorium „Modrzew” w Inowrocławiu. Biuro 
Organizacyjno - Prawne udzielało wsparcia organizacyjno – prawnego Sanatorium szczególnie w 
sporze z Prezydentem Miasta Inowrocław prowadzonym w związku z roszczeniami Miasta w sto-
sunku do nieruchomości gruntowych, na których wzniesiono Sanatorium.

1.1.2. OBSŁUGA KAMPANII SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZEJ
Biuro Organizacyjno - Prawne było również zaangażowane w organizację i prawną obsługę 

kampanii sprawozdawczo – wyborczej w strukturach podstawowych i okręgowych Związku, która 
trwała przez cały rok 2014. 

Na potrzeby odbywającej się w okresie od 1 stycznia 2014  – 30 czerwca 2014 r. kampanii 
sprawozdawczo – wyborczej w strukturach podstawowych Związku Biuro Organizacyjno - Prawne 
sporządziło komplet wzorów dokumentów rejestrowych, obejmujący, m.in. wzór protokołu rejestra-
cyjnego do Krajowego Rejestru Związku, wzór wyrejestrowania organizacji z rejestru wzory proto-
kołu komisji  skrutacyjnej, ankiet  członków Związku pełniących funkcje w organach organizacji 
podstawowych i inne dokumenty niezbędne do zarejestrowania organizacji podstawowych na nową 
kadencję.

Analogiczne dokumenty Organizacyjno - Prawne przygotowało na potrzeby kampanii wybor-
czej w strukturach okręgowych. Pracownicy Biura brali ponadto osobisty udział i świadczyli pomoc 
w przeprowadzeniu większości z 14 Okręgowych Zjazdów Delegatów.

Ponadto Biuro Organizacyjno - Prawne opracowało projekt ordynacji wyborczej Związku Za-
wodowego „Budowlani”, która została przyjęta uchwałą Rady Krajowej w czerwcu 2013 r.

1.1.3. SPRAWY REJESTRACYJNE
Biuro Organizacyjno - Prawne prowadziło Krajowy Rejestr Związkowy – wewnętrzny re-

jestr jednostek organizacyjnych Związku, w którym na bieżąco wprowadzało zmiany i uzupełnienia 
w oparciu o uchwały i wnioski organów struktur okręgowych i podstawowych.

Biuro zarejestrowało w sądzie rejestrowym KRS Statut, który został znowelizowany, pod-
czas VII Kongresu. Wobec stale zmniejszającej się liczby organizacji podstawowych oraz członków 
Związku,  dostrzegając pilną potrzebę stworzenia  możliwości  pozyskiwania nowych działaczy,  a 
także w związku z koniecznością łączenia organizacji podstawowych, których liczba członków spa-
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dła poniżej 10 osób Biuro Organizacyjno – Prawne na podstawie uchwały Zarządu Krajowego prze-
prowadziło w roku 2013 procedurę rejestracji w Krajowym Rejestrze Związkowym oraz w Krajo-
wym Rejestrze Sądowym organizacji międzyzakładowych działających przy Zarządach Okręgów.

W roku 2014 Biuro Organizacyjno - Prawne przeprowadziło procedurę usunięcia z Krajo-
wego Rejestru Związkowego, a także z Krajowego Rejestru Sądowego organizacji podstawowych, 
które zaprzestały działalności lub rozpadły się w bieżącej kadencji oraz w kadencji wcześniejszej.

1.2. OBSŁUGA PRAWNA ZWIĄZKU

Biuro  Prawno-Organizacyjne  prowadziło  stałą  obsługę  prawną  działalności  Centrali 
Związku  (statutowej  i  gospodarczej).  Biuro  podejmowało  również  interwencje  w  sprawach 
zgłaszanych przez Okręgi i organizacje podstawowe.

W trakcie kadencji 2010 - 2015 roku Biuro Organizacyjno – Prawne wydało opinie prawne 
oraz podjęło interwencje łącznie w sprawie 84 organizacji podstawowych. Biuro obok interwencji 
prawnych  również udzielało wsparcia zarządom zakładowym i międzyzakładowym z negocjacjach 
z pracodawcami. Biuro wspierało pomocą prawną również pracę branż. 

Incydentalnie,  w  jednostkowych  przypadkach,  w  sprawach  o  szczególnie  istotnym 
znaczeniu  dla  Związku  Biuro  zapewniało  zastępstwo  prawne  w  sprawach  indywidualnych 
członków Związku. 

Biuro prowadziło  również działalność publicystyczno -  redakcyjną.  W rubryce „Prawnik 
radzi”,  a  następnie  „Ludzkie  sprawy w paragrafach”  w  magazynie  „Budowlani”  zamieszczano 
artykuły  na  temat  zagadnień  z  zakresu  prawa  pracy,  dotyczące  m.in.  czasu  pracy,  urlopów 
wypoczynkowych,  świadczeń  pracowniczych,   rodzajów  umów  o  pracę,  reprezentatywności 
związków  zawodowych,  kontroli  pracownika  przez  pracodawcę,  wypadków  przy  pracy, 
rozwiązania  stosunku  pracy,  uprawnień  związków  zawodowych,  a  także  z  zakresu  prawa 
konsumenckiego, mieszkaniowego, cywilnego i rodzinnego.

Biuro  opisywało  również  na  łamach  „Budowlanych”  przeprowadzone  interwencje, 
wskazując na nieprawidłowości w działaniu pracodawców lub organów władzy publicznej i podjęte 
w związku z nimi przez Związek działania.  

Biuro  Organizacyjno  –  Prawne  pomagało  również  incydentalnie  pracownikom 
budownictwa, którzy znaleźli się w szczególnie trudnym położeniu finansowym , spowodowanym 
w szczególności niewypłacaniem wynagrodzeń przez nieuczciwych pracodawców. 

Zakres obsługi prawnej Biura Organizacyjno - Prawnego był przedmiotem licznych dyskusji 
w upływającej kadencji i w okresie ją poprzedzającym. Osią  dyskusji było finansowanie i zakres 
usług,  które  świadczyć  ma  Biuro  na  rzecz  poszczególnych  struktur  Związku,  a  także  jego 
indywidualnych członków. Wobec braku zgody na współfinansowanie Biura przez inne struktury 
poza  krajową  (pełna  wysokość  składki  członkowskiej  przekazywanej  przez  organizacje 
podstawowe  na  rzecz  okręgu  pozostaje  w  jego  dyspozycji),  Rada  Krajowa  uchwałą  nr 
150/R/06/2013/VII zobowiązała  Zarządy Okręgów do zorganizowania stałej  obsługi prawnej  na 
rzecz organizacji podstawowych, wyznaczając również zakres obsługi prawnej świadczonej przez 
Okręgi. Zakres ten obejmuje udzielanie porad telefonicznych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń 
społecznych,  prowadzenie  spraw sądowych przez  profesjonalnego pełnomocnika   przed  sądami 
pracy w imieniu  lub  na  rzecz  indywidualnych członków Związku,  reprezentowanie  organizacji 
podstawowych Związku przed sądami pracy, opiniowanie projektów wewnątrzzakładowych aktów 
prawa pracy.

W związku  z  podjętą  przez  Radę  Krajową  uchwałą,  Biuro  Organizacyjno  -  Prawne  w 
Zarządzie  Krajowym  Związku  zostało  wyłączone  z  bieżącej  obsługi  struktur  okręgowych  i 
podstawowych, koncentrując aktywność na wspieraniu struktur krajowych Związku. Mimo to, w 
związku z niewykonaniem uchwały Rady Krajowej przez większość okręgów poprzez zaniechanie 
stworzenia zorganizowanego systemu pomocy prawnej w Okręgu (poprzestanie w tym zakresie  na 
współpracy  z  OPZZ  lub  PIP),  Biuro  Organizacyjno  -  prawne  w  kadencji  2010  -  2015  stale 
podejmowało interwencje w zbiorowych i indywidualnych sprawach organizacji podstawowych na 
terenie całego kraju. Polegały one najczęściej na wysyłaniu pism do pracodawców lub sporządzaniu 
pism  procesowych  dla  pracowników.  Interwencje  były  podejmowane  zawsze  w  przypadku 
wszczynania procedury zwolnień grupowych.  

Biuro opracowało w mijającej kadencji wiele projektów wewnątrzzwiązkowych regulacji, 
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które  zostały  następnie  przyjęte  przez  organy  stanowiące  Związku.  Wymienić  w  tym  zakresie 
należy m.in. ordynację wyborczą, regulaminy okręgu i organizacji podstawowych,  regulamin Rady 
Krajowej,  regulaminu  Zarządu  Krajowego  oraz  branż Ponadto  opiniowało  projekty  ustaw 
przesyłanych  przez  OPZZ,  przygotowując  również  propozycje  Związku  zmian  w  niektórych 
ustawach regulujących zagadnienia bezpośrednio dotyczące działalności Związku. 

Biuro  świadczyło  obsługę  prawną  działalności  Związku  polegającej  na  najmie  lokali 
biurowych. W tym zakresie  opracowywało projekty umów najmu lokali  i  miejsc  parkingowych 
zawieranych przez Związek w siedzibie  Związku w Warszawie i  niektórych okręgach.  Ponadto 
prowadziło bieżącą obsługę tych umów, polegającą na wprowadzaniu zmian, wypowiadaniu umów, 
procedur windykacyjnych w stosunku do nierzetelnych najemców. 

Biuro aktywnie uczestniczyło w licznych postępowaniach sądowych związanych ze sporem 
z  Miastem  Inowrocław  o  nieruchomość  SU  „Modrzew”  w  Inowrocławiu.  Biuro  prawne 
przygotowywało  projekty  zawiadomienia  o  podejrzeniu  popełnieniu  przestępstwa  przez 
pracodawców łamiących prawa pracownicze i związkowe, sporządzało zażalenia na negatywne dla 
Związku decyzje procesowe prokuratury. 

Biuro podejmowało również działania wobec działaczy Związku sprawujących funkcje w 
organach  wykonawczych  w  organizacjach  podstawowych  w  związku  z  ujawnionymi 
nieprawidłowościami  w sprawowaniu pieczy nad  mieniem Związku.  Rosnąca  skala  zjawiska w 
stosunku do lat ubiegłych powinna stanowić impuls do poważnej dyskusji w Związku na temat 
skuteczności  obecnie  funkcjonującego  pionu  rewizyjnego,  szczególnie  na  poziomie  organizacji 
podstawowych. 

Biuro nadzorowało sporządzanie przez pracowników odpowiedzialnych za sprawy kadrowe 
pism w sprawach pracowniczych, które mogły być przedmiotem odwołania do sądu pracy. Były to 
m.in. projekty umów o pracę, wypowiedzenia umów o pracę, zmiany do tych umów, świadectwa 
pracy.

Pracownicy Biura prowadzili szkolenia członków Związku z zakresu prawa pracy, ustawy o 
związkach zawodowych i Statutu Związku. Ponadto Kierownik Biura brał czynny udział w szkole-
niu członków Związku w ramach projektu „Fundamenty Dialogu” w ramach, którego przeszkolo-
nych zostało około 900 z nich.

Szkolenia  związkowe  odbywały  się  zazwyczaj  podczas  posiedzeń  statutowych  organów 
Związku różnego szczebla.  Należy zauważyć,  że  z  uwagi  na znacznie  ograniczone z  uwagi  na 
skromną liczbę prawników możliwości, z całą pewnością działalność szkoleniowa Biura Prawnego 
nie korespondowała z ogromnym zapotrzebowaniem w tym zakresie ze strony członków Związku. 

2. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNO - PROMOCYJNA

2.1. INFORMACJA - MAGAZYN „BUDOWLANI”

Za  działalność  informacyjno  –  promocyjną  odpowiadał  głównie  Zespół  Informacji 
Związkowej  wydzielony  w  ramach  Biura  Prawno-Organizacyjnego.  W  działania  informacyjne 
zaangażowane było jednak całe Biuro Prawno - Organizacyjne. Działania informacyjne w kadencji 
2010  –  2015  były  zgodne  z  planowymi  założeniami  i  regularnie  docierały  do  organizacji 
podstawowych. Podstawowymi formami ukazującymi się regularnie w były: ogólnopolski magazyn 
społeczno - zawodowy „Budowlani” wydawany w liczbie 10 tysięcy egzemplarzy i rozsyłany do 
organizacji podstawowych za pośrednictwem poczty tradycyjnej, Biuletyny „Budowlani informują” 
„Interwencje, opinie, listy” oraz „Bądź na bieżąco” rozsyłane pocztą elektroniczną, plakaty o treści 
prawnej,  ekonomicznej,  społecznej,  z  zakresu  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  plakaty 
okolicznościowe, plakaty agitacyjne, ulotki, stanowiska Związku, porady prawne. 

Magazyn „Budowlani” to czasopismo składające się z kilkunastu stron, w którym poruszane 
były  kwestie dotyczące:

1. aktualnych wydarzeń związkowych,
2. zagadnień ekonomiczno – gospodarczych,
3. stanowisk ZZ „Budowlani”,
4. opinii z terenu,
5. informacji pochodzących z Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych,
6. kontaktów Związku z innymi strukturami związkowymi działającymi poza naszym krajem,

                                                                               13                                    Sprawozdanie Związku za kadencję 2010-2015



7. popularyzacji prawa i ubezpieczeń społecznych, 
8. popularyzacji bezpieczeństwa i higieny pracy,
9. pism i informacji wystosowywanych przez Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego ZZ 

„Budowlani”,
10. interwencji, których wymagały sprawy związkowe, 
11. aktualnych prac w Sejmie i Komisjach Sejmowych, 
12. sytuacji na rynku pracy, 
13. zagrożeń pracowniczych. 

W ciągu kadencji 2010 - 2015 r. ukazały się w sumie 62 numery magazynu „Budowlani”. 
Biuletyn „Budowlani informują” ukazał się w 337 numerach (stan na dzień: 24 marca 2015 r.), 
Biuletyn „Interwencje, opinie, listy” ukazał się w 130 numerach (stan na dzień: 24 marca 2015 r.), 
natomiast Biuletyn „Bądź na bieżąco” w 281 numerach (stan na dzień: 24 marca 2015 r.).

Magazyn „Budowlani” złożony był z wielu stałych rubryk m.in.: „Z kroniki związkowej w 
kraju”,  „Z wydarzeń w światowym ruchu pracowniczym”, „Przegląd związkowych wydarzeń w 
Polsce”,  „Prawnik  radzi”,  „Ludzkie  sprawy w paragrafach”  „Przy  kawie  nie  tylko  o  prawie”, 
„Powiedzieli co wiedzieli” czy „Dowcipy wyszukane”, krzyżówek i sudoku. Na łamach magazynu 
„Budowlani” poruszano m.in. kwestie ściśle związane z ruchem związkowym, jak również aktualne 
wydarzenia w kraju i na świecie.

W  „Budowlanych”  wywiadów  udzieliło  wiele  powszechnie  znanych  w  Polsce  osób  – 
działaczy  związkowych,  politycznych,  przedstawicieli  urzędów  państwowych,  także 
przedsiębiorców prowadzących  dialog  społeczny.  Magazyn  „Budowlani”  dostępny  był  podczas 
konferencji,  uroczystości  organizowanych  przez  Związek  Zawodowy „Budowlani”  oraz  innych 
wydarzeń organizowanych we współpracy z innymi organizacjami lub urzędami państwowymi.

2.2. PROMOCJA
Wśród plakatów i ulotek przygotowanych przez Buro Organizacyjno - Prawne znalazły się 

m.in.:  plakaty dotyczące wypadkowości  na polskich budowach, 1 maja,  Dnia Bezpieczeństwa i 
Ochrony Zdrowia w Pracy, Dnia Budowlanych, zawodów wędkarskich itp. Biuro Organizacyjno - 
Prawne, zajmowało się „wysyłką związkową” - tj. projektami, grafiką, redakcją materiałów wraz z 
poszczególnymi członkami Związku, ich komputerowym złożeniem, przygotowaniem do druku, w 
przypadku niektórych plakatów i ulotek samym drukiem oraz zrobieniem kompletnej wysyłki.

W  mijającej  kadencji  Związek  utrzymywał  i  rozwijał  własną  stronę  internetową. 
Aktualizowano na niej m.in.:

1. podstawowe informacje o Związku Zawodowym „Budowlani”,
2. akty wewnątrzzwiązkowe
3. informacje  dotyczące:  organów  Związku,  osoby  Przewodniczącego,  krajowych  sekcji, 

wydarzeń, spotkań, możliwości zakupu materiałów reklamowych Związku,
4. wieści z Okręgów, wnioski o nadanie odznaczeń, dokumenty (wybór), stanowiska Związku.

Bardzo ważnym instrumentem w ramach wymiany korespondencji i informacji była poczta 
elektroniczna.  Wymiana  elektroniczna  objęła   wszystkie  z  14  Okręgów  oraz  większą  część 
organizacji podstawowych. W wymianie informacji z innymi partnerami poczta elektroniczna jest 
obecnie dla Budowlanych podstawowym środkiem komunikowania i konsultacji. 

Biuro Zarządu Krajowego podejmowało również działania związane z wysyłką do mediów 
ogólnopolskich oraz regionalnych, jak również prasy branżowej materiałów dotyczących istotnych 
inicjatyw podejmowanych przez Związek Zawodowy „Budowlani”, Radę Ochrony Pracy, Radę ds. 
Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie. Ponadto Biuro Zarządu Krajowego podejmowało działania 
związane z wysyłką m.in.: informacji o szkoleniach, kart zgłoszeniowych, wniosków o odznacze-
nie, życzeń. W ramach działalności informacyjnej i programowej przygotowano również bannery, 
roll-upy  reklamowe  i  okolicznościowe  wystawiane  podczas  konferencji  organizowanych  bądź 
współorganizowanych przez Związek Zawodowy „Budowlani”. Związek zaznaczył swoją obecność 
także podczas licznych manifestacji oraz uroczystości.
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IV. DZIAŁALNOŚĆ BRANŻ

W 2010 r. w wyniku zmian statutowych większe niż dotychczas znaczenie nadano branżom i 
powołanym w ramach branż sekcjom. Wyodrębniono 5 podstawowych branż, z których każda ma 
przedstawiciela  w  centralnym   organie  wykonawczym  –  Zarządzie  Krajowym.  Są  to  branże: 
budownictwo, materiały budowlane, przemysł drzewny i meblowy, leśnictwo i ochrona środowiska, 
mieszkalnictwo.  Stopień  nasilenia  działalności  branż  był  zróżnicowany.  Największą  aktywność 
wykazała branża leśnictwa i ochrony środowiska oraz przemysłu drzewnego i meblowego:

W listopadzie 2011 w Łebie odbyło się połączone posiedzenie Krajowych Sekcji: Przemysłu 
Drzewnego  i  Przemysłu  Meblowego,  które  poprowadził  członek  Zarządu  Krajowego  będący 
odpowiedzialny  za  branżę  drzewno  -  meblową  -  Zbigniew Mikołajczyk.  Pierwsze  posiedzenie 
poświęcone  było  wzajemnemu  poznaniu  problemów  z  poszczególnych  zakładów  pracy, 
doświadczeń  we  współpracy  z  pracodawcami  oraz  prezentacji  dobrych  praktyk  przez 
poszczególnych działaczy. Na posiedzeniu obecni byli przewodniczący organizacji zakładowych z 
blisko  połowy zakładów  pracy  objętych  zasięgiem  działania  branży  drzewnej  i  meblowej.  Na 
posiedzeniu przeanalizowano program EFBWW na lata 2012 – 2105 oraz omówiono obecny stan 
gospodarki  w sektorze drzewnym i  meblowym. Członkowie Sekcji  będą się  zajmować na nich 
porównaniem  warunków  pracy  i  płacy  w  zakładach  oraz  rozpoczną  pracę  nad  opracowaniem 
programu aktywizacji obecnych członków oraz pozyskania nowych osób do Związku w sektorze 
drzewnym i meblowym. Zakładanej frekwencji spotkań branży nie udało się jednak utrzymać. 

Do kolejnego spotkania  branży  doszło w  maju 2013 r.  w siedzibie  „Budowlanych” w 
Warszawie. Na posiedzeniu obecni byli  liderzy organizacji  zakładowych z większości zakładów 
pracy objętych zasięgiem działania branży drzewnej i  meblowej. Podczas debaty nad głównymi 
problemami związkowymi branży szybko zdiagnozowano największe problemy i wyzwania stojące 
obecnie  przed  liderami.  Najczęściej  powracała  w  wypowiedziach  kwestia  zobojętnienia, 
szczególnie młodych pracowników, na to, co dzieje się w zakładzie pracy, na przypadki naginania 
czy  też  łamania  prawa,  warunki  pracy.  Ustalono,  że  kluczowym  wyzwaniem  stojącym  przed 
liderami jest przekonywanie ludzi młodych do wstępowania do związków zawodowych. Powinno 
to się odbyć przede wszystkim poprzez ulepszenie dotychczasowej polityki informacyjnej Związku. 
Odświeżenia,  zdaniem  większości  członków  Sekcji,  wymaga   witryna  internetowa  Związku. 
Silniejszy nacisk powinien być położony na budowanie wizerunku Związku w sieci. Podkreślono 
również  potrzebę  szkoleń  związkowych  na  szerszą  niż  dotąd  skalę  i  organizowanie  wydarzeń 
wykraczających  tematycznie  poza  sferę  zagadnień  stricte  związkowych  (imprezy  plenerowe, 
festyny) które byłyby nakierowane na kreowanie pozytywnego wizerunku związku zawodowego, 
jako organizacji przyjaznej i pomocnej ludziom nie tylko w sprawach czysto zawodowych, otwartej 
na nowych członków i nowe (innowacyjne) formy działania. Członkowie Sekcji wyrazili również 
wolę podjęcia działań w kierunku powołania do życia – za przykładem sektora budownictwa – 
Zespołu trójstronnego ds. przemysłu drzewnego.

W strukturze branży leśnictwo i ochrona środowiska zaszły zmiany będące konsekwencją 
przyjęcia nowego Statutu. W branży działają obecnie dwie sekcje: Krajowa Sekcja Pracowników 
Leśnictwa i Krajowa Sekcja Pracowników Parków Narodowych ZZ „Budowlani”. Obydwie sekcje 
współpracują  ze  sobą.  Krajowa  Sekcja  Pracowników Leśnictwa wypracowała  system wymiany 
informacji i promocji działalności w oparciu o stronę internetową sekcji http://zzbudowlani.com.pl/ 
dostępną także ze strony głównej www. Związku.

W dniu 7 września 2011 r. w siedzibie Urzędu Dozoru Technicznego odbyło się posiedzenie 
Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa Związku Zawodowego „Budowlani”. Członkowie Sekcji 
wybrali nową Radę Sekcji liczącą 14 osób. Przewodniczącym Sekcji został Piotr Albrzykowski  – 
Nadleśnictwo Krzeszowice. Sekretarzem Krajowym ds. leśnictwa został wybrany Piotr Nalewajek - 
Nadleśnictwo  Nurzec.  Do  reprezentowania  Sekcji  upoważniono  Kol.  Piotra  Albrzykowskiego, 
jednocześnie członka Zarządu Krajowego odpowiedzialnego za leśnictwo. Wybrano także grupę – 
komitet negocjacyjny do prowadzenia rozmów z DG Lasów Państwowych w sprawach zmian w 
układzie  zbiorowym  pracy  i  innych  spraw  związanych  z  ochrona  socjalna  pracowników.  Na 
posiedzeniu  omówiono  także  problemy  związane  ze  sprzedażą  mieszkań  służbowych  i 
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użytkowaniem  samochodów  prywatnych  do  celów  służbowych.  W  tych  kwestiach  Sekcja 
podejmowała szereg interwencji. Dużą aktywność przejawia szczególnie białowieska organizacja 
Sekcji  kierowana przez  Sekretarza  Krajowego  Sekcji  Piotra  Nalewajka.  Przewodniczący Sekcji 
Piotr  Albrzykowski  uczestniczył  również  we  wrześniu  2011  w  Konferencji  nt  Leśnictwa  i 
Przemysłu Drzewnego w krajach Europy Centralnej i Wschodniej w Pradze. Działalność Sekcji – 
głównie interwencyjna – ma charakter ciągły a jej przedstawiciele reagują na bieżąco na wszystkie 
istotne dla Związku wydarzenia w Lasach państwowych i współpracują z innymi organizacjami 
związkowymi.  W  kolejnych  latach  Sekcja  regularnie  odbywała  posiedzenia.  Działania  Sekcji 
skoncentrowane są na bezpośrednim dialogu z Ministerstwem Środowiska i Dyrekcją Generalną 
Lasów Państwowych i  dotyczą przede wszystkim zabiegów o przestrzeganie ponadzakładowego 
układu  zbiorowego  pracy  a  także  poszerzanie  jego  zapisów.  Sekcja  zajmuje  się  bieżącymi 
problemami  socjalnymi  i  pracowniczymi  środowiska  leśników  (mieszkania,  środki  transportu 
służbowego, pomoc prawna etc. Sekcja jest samodzielna merytorycznie, wspierana organizacyjnie 
przez Zarząd Krajowy. Sekcja czynnie włączyła się w akcje protestacyjne w obronie państwowej 
własności Lasów – dwie duże manifestacje pod Sejmem RP w Warszawie.

W mijającej kadencji aktywna była również najmniejsza Sekcja Związku – Pracowników 
Parków Narodowych,  głównie  za  sprawą działań organizacyjnych i  interwencyjnych Sekretarza 
Związku  ds.  Parków  Mariusza  Szlaskiego.  Działania  koncentrowały  się  na  obronie  statusu 
prawnego i  finansowego Parków, funkcjonowania gospodarstw pomocniczych i  obrony uzp dla 
pracowników  Parków.  Dużym  osiągnięciem  Sekcji  było  doprowadzenie  do  zawarcia  nowego 
ponadzakladowego uzp dla pracowników parków narodowych.

V. BIURO WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODWEJ

1. ZASADY KONTAKTÓW MIĘDZYNARODOWYCH
Współpraca międzynarodowa jest ważnym elementem działalności Związku. Jej znaczenie 

rośnie  wraz  z  integracją  europejskiego  rynku  pracy  i  pogarszaniem  się  warunków  działania 
związków w Polsce. Biorąc pod uwagę wzrost znaczenia regulacji europejskich w obszarach rynku 
pracy, bezpieczeństwa pracy, zamówień publicznych i migracji ekonomicznych wiele problemów 
krajowego rynku pracy być może często można rozwiązać łatwiej  na poziomie europejskim niż 
krajowym. Kluczowe dla europejskiego rynku pracy i pośrednio także dla polskiego były np. w 
2012 r prace nad dyrektywą wdrażającą postanowienia dyrektywy o delegowaniu pracowników. ZZ 
„Budowlani” angażował się bardzo aktywnie w te działania. Współpraca zagraniczna z partnerami 
związkowymi  i  przedstawicielami  Komisji  Europejskiej  jest  pewnego  rodzaju  gwarancją 
bezpieczeństwa dla Związku i podnosi jego znaczenie w relacjach z partnerami krajowymi.

Zgodnie  ze  Statutem  ZZ  „Budowlani”  Związek  w  kontaktach  międzynarodowych 
reprezentuje Przewodniczący. Wszelkie umowy o charakterze międzynarodowym podpisywane są 
przez Przewodniczącego za zgodą Rady Krajowej. 

Przewodniczący  Związku  deleguje  przedstawicieli  „Budowlanych”  reprezentujących 
Związek  w  międzynarodowych  strukturach  EFBWW,  BWI  i  innych  strukturach 
międzynarodowych.  Przewodniczący  określa  także  skład  delegacji  Związku  na  konferencje 
tematyczne  i  inne  spotkania  międzynarodowe.  Takie  rozwiązanie  przyjęte  jest  we  wszystkich 
europejskich związkach zawodowych. 

Ze względu na ograniczenia budżetowe finansowanie kontaktów międzynarodowych opiera 
się o środki pochodzące głównie z Unii Europejskiej a niekiedy MOP i w mniejszym zakresie BWI 
(około 80%) kosztów działalności. Środki te są rozliczane na zasadzie zwrotu kosztów delegacji.

Wszystkie spotkania międzynarodowe mają charakter merytoryczny. Związek na szczeblu 
centralnym nie prowadzi od lat wymiany międzynarodowej o charakterze turystycznym, choć w 
przyszłości taka wymiana jest możliwa.

Obsługa  i  koordynacja  współpracy  międzynarodowej  wchodzi  w  zakres  obowiązków 
Sekretarza Związku Jakuba Kus.
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***

Nasz  Związek  jest  członkiem  dwóch  organizacji  międzynarodowych  BWI  (o  zasięgu 
światowym)  i  EFBWW (europejskiej).  Obecnie  nie  ma  potrzeby rozważania  przynależności  do 
innych organizacji międzynarodowych.

Związek Zawodowy „Budowlani” jest sygnatariuszem kilku międzynarodowych umów dwu 
i  wielostronnych z innymi związkami zawodowymi z  Niemiec,  Danii,  Litwy,  Egiptu,  Finlandii, 
Szwecji,  Ukrainy.  Istnieje  także  wielostronna  umowa  (tzw  Porozumienie  z  Wiesbaden)  z 
austriackimi, czeskimi, słowackimi, niemieckimi i węgierskimi związkami budowlanych. Część z 
umów  bilateralnych  była  w  minionej  kadencji  „nieaktywna”,  część  współpracy  ma  charakter 
incydentalny (z Finlandią, Danią, Litwą, Szwecją), część zmieniła swój charakter. Oczywiście 
zakres 
współpracy międzynarodowej ZZ „Budowlani” jest znacznie szerszy i obejmuje wiele związków 
krajów europejskich. W większości dotyczy to bilateralnej współpracy ze związkami zawodowymi 
w ramach projektów międzynarodowych – w latach 2010-15 szczególnie z włoskimi FILCA-CISL, 
FILEA-CGIL i hiszpańskim CCOO.

W skrócie  strukturę współpracy międzynarodowej  naszego Związku w latach 2010 -  15 
możemy przedstawić następująco:

2. UDZIAŁ W POSIEDZENIACH WŁADZ ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH 
Od grudnia 2005 ZZ Budowlani jest członkiem założycielem BWI (wcześniej od 1996 roku 

było członkiem IFBWW) W grudniu 2010 roku i w 2011 r. Przewodniczący Zbigniew Janowski, 
będący  jednocześnie  zastępcą  członka  Rady  Światowej  BWI  brał  udział  w  posiedzeniu  Rady. 
Realizowaliśmy z BWI, Ukraińskim Związkiem „Budowlanych” i „Solidarnością” projekt EURO 
2012  koncentrujący  się  na  kwestiach  bezpieczeństwa  na  budowach  obiektów  na  mistrzostwa 
Europy w piłce nożnej. W ramach tego projektu odbyło się 5 spotkań międzynarodowych (w tym 
dwie konferencje w Polsce). W omawianym okresie Przewodniczący ZZ „Budowlani” uczestniczył 
w 2 posiedzeniach Komitetu Europejskiego BWI.

Od 1 czerwca 2006 ZZ Budowlani jest członkiem EFBWW. Bez członkostwa tej organizacji 
nie ma praktycznej możliwości reprezentacji interesów na szczeblu europejskim. Nie ma też szans 
na uzyskanie międzynarodowego wsparcia dla działań krajowych w sytuacjach krytycznych. ZZ 
Budowlani  ma  przedstawicieli  we  władzach  EFBWW.  Członkiem  Komitetu  Zarządzającego 
(wąskie kierownictwo) i Komitetu Wykonawczego EFBWW a od 2012 r Wiceprzewodniczącym 
EFBWW jest  Zbigniew Janowski  (po  wyborze  na  Kongresie  w Palermo).  Posiedzenia  obydwu 
Komitetów odbywają się 2 x w roku w Luksemburgu lub Brukseli. Udział w nich był częściowo 
refundowany przez EFBWW. Od roku 2013 roku rośnie znaczenie posiedzeń Prezydium EFBWW i 
wspólnych Prezydiów EFBWW, BWI i NFBWW, w których uczestniczy Przewodniczący Związku. 
„Budowlani” mimo, że nie są najliczniejszym związkiem nowych krajów Unii, mają pośród nich 
zdecydowanie  najsilniejszą  pozycję  w  EFBWW  i  najbardziej  intensywnie  współpracują  z  tą 
organizacją.  W  EFBWW  działają  dwa  Komitety  Stałe.  Komitety  Stałe  przyjmują  projekty 
większości  merytorycznych  dokumentów  EFBWW,  akceptowanych  następnie  przez  Komitety 
Wykonawczy i Zarządzający. Członkiem Stałego Komitetu Budownictwa jest w obecnej kadencji 
Jakub Kus. Posiedzenia Komitetu odbywają się dwa razy w roku i są częściowo refundowane przez 
EFBWW. Posiedzenia trwają 1,5 dnia i obejmują średnio 20 merytorycznych punktów porządku 
obrad. Zastępcą Członka Komitetu Stałego Przemysł Drzewny jest w obecnej kadencji Filip Wolski. 
Posiedzenia Komitetu odbywają się dwa razy w roku w Luksemburgu i są refundowane częściowo 
przez EFBWW. Posiedzenia trwają 1,5 dnia i obejmują średnio 20 -25 merytorycznych punktów 
porządku obrad.  Komitet  zajmuje  się  także  problematyką  przemysłu  meblarskiego.  W praktyce 
(wobec braku aktywności struktury branżowej NSZZ „Solidarność” Filip Wolski reprezentuje stale 
polskie  związki  w  tym  Komitecie.  ZZ  „Budowlani”  uczestniczy  również  w  pracach  struktur 
związkowych Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych. W Grupie Migracji i Integracji 
Społecznej EKZZ polskie związki zawodowe w imieniu OPZZ reprezentuje Jakub Kus, który taką 
samą rolę pełni reprezentując OPZZ w Komitecie Doradczym Unii Europejskiej ds. Swobodnego 
Przepływu Pracowników, nieprzerwanie od 2003 roku.
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3. EUROPEJSKI DIALOG SPOŁECZNY
Od  1999  roku  ZZ  Budowlani  uczestniczy  w  posiedzeniach  sektorowych  Komitetów 

Europejskiego Dialogu Społecznego w Budownictwie, Przemyśle Drzewnym i Meblarstwie a także 
w grupach roboczych zajmujących się BHP. To główne forum kontaktów Związków krajowych z 
Komisją Europejską i europejskimi przedstawicielami pracodawców. W posiedzeniach Komitetów i 
grup  roboczych  uczestniczyli  Filip  Wolski,  Jakub  Kus  i  Tomasz  Nagórka  a  także  (w  dwóch 
wypadkach)  Zbigniew Janowski,  Mirosław Ossowski  i  Katarzyna Rynowiecka -  Łapko.  Koszty 
udziału w posiedzeniach Komitetów Dialogu są w całości refundowane przez Komisję Europejską. 
Wszystkie posiedzenia Komitetów Dialogu odbywają się w Brukseli.  W trakcie spotkań nie ma 
tłumaczenia  polskiego  (nasi  przedstawiciele  posługują  się  jęz.  angielskim).  W  posiedzeniach 
komitetów  dialogu  każdą  ze  stron  (pracowników  i  pracodawców)  reprezentuje  do  15 
przedstawicieli (po 1 z każdego kraju dla każdej ze stron). Oznacza to, że nie wszystkie związki i 
wszystkie kraje mają swych przedstawicieli w komitetach. Praca wszystkich Komitetów odbywa się 
w sposób ciągły. Nie ma możliwości wysyłania na posiedzenia rotacyjnie różnych przedstawicieli.

W 2012 r EFBWW rozpoczęło prace europejskiej struktury młodzieżowej, działającej jako 
organ konsultacyjny. W pierwszym posiedzeniu grupy udział wzięła Katarzyna Rynowiecka-Łapko, 
Sekretarz ZZ „Budowlani” ds. Młodzieży. Niestety, w chwili obecnej, w związku z jej rezygnacją, 
Związek nie posiada przedstawiciela w tej strukturze.

4.  UDZIAŁ  W  KONFERENCJACH  TEMATYCZNYCH  I  SIECI  WSPÓŁPRACY 
ZWIĄZKOWEJ

W  kadencji  2010-15  odbyło  się  wiele  spotkań,  konferencji  i  seminariów  na  szczeblu 
międzynarodowym, w których uczestniczyli działacze ZZ „Budowlani”. Możliwości uczestnictwa 
działaczy związku w delegacjach zagranicznych jest bardzo wiele. Bardzo niewiele wyjazdów jest 
finansowanych  z  funduszy  Związku  (głównie  kontakty  w  ramach  porozumień  dwustronnych). 
Zarząd Krajowy przyjął zasadę, że wyjazdy zagraniczne powinny być refundowane z innych źródeł, 
niż fundusze ZZ „Budowlani”. Z reguły są to fundusze Komisji Europejskiej. Jednak ze względu na 
brak tłumaczeń na język polski nie wykorzystujemy bardzo wielu zaproszeń. Czynna znajomość 
języka  angielskiego,  francuskiego  czy  niemieckiego  wśród  członków  władz  Związku  jest 
niewystarczająca. Jednak sukcesywnie coraz więcej działaczy szczebla lokalnego znających języki 
obce  uczestniczy  w  wyjazdach  tematycznych.  Członkowie  władz  centralnych  i  okręgowych 
Związku uczestniczą w wyjazdach, w których bierze udział pracownik znający język angielski, lub 
zapewnione jest tłumaczenie profesjonalne. Skład delegacji zależny jest od szczebla kontaktów a 
przede  wszystkim  od  obszaru  tematycznego  -  branżowego.  Związek  nie  ma  możliwości 
finansowania  tłumaczy.  Jakub  Kus  i  Filip  Wolski  w  przypadku  udziału  innych  przedstawicieli 
związku w spotkaniach, w trakcie których nie ma tłumaczenia na język polski pełnią także funkcje 
tłumaczy z języka angielskiego.

Stałym  obszarem  kontaktów  międzynarodowych  są  spotkania  Europejskich  Rad 
Zakładowych. Uczestniczą w nich przedstawiciele „Budowlanych” reprezentujący polskie zakłady 
przedsiębiorstw sieciowych. Koordynacją prac ERZ zajmuje się w Biurze Zarządu Krajowego Filip 
Wolski.  Łącznie  w  minionej  kadencji  w  spotkaniach  ERZ  i  konferencjach  dotyczących 
funkcjonowania  ERZ  uczestniczyło  około  60  osób,  głównie  z  poziomu  zakładowego  – 
odpowiedniego dla określonej Europejskiej Rady Zakładowej. Większość spotkań odbywa się bez 
koordynacji Zarządu Krajowego – zgodnie z zasadami obowiązującymi w poszczególnych ERZ. 
Dla  „Budowlanych”  rozwój  i  lepsze  funkcjonowanie  ERZ-ów  jest  tematem  bardzo  istotnym. 
Zarówno  w  budownictwie  i  przemyśle  materiałów budowlanych,  jak  i  w  sektorze  drzewnym 
działają w Polsce przedsiębiorstwa o zasięgu ponadnarodowym (zatrudniające ponad 1000 osób w 
co najmniej dwóch państwach UE), w których działają ERZ-y. Są to wielkie firmy budowlane: 
niemieckie BilfingerBerger, Hochtief, szwedzka Skanska, firmy produkujące materiały budowlane: 
włoskie Buzzi (d. Dickerhoff), francuski Lafarge, belgijski Etex i Lhoist, holenderski Vavin, fiński 
Rettig, austriacki Wienerberger, a także firmy przemysłu drzewnego i meblowego: np. niemiecki 
Pfleiderer.  Organ  pracowniczy  posiada  również  szwedzki  Swedwood (obecnie  IKEA Industry). 
Lista ERZ nieustannie się poszerza.

Wciąż poszerza się także grono działaczy ZZ „Budowlani”, którzy pełnią funkcję w ERZ-
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ach. Są również przedsiębiorstwa, w których ERZ-y jeszcze nie działają, a powinny funkcjonować. 
Należy spodziewać się, że rola ERZ-ów będzie rosła. W Polsce wciąż uczymy się wykorzystywać 
członkostwo  w europejskich  radach  w  codziennej  lokalnej  pracy  związkowej.  Niewątpliwie  ta 
umiejętność może niejednokrotnie okazać się bardzo cenna. Aby jednak związek czerpał wymierne 
korzyści  z  funkcjonowania  ERZ-ów  potrzebne  jest  przede  wszystkim  zbudowanie  sprawnych 
mechanizmów  przepływu  informacji  na  linii  członek  ERZ  –  związek  i  członek  ERZ  –  rada 
pracowników. 

W  minionej  kadencji  wzrosło  znaczenie  współpracy  regionalnej.  W  ramach  tzw 
Porozumienia z Wiesbaden odbyło się we 5 spotkań ZZ „Budowlani” z niemieckimi,  czeskimi, 
słowackimi,  austriackimi  i  węgierskimi  związkami.  Przedstawiciele  przedsiębiorstw  przemysłu 
drzewnego z ZZ „Budowlani” uczestniczyli także w cyklu seminariów i konferencji poświęconych 
problematyce  zagrożeń  pyłami  w  przemyśle  drzewnym  („Less  dust”).  Przedstawiciele  firm 
budowlanych i produkcji materiałów budowlanych brali udział w realizacji projektu dotyczącego 
zagrożeń przy usuwaniu azbestu.

Przedstawiciele  ZZ „Budowlani”  w 2013 r  brali  udział  w międzynarodowym Festiwalu 
Młodzieży BWI w Maierhofen w Niemczech.

Związek  Zawodowy  „Budowlani”  utrzymuje  bieżące  kontakty  z  wieloma  krajowymi 
związkami zawodowymi budowlanych i drzewiarzy w Europie. Przewodniczący ZZ „Budowlani” i 
inni przedstawiciele Zarządu Krajowego uczestniczyli w kongresach zaprzyjaźnionych organizacji 
związkowych:  szwedzkiego  związku  budowlanych  „Byggnads”,  duńskiej  federacji  „3F”, 
austriackiego związku budowlanych i drzewiarzy GBH, fińskiego Rakennussliitto, tureckiego YOL-
IS, niemieckiego IG-BAU, włoskich FILCA i FILEA, czeskiego STAVBA i słowackiego IOZ.

W  ramach  kontaktów  dwustronnych  odbywała  się  wymiana  informacji  na  temat  akcji 
podejmowanych  przez  poszczególne  związki.  Dla  „Budowlanych”  szczególnie  ważna  jest 
informacja o działaniach podejmowanych przez inne organizacje w obszarze migracji pracowników, 
dotyczące polskich migrantów. Biuro Zarządu Krajowego podejmowało kilka interwencji w fińskim 
związku budowlanych w sprawie niewypłacania świadczeń polskim pracownikom zatrudnionym na 
budowach w Finlandii i konfliktów na tym tle w Belgii, Austrii i Niemczech.

5. PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE
Innym obszarem współpracy międzynarodowej są projekty międzynarodowe, szczególnie 

projekty Leonardo da Vinci.  Związek realizował ich wiele od 2010 r.  (  Bricklayer,  APL-Bud – 
zakończone w 2010 r.,  Ce.Sa.Tra zakończone w 2013 r, DETIC zakończony w 2014 r, ECVET-
BUD  –  zakończony  w  2015  r  i  realizowane  obecnie  ECO4VET  oraz  CERTIVET).  W  tych 
projektach  innowacyjnych  i  transferu  innowacji  z  obszaru  szkoleń  i  edukacji  zawodowej 
uczestniczą pracownicy związku. Należy podkreślić, że te korzystne dla Związku merytorycznie i 
ekonomicznie projekty są w 75% (a obecnie Erasmus+ w 100%) dofinansowywane przez Komisję 
Europejską. Pracownicy ZZ „Budowlani” swoje zadania w ramach projektów wykonują w ramach 
obowiązków służbowych i  nie  otrzymują za nie  dodatkowego wynagrodzenia.  W seminariach i 
konferencjach  projektów biorą  udział  także  działacze  Związku  nie  będący pracownikami.  Inny 
charakter  miały  tzw  projekty  partnerskie  Leonardo  da  Vinci  (MALBEC  –  rozwiązywanie 
konfliktów międzykulturowych na budowach, VOTEN – sieć informacji i uznawania szkoleń bhp 
dla pracowników migrujących w budownictwie) które realizowaliśmy i zakończyliśmy w 2010 r. W 
ramach  tych  projektów  zorganizowaliśmy  wyjazdy  studyjne  wielu  działaczy  związkowych. 
„Budowlani”  podejmują  współpracę  międzynarodową  wyłącznie  w  projektach  tematycznie 
związanych z obszarem działalności Związku. Możliwości organizacyjne Biura Zarządu Krajowego 
pozwalały  na  jednoczesne  zaangażowanie  w  realizację  2  projektów innowacyjnych  LdV (bądź 
Transferu Innowacji)  oraz 2 mniejszych projektów (n.p.  partnerskich).  „Budowlani”  uczestniczą 
również  w  większości  projektów  realizowanych  przez  EFBWW.  Zasadą  jest  jednocześnie 
planowanie  zaangażowania  w kolejne  projekty  w  następnych  latach  –tak  aby liczba  projektów 
znajdujących się w realizacji była stała.

„Budowlani”  w latach  2010-2012 zaangażowani  byli  w realizację  projektu  promującego 
godne warunki pracy na budowach EURO 2012 w Polsce i na Ukrainie. Koordynacją organizacyjną 
projektu  ze  strony  naszego  związku  zajmuje  się  Tomasz  Nagórka.  Ze  względu  na  specyfikę 
warunków działania związków zawodowych w firmach realizujących kontrakty na EURO 2012 
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polscy partnerzy skoncentrowani są przede wszystkim na kwestiach bezpieczeństwa pracy.
W  latach  2010  -  14   ZZ  „Budowlani”  zaangażowany  był  także  w  3  inne  projekty 

zorientowane na budowę europejskich baz danych. Pierwszy z nich dotyczył porównania systemów 
emerytalnych w budownictwie w 8 krajach europejskich, drugi służył do budowy bazy informacji o 
warunkach oddelegowania pracowników na terenie Europy (we wszystkich krajach UE). W trzecim 
projekcie  rozpoczęliśmy  współpracę  z  EFBWW,  FIEC  (europejską  federacją  pracodawców 
budownictwa) i AIEP (stowarzyszeniem europejskich funduszy parytetarnych) w celu przystąpienia 
do budowy instytucji parytetarnych w Polsce w obszarze bhp i kształcenia zawodowego. W 
2010  r  rozpoczął  się  projekt  poświęcony  rozwojowi  programów  usuwania  azbestu  i  pracy  w 
warunkach występowania azbestu, który jest obecnie kontynuowany. W latach 2010-11 realizowano 
projekt współpracy przeznaczony dla środowiska leśników i pracowników ochrony przyrody. 
           Na uwagę zasługuje również udział w polsko-norweskiej wymianie delegacji związkowych z 
norweskim  związkiem  EL-IT.  Delegacja  norweskich  związkowców  przebywała  w  Warszawie, 
delegacja „Budowlanych” odwiedziła Oslo, gdzie zapoznała się z pracą związku.
          Coraz ważniejsze staja się działania solidarnościowe podejmowane w ramach europejskich i 
międzynarodowych struktur związkowych. Na początku 2013 r. w wielkiej manifestacji związków 
zawodowych  zrzeszonych  w EKZZ uczestniczyła  duża  grupa  przedstawicieli  ZZ „Budowlani”. 
Akcje  solidarnościowe  ZZ  „Budowlani”  podejmuje  także  uczestnicząc  w  korespondencyjnych 
akcjach poparcia. Związek udzielił także m.inn. wsparcia ukraińskiemu związkowi budowlanych.
Działalność  międzynarodowa  Związku  to  także  publikacje  stanowisk  i  opinii  organizacji 
międzynarodowych  i  działalność  informacyjna  na  łamach  Magazynu  „Budowlani”.  W  ocenie 
sekretariatu EFBWW gazeta „Budowlanych” jest jednym z najbardziej „proeuropejskich” mediów 
związkowych w Federacji Europejskiej.

Działalność  międzynarodowa  Związku  Zawodowego  „Budowlani”  w  istotny  sposób 
uzupełnia  działania  krajowe.  Założeniem  tej  działalności  jest  włączanie  jak  największej  ilości 
działaczy „Budowlanych”.  W latach 2010-2014 w wyjazdach międzynarodowych związanych z 
realizacją projektów (poza ERZ) wzięło udział około 85 działaczy Związku różnych szczebli.

VI. SZKOLENIA ZWIĄZKOWE I SZKOLENIA SPOŁECZNYCH 
INSPEKTORÓW PRACY

1. FUNDAMENTY DIALOGU
Związek Zawodowy „Budowlani” korzystał ze wsparcia funduszy europejskich także przy 

realizacji  projektów  kluczowych  z  punktu  widzenia  statutowej  działalności  Związku. Projekt 
„FUNDAMENTY  DIALOGU  –  Rozwój  świadomości  prawnej,  znajomości  otoczenia  
instytucjonalnego biznesu i umiejętności negocjacyjnych liderów związkowych drogą do rozwoju  
dialogu  społecznego” był  realizowany od  1  kwietnia  2010  r  do  31  marca  2012  roku.  Projekt 
zakładał  zorganizowanie  cyklu  szkoleń  obejmujących  szkolenia  na  poziomie  podstawowym  i 
zaawansowanym.  Jeden cykl szkoleń obejmował 4 trzydniowe zjazdy w 6 grupach na poziomie 
podstawowym oraz dwa cykle  w sześciu grupach na poziomie zaawansowanym.  W okresie  od 
października 2010 do czerwca 2011 odbywały się szkolenia na poziomie podstawowym. Wzięło w 
nich udział 390 osób – liderów i działaczy związkowych firm budowlanych i branż pokrewnych 
(167 kobiet  223 mężczyzn),  zaangażowanych w proces kształtowania warunków pracy z terenu 
całego kraju. 
Uczestnicy szkolili się w następujących czterech blokach tematycznych:

• Dialog społeczny; podstawy prawne, zasady, rodzaje i formy; 
• Instytucjonalne otoczenie biznesu – instytucje administracji  rządowej  i  samorządowej na 

szczeblu lokalnym i regionalnym; ich rola w zwiększaniu adaptacyjności przedsiębiorstw;
• Podstawy  działalności  ekonomicznej  przedsiębiorstw  –  rola  pracobiorców  i  ich 

przedstawicieli w procesie  zarządzania firmą; 
• Techniki negocjacji (warsztaty).

Zajęcia  z  powyższych  tematów  prowadzone  były  przez  Pawła  Śmigielskiego  prawnika 
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OPZZ oraz Filipa Wolskiego prawnika ZZ „Budowlani”. Uczestnicy szkoleń w swych ankietach 
wysoko ocenili przygotowanie merytoryczne, sposób przekazywania wiedzy przez wykładowców, 
oraz  wysoki  standard  ośrodków  szkoleniowych  i  sal  wykładowych.  Szkolenia  podstawowe 
odbywały się w:

• Centrum Konferencyjnym Falenty w Falentach
• Sanatorium Willa York w Ciechocinku
• Hotelu Łeba w Łebie
• Hotelu Warszawa w Augustowie
• Hotelu Czarny Potok w Zakopanem /szkolenia podstawowe/
• Centrum Konferencyjne Orle Gniazdo w Szczyrku /szkolenia dla zaawansowanych/

 Z grupy podstawowej zostało wyłonionych 146 osób (65 kobiet  i  81 mężczyzn),  które 
wzięły udział w szkoleniach na poziomie zaawansowanym. Szczególny nacisk został położony na 
objęcie  szkoleniami  kobiet,  których  uczestnictwo  w  kształtowaniu  dialogu  w  firmach  może 
przynieść  znaczne  korzyści  dla  poprawy warunków ich  pracy,  stąd w szkoleniach  na poziomie 
zaawansowanym  wzięło  udział  45  %  kobiet.  Uczestnicy/uczestniczki  mieli/miały  możliwość 
wzięcia  udziału  w  dwóch  rodzajach  warsztatów: Konstruktywnej  komunikacji oraz  Zachowań 
asertywnych. Warsztaty  Konstruktywnej  komunikacji poświęcone  były  w  całości  nauce  i 
doskonaleniu  konstruktywnej  komunikacji.  Umiejętności  z  tym  związane  są  niezbędne  dla 
optymalnego funkcjonowania liderów w przedsiębiorstwach w kontaktach zarówno z pracodawcą 
jak  i  pracownikami  i  stanowią  jeden  z  podstawowych  warunków powodzenia  procesu  dialogu 
społecznego. Warsztaty z Zachowań asertywnych były zorientowane na doskonalenie umiejętności 
osobistych uczestników. Umiejętność świadomego wyboru lub zaniechania zachowań asertywnych 
w znacznej mierze decyduje o skuteczności uczestnika dialogu społecznego i jego efektywności w 
negocjacjach.

W okresie wrzesień - grudzień 2011 zorganizowano 12 szkoleń dla zaawansowanych. W 
sumie w tych szkoleniach wzięło udział 235 uczestników; 119 osób w podziale na 6 grup wzięło 
udział  w warsztatach  Konstruktywnej  komunikacji,  kolejne 6  grup  (116 osób)  w Warsztatach  z 
Zachowań asertywnych.

Również  w  tym  przypadku  uczestnicy  warsztatów  wysoko  ocenili  przygotowanie 
warsztatów jak również ich przydatność w pracy związkowej i życiu osobistym.
 W ramach Projektu Fundamenty Dialogu zorganizowane zostały cztery konferencje;

• Znajomość prawa kluczem do poprawy jakości dialogu społecznego w przedsiębiorstwach. 
• Dialog  społeczny  w  przedsiębiorstwach  i  na  poziomie  wspólnot  lokalnych  narzędziem 

tworzenia efektywnych społecznych warunków pracy.
• Rola regionalnych i lokalnych struktur rządowych i samorządowych w promocji dialogu 

społecznego.
• Dialog  społeczny  a  zdolność  przedsiębiorstwa  do  adaptacji  do  zmiennych  warunków 

ekonomicznych i instytucjonalnych w jego bezpośrednim otoczeniu.
Związek  Zawodowy „Budowlani”  był  partnerem  koordynującym  projektu  „Fundamenty 

Dialogu”. Formalnie kontraktorem projektu jest OPZZ, co wynikało z zasad finansowania transzy. 
Wszystkie działania projektu są jednak zorientowane na członków ZZ „Budowlani”. Także obsługa 
projektu  należy  praktycznie  w  całości  do  pracowników  Zarządu  Krajowego  naszego  Związku. 
Projekt  miał  m.in.  na  celu  zwiększenie  aktywności  i  wiedzy  liderów  związkowych  sektora 
budowlanego,  przemysłu  materiałów i  wyrobów budowlanych,  spółdzielczości  mieszkaniowej  i 
pokrewnych branż w obszarze dialogu społecznego. Projekt przeznaczony był przede wszystkim dla 
związkowców działających na szczeblu lokalnym i regionalnym; w województwie,  powiecie,  w 
gminie, w mieście. 

2. SZKOLENIA SPOŁECZNYCH INSPEKTORÓW PRACY
Zarząd Krajowy ZZ „Budowlani” szkolenia Społecznych Inspektorów Pracy traktuje od lat 

jako działanie priorytetowe. Szkolenia te, organizowane niezależnie od szkoleń prowadzonych dla 
SIP przez niektóre Okręgi przy współpracy z OIP, przygotowywane są w dwóch edycjach. Pierwsza 
odbywa  się  we  współpracy  z  Głównym  Inspektoratem  Pracy  i  organizowana  jest  w  Ośrodku 
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szkoleniowym PIP we Wrocławiu. Druga edycja szkoleń dla SIP miała charakter warsztatowy i 
organizowana  była  w  Zakopanem.  Warsztaty  dla  SIP w  Zakopanem  współorganizowane  były, 
podobnie jak w latach poprzednich,  z Okręgową Inspekcją Pracy w Krakowie. 

W szkoleniach w Ośrodku Szkoleniowym PIP we Wrocławiu wzięło udział łącznie 178 osób 
(w 5 edycjach). W warsztatach szkoleniowych dla SIP w Zakopanem wzięło udział łącznie ok. 130 
osób (w 6 edycjach). Związek Zawodowy „Budowlani” w 2014 r. poszerzył ofertę szkoleniową w 
zakresie  bhp  na  szczeblu  centralnym  dla  liderów  związkowych  i  sipowców  o  konferencje 
współorganizowane z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników Służby BHP.

3. SZKOLENIA WEWNĄTRZORGANIZACYJNE
W  miarę  możliwości  czasowych  Zarząd  Krajowy  organizował  szkolenia  towarzyszące 

posiedzeniom organów Związku. Od 2010 do 2014 r podczas posiedzeń Rady Krajowej, Zarządu 
Krajowego i Kolegium Przewodniczących przeprowadzono  szkolenia poświęcone min. szerokiej 
prezentacji problematyki mobbingu, dialogowi społecznemu, dyrektywie wdrażającej dyrektywę o 
delegowaniu  pracowników,  problematyce  zamówień  publicznych,  reformie  systemu  kształcenia 
zawodowego w Polsce. Ponadto ZZ „Budowlani” zorganizował seminaria szkoleniowe połączone z 
posiedzeniami Komitetu Sterującego projektu ECVET-BUD.

4. SZKOLENIA W PROJEKTACH MIĘDZYNARODOWYCH
W latach  2011 –14 Związek Zawodowy „Budowlani”  korzystał  z  możliwości  szkolenia 

liderów związkowych w projektach międzynarodowych, głównie organizowanych przez EFBWW a 
także BWI, Europejską Konfederację Związków Zawodowych i MOP. W większości wypadków w 
szkoleniach  i  wizytach  studyjnych  uczestniczyli  działacze  szczebla  krajowego  (łącznie  w 
omawianym  okresie  ok.  65  osób).  Na  szczególną  uwagę  zasługuje  udział  znacznej  grupy 
szkoleniowej  ZZ  „Budowlani”  (18  osób)  w  projekcie  szkoleniowym  „Godna  Praca” 
przygotowanym przez  Ośrodek  szkolenia  MOP i  EFBWW dla  związków zawodowych  krajów 
Europy Środkowej i Wschodniej. Projekt ten, jako jeden z nielicznych, odpowiadał bezpośrednio 
potrzebom tych związków a jego program był przygotowywany we współpracy z zainteresowanymi 
organizacjami.

VII.  DIALOG SPOŁECZNY I WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI ZWIAZKU 
ZAWODOWEGO „BUDOWLANI” 

1. UDZIAŁ PRZEDSTAWICIELI ZWIĄZKU W GREMIACH DIALOGU SPOŁECZNEGO
Jednym z  podstawowych  zadań  Zarządu  Krajowego  było  w  tej  kadencji  prowadzenie  i 

koordynacja współpracy z partnerami zewnętrznymi Związku. Współpraca ta odbywa się w oparciu 
o instytucjonalny udział  przedstawicieli  Związku w gremiach dialogu społecznego, w oparciu o 
porozumienia  o  współpracy  zawarte  przez  Związek  z  innymi  podmiotami  krajowymi,  poprzez 
udział  ekspertów  związkowych  w  pracach  gremiów  zewnętrznych  oraz  poprzez  opiniowanie 
projektów  aktów  prawnych  różnej  rangi.  Kluczowymi  partnerami  dla  ZZ  „Budowlani”  są 
organizacje  sektora  budowlanego,  spółdzielczości  mieszkaniowej,  przemysłu  wyrobów 
budowlanych  oraz  drzewnego  a  także  odpowiednie  struktury  administracji  publicznej  szczebla 
centralnego  i  niejednokrotnie  wojewódzkiego.  Dla  Zarządu  Krajowego  istotne  znaczenie  miało 
współdziałanie  na szczeblu centralnym z Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych.

1.1. RADA OCHRONY PACY

23 listopada 2010 r. decyzją Marszałka Sejmu RP Przewodniczący ZZ „Budowlani” został 
powołany  na  członka  Rady  Ochrony  Pracy  (reprezentując  OPZZ).  Przewodniczący  Związku 
uczestniczył  regularnie  w  posiedzeniach  plenarnych  ROP  a  także  w  pracach  Zespołu  ds. 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Środowisku Pracy. ROP z punktu widzenia Związku jest 
bardzo  istotnym  forum  dialogu  dla  poprawy  warunków  pracy  w  sektorach  działania  naszej 
organizacji. Wielokrotnie na forum Rady poruszane były problemy związane z bezpieczeństwem 
pracy w sektorze  budowlanym.  Przy wypracowywaniu  stanowisk w tym obszarze  kluczowe są 
opinie przedstawiciela ZZ „Budowlani”, Przewodniczącego Związku.
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1.2. ZESPÓŁ TRÓJSTRONNY DS. BUDOWNICTWA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Zespół powołany w 2008 roku w 2010 r odbywał posiedzenia do czerwca 2010 roku. Po 
zmianach organizacyjnych w strukturze resortu odpowiedzialnego za problematykę budownictwa 
prace  zespołu  zostały  przerwane.  Od  jesieni  2010  ZZ  „Budowlani”  intensywnie  zabiegał  o 
wznowienie  prac  Zespołu.  W skład  Zespołu  Trójstronnego  wchodzili  w  latach  2010  -  2015  : 
Zbigniew Janowski –Współprzewodniczący Zespołu, Ireneusz Goździołko i Jakub Kus. W 2011 r 
udalo się wznowić prace Zespołu i do 2013 r. odbyło się 5 posiedzeń. Poświęcone były one analizie 
sytuacji  na  rynku  pracy  w  sektorze  budownictwa,  problematyce  kształcenia  zawodowego  w 
budownictwie, sytuacji w sektorze gospodarki komunalnej, propozycjom prawnym zmierzającym 
do ograniczenia skutków zapaści budownictwa po zakończeniu wielkich inwestycji drogowych i 
sportowych  po  2012  r.,  inicjatywom  środowiskowym  dotyczącym  zwiększenia  poziomu 
bezpieczeństwa pracy

W  2013  r.  po  jednym  posiedzeniu  (wspólnym  z  Radą  ds.  Bezpieczeństwa  Pracy  w 
Budownictwie)  poświęconym  problematyce  zamówień  publicznych  i  zmianom  przepisów  w 
zakresie  bhp  w  budownictwie  zawiesił  swoje  prace.  Przyczyna  zawieszenia  było  wycofanie 
przedstawicieli Związków z trójstronnych gremiów dialogu – na podstawie decyzji trzech central 
związkowych. Nie była to jedyna przyczyna zawieszenia prac – strona pracodawców nie wyłoniła 
nowego  Współprzewodniczącego,  co  po  rezygnacji  dotychczasowej  Współprzewodniczącej 
Barbary Reduch-Widelskiej  uniemożliwiło  prace  Prezydium Zespołu.  Do marca  2015 r.  Zespół 
Trójstronny nie wznowił prac. Pomimo bardzo krytycznej oceny działalności Zespołu wynikającej z 
niejasnej  podstawy  prawnej  działalności  tego  gremium  a  także  z  ograniczonych  możliwości 
wpływu na decyzje rządu i sukcesywnie malejącej roli i znaczeniu budownictwa w polityce rządu, 

ZZ „Budowlani”  uważa,  że  Zespół  może  być  ważnym forum uzgodnień  trójstronnych i 
wpływu organizacji partnerów społecznych środowiska budowlanego na sytuację na rynku pracy w 
budownictwie w Polsce.

1.3. POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY

Związek  Zawodowy  „Budowlani”  w  latach  2010-14   zawarł   istotne  porozumienia  o 
współpracy z partnerami zewnętrznymi. 
W dniu 8 kwietnia 2010 Przewodniczący Związku podpisał porozumienie trójstronne z Naczelną 
Organizacją  Techniczną  i  Konfederacją  Budownictwa  i  Nieruchomości  w  zakresie  realizacji 
wspólnych przedsięwzięć służących przygotowaniu i doskonaleniu kwalifikacji zawodowych, ich 
uznawaniu oraz ewidencji posiadanych przez nie kwalifikacji zawodowych związanych z szeroko 
rozumianym budownictwem. W ramach tego porozumienia partnerzy mieli dążyć do utworzenia 
systemu certyfikacji kwalifikacji w budownictwie i rejestru certyfikatów w oparciu o rozwiązania 
wypracowane  w  projekcie  APL-Bud.  Partnerzy  podjęli  w  2010  r  działania,  które  były 
kontynuowane w 2011 r.  Zmiany w zakresie  prac  nad  Polską  Ramą Kwalifikacji  wpłynęły na 
ograniczenie prac tego Porozumienia. W latach 2012-2014 nie podjęto nowych inicjatyw w jego 
ramach.

W dniu 1 września 2010 Przewodniczący Związku podpisał porozumienie o współpracy z 
Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników Służby BHP przewidujące szerokie współdziałanie 
w zakresie ochrony pracy w budownictwie i pokrewnych branżach. To porozumienie zaowocowało 
intensywną współpracą zarówno na szczeblu centralnym, jak i regionalnym. Obydwie organizacje 
uczestniczą w imprezach organizowanych przez obydwie strony,  konsultują i  koordynują swoje 
stanowiska  a  od  2013  r.  organizują  wspólne  konferencje  poświęcone  bezpieczeństwu  pracy  w 
budownictwie. Konferencje te  w latach 2013 i 2014 cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem 
środowiska budowlanego.

Związek  Zawodowy  „Budowlani”  został  obok  PZiTB  i  PZPB  organizacją  wspierającą 
porozumienie największych polskich firm budowlanych z 26 sierpnia 2010 w zakresie promocji 
zasad bezpieczne pracy w budownictwie. W kolejnych latach Porozumienie poszerzyło się do 10 
firm.  ZZ  „Budowlani”  współpracował  z  koordynatorami  porozumienia  zarówno  w  zakresie 
standardów bhp dla  firm powykonawczych jaki  i  w zakresie  kwalifikacji  zawodowych a  także 
współorganizował spotkania w ramach tej inicjatywy.
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Kluczowe znaczenie dla sektora budowlanego ma zawarte z inicjatywy ZZ „Budowlani” 8 
kwietnia  2013  r.  “Porozumienie  w  sprawie  minimalnej  godzinowej  stawki  kalkulacyjnej 
wynagrodzenia  w  budownictwie  dla  robót  budowlano-montażowych  oraz  w  gospodarce 
nieruchomościami”.  Zgodnie  z  tym  porozumieniem  zawartym  przez   wszystkich  partnerów 
społecznych  i  inne  ogólnopolskie  organizacje  sektora  budowlanego  i  nieruchomości,  ustala  się 
corocznie  minimalną  stawkę  kalkulacji  kosztów  pracy  w  zamówieniach  publicznych  w  w/w 
sektorach.  Inicjatywa  ta  ma  na  celu  ograniczenie  dumpingowych  praktyk  w  zamówieniach 
publicznych,  polegających  na  zaniżaniu  realnych  kosztów  pracy  w  ofertach  i  akceptacji  tych 
zaniżonych kosztów przez zamawiające instytucje publiczne. Stawka ma charakter środowiskowej 
rekomendacji i jest przygotowywana w oparciu o rozporządzenie MPiPS w sprawie minimalnego 
wynagrodzenia oraz inne wskaźniki zawarte w aktach prawnych. Porozumienie podpisują również 
regionalne organizacje sektorów budownictwa i nieruchomości. Sygnatariuszami Porozumienia są:
Związki  pracodawców:  Związek  Rzemiosła  Polskiego,  Konfederacja  Budownictwa  i 
Nieruchomości, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Związek Pracodawców Producentów 
Materiałów  dla  Budownictwa,  Pracodawcy  Ziemi  Lubelskiej,  Pracodawcy  Pomorza  i 
Kujaw,Federacja Pracodawców Polski Zachodniej.
Związki  pracobiorców:  Związek  Zawodowy  “Budowlani”,NSZZ  “Solidarność”  -  Sekretariat 
Budownictwa i Przemysłu Drzewnego
Ogólnopolskie  i  regionalne  organizacje  sektorów  budownictwa  i  nieruchomości:  Polski 
Związek  Inżynierów  i  Techników  Budownictwa,  Ogólnopolska  Izba  Gospodarki 
Nieruchomościami,  Polska Izba Gospodarcza Rusztowań,  Śląska Izba Budownictwa, Pomorsko-
Kujawska  Izba  Budownictwa,  Stowarzyszenie  Producentów  Gipsu  “Polski  Gips”,  Izba 
Przemysłowo-Handlowa Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Wprowadzenie  rekomendowanej  stawki  kalkulacyjnej  wynagrodzenia  w  budownictwie  i 
nieruchomościach,  z  uwagi  na  swój  antydumpingowy  charakter,  uzyskało  również  poparcie 
Państwowej Inspekcji Pracy.

Kluczowe znaczenie dla rynku pracy w Parkach Narodowych miało zawarcie w dniu 13 
lutego 2013 r. nowego Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Polskich 
Parków Narodowych. Bardzo ważną rolę w jego negocjacjach odegrali przedstawiciele Krajowej 
Sekcji  Pracowników  Parków  Narodowych  ZZ  „Budowlani”.  Po  zmianie  ustawy  o  finansach 
państwa w 2011 roku likwidującej gospodarstwa pomocnicze nastąpiła zmiana ustawy o ochronie 
przyrody. Parki narodowe stały się państwowymi osobami prawnymi, co ma pozwolić im zachować 
wpływy  z  prowadzonej  działalności  gospodarczej  (wcześniej  właśnie  z  gospodarstw 
pomocniczych).  Pracodawcami  w  PPN  są  obecnie  ich  dyrektorzy,  którzy  powołali  Związek 
Pracodawców  Polskich  Parków  Narodowych  i  na  wezwanie  czterech  działających  w  Parkach 
związków  zawodowych  przystąpili  do  negocjacji  nowego  układu  zbiorowego.  Układ 
ponadzakładowy  w  swoich  zasadniczych  zapisach  nie  odbiega  od  poprzedniego  (rozszerzając 
jedynie zapisy dotyczące emerytów i rencistów, m.in. w sprawach mieszkaniowych). Jest jednak 
bardzo ważny, bo utrzymuje podstawę układową w relacjach pracy.

W ramach rozszerzenia współpracy z Konfederacją Budownictwa i Nieruchomości podjęto 
decyzje o wspólnym działaniu na rzecz integracji środowiska nieruchomości a także o podjęciu 
współpracy w zakresie tworzenia instytucji parytetarnej w budownictwie. W pierwszym przypadku 
po bardzo intensywnej akcji konsultacyjnej nie doszło do zawarcia porozumienia z powodu braku 
akceptacji i konfliktów pomiędzy kilkoma organizacjami zawodowymi zarządców nieruchomości i 
pośredników.  W drugim wypadku  prace  na  rzecz  utworzenia  Fundacji  organizującej  instytucje 
parytetarne w zakresie kształcenia zawodowego i bhp trwają i w marcu 2015 gotowe są dokumenty 
niezbędne do podpisania aktu założycielskiego Fundacji „Fundusz Parytetarny Budownictwa”.

2. WSPÓŁPRACA Z OPZZ
Związek  Zawodowy  „Budowlani”  pełni  kluczową  rolę  w  branży  budownictwo, 

drogownictwo,  przemysł  drzewny  OPZZ.  Przewodniczącym  branży  w  2010  r  był  Zbigniew 
Janowski, następnie Ireneusz Goździołko a od 2014 r ponownie Zbigniew Janowski Przedstawiciele 
ZZ „Budowlani” stanowią większość w Radzie branży. Zbigniew Janowski był przez prawie całą 
kadencję  członkiem  Prezydium  OPZZ  (w  większości  posiedzeń  udział  brał  także  Ireneusz 
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Goździołko).  Od 2014 r członkiem Prezydium OPZZ jest Henryk Moskwa. Członkiem Komisji 
Rewizyjnej OPZZ była Mariola Woźniak a od 2014 r jest Wiesława Szalast. Współpraca z centralą 
OPZZ  nie  ogranicza  się  jednak  do  udziału  w  posiedzeniach,  realizacji  projektu  „Fundamenty 
dialogu”,  kierowania  Radami  Śląską  i  Warmińsko-Mazurską  oraz  aktywności  wielu  działaczy 
okręgowych  Związku  w  innych  Radach  Wojewódzkich  a  także  reprezentacji  w  gremiach 
międzynarodowych.  Współdziałanie  z  centralą  OPZZ  ma  charakter  bieżący.  W  kwestiach 
bezpośrednio  dotyczących  Związku  realizowało  się  w  obszarze  bezpieczeństwa  pracy,  migracji 
ekonomicznych,  ochrony  zdrowia  i  systemu  emerytalnego.  ZZ  „Budowlani”  czynnie  wspierał 
inicjatywę  obywatelskiego  projektu  emerytalnego,  uczestniczył  w  imieniu  OPZZ  w  projekcie 
„Workplace  Europe”  (Ireneusz  Goździołko).  Tradycyjnie  już  nasz  związek  inicjował  działania 
integracyjne dużych branż przed Kongresem OPZZ, uczestniczył  w pracach nad  Programem i 
Statutem porozumienia. OPZZ z kolei wspierał akcje ZZ „Budowlani” w obronie spółdzielczości 
mieszkaniowej.

3. INNE INICJATYWY i FORA WSPÓŁPRACY
Związek jest silnie zaangażowany w działalność Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego. 

Prezesem  Towarzystwa  jest  Zbigniew  Janowski.  Ireneusz  Goździołko  pełnił  funkcję 
Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej PTM. Koordynacja prac z PTM owocowała wieloma 
spotkaniami, w których uczestniczyli działacze środowiska spółdzielczego ZZ „Budowlani”. 

Związek  zaangażował  się  po  roku  2010  r  w  akcję  zwalczania  dumpingu  i  nieuczciwej 
konkurencji  przy  wyłanianiu  wykonawców  autostrad  (przy  współdziałaniu  z  PZPB  i  FIEC). 
Szczególną rolę odegrał Związek w przedstawieniu koncepcji zmiany zasad prowadzenia zamówień 
publicznych  (w  gronie  innych  organizacji  zabiegających  o  te  zmiany).  ZZ  „Budowlani”  jest 
inicjatorem i  liderem dyskusji  nad  zmianami  w systemie  ochrony zdrowia  i  bezpieczeństwa w 
pracy. Na uwagę zasługuje samodzielna inicjatywa Związku na rzecz podpisania przez Polskę Karty 
Praw Podstawowych w pełnym brzmieniu. Wiele wskazuje na to, że stanowisko i argumentacja 
Związku miała wpływ na stanowisko premiera w tej sprawie. Jednym z najważniejszych działań 
było zaangażowanie ZZ „Budowlani” w kampanię przed wyborami do rad w 2010 r. W wyniku tej 
kampanii wielu działaczy Związku znalazło się w samorządach. W kampanii wyborczej do rad w 
2014 r, mimo podobnego zaangażowania, kandydaci Związku nie uzyskali równie dobrego wyniku 
wyborczego.

W bieżącej działalności Zarząd Krajowy współpracował z PZPB, KBiN, Izbą Inżynierów 
Budownictwa,  Polską  Izbą  Rusztowań,  Kongresem  Budownictwa,  ITB,  Izbą  Projektowania 
Budowlanego,  PIPHB,  PziTB,  Stowarzyszeniem  „Polski  Cement”.  Prowadzona  była  robocza 
współpraca  szczególnie  z  Ministerstwem  Infrastruktury  a  potem  Infrastruktury  i  Rozwoju, 
Kancelarią  Prezydenta  RP,  Urzędem  Dozoru  Technicznego,  Urzędem  Nadzoru  Budowlanego. 
Utrzymywane były robocze kontakty i organizowane spotkania z Ministerstwem Środowiska, w 
tym  szczególnie  z  DGLP  i  Głównym  Konserwatorem  Przyrody  prowadzone  przez  Sekcje 
branżowe.  Tradycyjnie  intensywna  i  szeroka  była  współpraca  Związku  z  Państwową Inspekcją 
Pracy, która pozostaje jednym z najważniejszych partnerów ZZ „Budowlani”. Słabsza, niż w latach 
ubiegłych była współpraca z Ministerstwem Pracy. W latach 2013 -2014 wskutek wielu zmian w 
organizacji Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju doszło do znacznego ograniczenia kontaktów z 
tym resortem. 

Na  szczególna  uwagę  zasługuje  zaangażowanie  ZZ  „Budowlani”  w  proces  reformy 
kształcenia zawodowego w Polsce i tworzenie Polskiej Ramy Kwalifikacji. W latach 2010-2015 
nasz Związek był jedna z nielicznych organizacji związkowych, które w pełni zaangażowały się w 
proces  tworzenia  nowych  podstaw  programowych  i  programów  nauczania  dla  szkolnictwa 
zawodowego,  w  tworzenie  nowych  standardów  kwalifikacji  i  kompetencji  w  zawodach 
budowlanych a także w samą budowę Ramy Kwalifikacji i Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji. 
Przedstawiciele  Związku uczestniczyli  w pracach  MEN,  KOWEZiU i  zespołów programowych 
Instytutu  Badań  Edukacyjnych.  Związek  uczestniczył  także  w  przygotowaniach  pierwszego 
Kongresu Edukacji Pozaformalnej w 2014 r.

Generalnie,  należy  uznać,  że  w  latach  2010-15  r  ZZ  „Budowlani”  pozostawał  jedną  z 
najważniejszych i najbardziej aktywnych organizacji sektora budowlanego i pokrewnych.

                                                                               25                                    Sprawozdanie Związku za kadencję 2010-2015



VIII. UROCZYSTOŚCI I WYDARZENIA 

1. CENTRALNE OBCHODY DNIA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA W PRA-
CY

Rokrocznie  pod  koniec  kwietnia  Związek  Zawodowy  „Budowlani”  organizował  bądź 
współorganizował obchody Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Uczestniczyli w nich 
przedstawiciele rządu, parlamentarzystów, Państwowej Inspekcji  Pracy,  partnerów społecznych i 
środowisk naukowych jak również członkowie Związku Zawodowego „Budowlani”. 

W 2011 r. Związek Zawodowy „Budowlani” wspólnie z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem 
Pracowników Służby BHP zorganizował  konferencję  której  tematem było  „Zarządzanie  bezpie-
czeństwem w budownictwie i przeciwdziałanie patologiom systemowym będącym pośrednią przy-
czyną wypadków przy pracy”. W konferencji nad którą honorowy patronat objął Marszałek Sejmu 
Grzegorz Schetyna uczestniczyli: Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP – Olgierd Dziekoń-
ski, członkowie Sejmowej Komisji Infrastruktury, przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy, śro-
dowisk naukowych, organizacji związkowych i pracodawców.  W trakcie konferencji wyróżniono 
grupę związkowców szczególnie zasłużonych dla ochrony zdrowia w pracy odznaczeniami i dyplo-
mami. W konferencji uczestniczyło ponad 300 osób. 

W 2012 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się Konferencja pt. „Programy poprawy 
bezpieczeństwa i  higieny pracy w budownictwie  oraz ich  realizacja”  organizowana przez Radę 
Ochrony  Pracy  przy  Sejmie  RP  oraz  Związek  Zawodowy  „Budowlani”.  Konferencję  objęła 
honorowym patronatem pani Marszałek Sejmu Ewa Kopacz. W Konferencji wzięli udział m.in.: 
posłowie  na  Sejm  RP,  przedstawiciele  Społecznej  Inspekcji  Pracy,  zainteresowanych  resortów, 
Rady Ochrony Pracy  i  Państwowej  Inspekcji  Pracy  a  także  pracodawcy,  oraz  wielu  członków 
Związku Zawodowego „Budowlani”.

W 2013 r. Związek Zawodowy „Budowlani” był jednym ze współorganizatorów konferencji 
i jednocześnie uroczystej sesji Rady Ochrony Pracy, której tematem było „Badanie okoliczności i 
przyczyn wypadków przy pracy oraz kontrola skuteczności stosowania środków zapobiegawczych 
tym wypadkom. Społeczne koszty wypadków przy pracy”. Konferencja została objęta patronatem 
Marszałek Sejmu Ewy Kopacz. W konferencji udział wzięli m.in. członkowie Rady Ochrony Pracy, 
Wiceminister  Pracy  i  Polityki  Społecznej  Radosław  Mleczko,  Główny  Inspektor  Pracy  Iwona 
Hickiewicz,  przedstawiciele  kierownictw Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych,  Wyższego Urzędu 
Górniczego,  Urzędu  Dozoru  Technicznego,  Głównego  Inspektora  Sanitarnego,  ogólnopolskich 
organizacji pracodawców i ogólnopolskich organizacji związków zawodowych. Tradycyjnie, około 
połowy uczestników konferencji stanowili przedstawiciele Związku Zawodowego „Budowlani”.

W 2014 r. W Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się uroczysta sesja Rady Ochrony Pracy. 
Wiodącym tematem konferencji  sejmowej  było  bezpieczeństwo  i  higiena  pracy  w  transporcie. 
Jednym  ze  współorganizatorów  spotkania  był  Związek  Zawodowy  „Budowlani”.  Konferencję 
objęła honorowym patronatem pani Marszałek Sejmu Ewa Kopacz. W ramach uroczystej sesji Rady 
Ochrony Pracy jej  uczestnicy zwrócili  się za pośrednictwem Marszałek Ewy Kopacz do Sejmu 
Rzeczypospolitej  Polskiej  jako  najwyższego  organu  władzy  ustawodawczej  w  państwie  o 
zainicjowanie przedsięwzięć na rzecz poprawy stanu warunków pracy. 

2. CENTRALNE OBCHODY DNIA BUDOWLANYCH
Jak  co  roku  jesienią  Związek  Zawodowy “Budowlani”  organizował  uroczyste  obchody 

„Dnia Budowlanych”. Brali w nich udział m.in. przedstawiciele rządu, Państwowej Inspekcji Pracy, 
firm branży budowlanej i branż pokrewnych, spółdzielczości mieszkaniowej, pracodawcy i związ-
kowcy. Była to dobra okazja do podsumowania osiągnięć i wykonanej pracy. Podczas uroczystości 
zasłużeni  przedstawiciele  środowiska budowlanego wyróżnieni  zostali  wysokimi  odznaczeniami 
państwowymi, resortowymi i środowiskowymi.

W 2010 r. Centralne Obchody Dnia Budowlanych odbyły się w Centrum Konferencyjnym 
Wojska Polskiego w Warszawie.  Współorganizatorami  Dnia Budowlanych byli:  Polski Związek 
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Inżynierów i Techników Budownictwa, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Izba Projektowania 
Budowlanego, Instytut Techniki Budowlanej, Stowarzyszenie Producentów Betonów oraz Związek 
Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa. Wśród uczestników uroczystości byli 
m.in.:  minister  Olgierd Dziekoński  -  Sekretarz  Stanu w Kancelarii  Prezydenta RP,  posłowie na 
Sejm - Andrzej Adamczyk, Janusz Piechociński oraz Wiesław Szczepański, poseł do Parlamentu 
Europejskiego - Bogusław Liberadzki, Główny Inspektor Pracy – minister Tadeusz Zając, zastępca 
Głównego  Inspektora  Nadzoru  Budowlanego  –  minister  Andrzej  Urban,  burmistrz  dzielnicy 
Warszawa Ochota – Krzysztof Kruk oraz Stanisław Barycki – wójt gminy Sitkówka – Nowiny. 
Dzień Budowlanych uświetnił  występ śpiewaczki operowej Niny Nowak. Patronat medialny nad 
imprezą objął Ogólnopolski Dwutygodnik Budowlany „Profile”.

W  2011  r.  Centralne  uroczystości  z  okazji  „Dnia  Budowlanych”  organizowane  przez 
Związek Zawodowy „Budowlani”  w Hotelu „Novotel” stały się miejscem spotkania  blisko 300 
przedstawicieli branży. Współorganizatorami uroczystości byli: Instytut Techniki Budowlanej, Izba 
Projektowania  Budowlanego,  Lubelski  Związek  Pracodawców,  Konfederacja  Budownictwa  i 
Nieruchomości,  Ogólnopolska  Izba  Gospodarki  Nieruchomościami,  Polska  Izba  Inżynierów 
Budownictwa,  Polski  Związek  Inżynierów  i  Techników  Budownictwa,  Stowarzyszenie 
Producentów Betonów,  Śląska  Izba  Budownictwa  i  Wielkopolska  Izba  Budownictwa.  Obchody 
Dnia Budowlanych objął  swym patronatem Prezydent RP. Komitetowi Honorowemu obchodów 
przewodniczył Minister Infrastruktury. Część artystyczną uświetnił zespół Teatru Rampa.

W 2012 r. Centralne uroczystości z okazji Dani Budowlanych odbyły się w Hotelu Novotel. 
Obchody objął patronatem honorowym Prezydent RP Bronisław Komorowski. Przewodniczącym 
Komitetu Honorowego był  Minister  Transportu,  Budownictwa i  Gospodarki Morskiej  Sławomir 
Nowak. Wśród gości byli m.in. Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Olgierd Dziekoński, 
Podsekretarz  Stanu  w Ministerstwie  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  -  Janusz 
Żbik, Główny Inspektor Pracy Iwona Hickiewicz, dyrektor Departamentu Gospodarki Przestrzennej 
i Budownictwa Krzysztof Antczak. Uroczystości zorganizował Związek Zawodowy „Budowlani” 
przy  współpracy  z  Instytutem  Techniki  Budowlanej,  Izbą  Projektowania  Budowlanego, 
Konfederacją  Budownictwa  i  Nieruchomości,  Polską  Izbą  Inżynierów  Budownictwa,  Polskim 
Związkiem Inżynierów i Techników Budownictwa, Stowarzyszeniem Producentów Betonów. Część 
artystyczną uświetnił znany satyryk Alosza Awdiejew.

W  2013  r.  obchody  Dnia  Budowlanych  objął  patronatem  honorowym  Prezydent  RP 
Bronisław  Komorowski.  W uroczystościach  współorganizowanych  przez  9  organizacji  sektora 
budowlanego  wziął  udział  po  raz  pierwszy  Minister  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki 
Morskiej  Sławomir  Nowak.  Współorganizatorami  byli:  Polski  Związek  Pracodawców 
Budownictwa,  Związek Zawodowy „Budowlani”,  Polska Izba Inżynierów Budownictwa,  Polski 
Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Instytut Techniki Budowlanej, Izba Projektowania 
Budowlanego,  Konfederacja  Budownictwa  i  Nieruchomości,  Stowarzyszenie  Producentów 
Betonów oraz  Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla  Budownictwa.  W spotkaniu 
uczestniczyli m.in. Olgierd Dziekoński – sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Stanisław 
Żmijan – poseł  na Sejm RP,  przewodniczący Sejmowej  Komisji  Infrastruktury,  Piotr  Styczeń i 
Janusz  Żbik  –  podsekretarze  stanu  w  Ministerstwie  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki 
Morskiej, Robert Dziwiński – Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego i Małgorzata Kwiatkowska 
–  zastępca  Głównego  Inspektora  Pracy.  Gwiazdą  uroczystości  był  Stanisław  Malicki  z  mini-
recitalem fortepianowym.

W 2014  r.  w  obchodach  Dnia  Budowlanych,  które  odbyły  się  w  Warszawskim  Domu 
Technika  NOT wzięło  udział  około  150 osób.  Organizatorem uroczystości  był  Polski  Związek 
Inżynierów i Techników Budownictwa. Współorganizatorami były, podobnie jak w ubiegłym roku, 
wszystkie  większe  organizacje  społeczno  –  zawodowe  i  izby  gospodarcze  polskiego  sektora 
budowlanego, w tym Związek Zawodowy „Budowlani”. Uroczystość odbyła się pod patronatem 
prezydenta  RP  Bronisława  Komorowskiego.  List  do  uczestników  spotkania  odczytał  doradca 
prezydenta RP, minister Krzysztof Król. 
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3. CENTRALNE OBCHODY DNIA GÓRNIKA
W trakcie mijającej kadencji Związek Zawodowy „Budowlani” co roku organizował central-

ne uroczystości związane ze Świętem wszystkich górników. Obchody organizowano wraz z Karcz-
mą Piwną, uczestniczyli w niej przede wszystkim członkowie Związku działający w cementow-
niach, zakładach wapienniczych, kopalniach kruszywa i przedsiębiorstwach produkcji materiałów 
budowlanych, którzy zawsze świętowali Dzień Górnika.  W uroczystościach brali również udział 
przedstawiciele parlamentu, władz samorządowych i administracji rządowej oraz liczne grono pra-
codawców, menedżerów firm przemysłu materiałów budowlanych. W ciągu ostatniej kadencji Cen-
tralne Obchody Dnia Górnika odbywały się w Hotelu Gromada Airport w Warszawie oraz dwukrot-
nie w Hotelu Ameliówka w województwie świętokrzyskim.

4. OBCHODY 120-LECIA
Uroczyste obchody z okazji jubileuszu 120-lecia Ruchu Zawodowego Budowlanych odbyły 

się w Łodzi.  W uroczystościach wzięło udział ponad 130 działaczy związkowych z całego kraju. 
Wśród zaproszonych gości byli posłowie; Piotr Dunin, Artur Ostrowski i Marcin Witko, Wicewoje-
woda  Łódzki  Paweł  Bejda,  Zastępca  Głównego  Inspektora  Nadzoru  Budowlanego  Jacek  Szer, 
Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi Andrzej Świderski, Wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Po-
rozumienia  Związków Zawodowych Wiesława Taranowska, oraz Andrzej Niedziela wiceprzewod-
niczący Federacji ZZGKiT w Polsce. Gośćmi uroczystości byli również zasłużeni członkowie ZZ 
„Budowlani”; Wiesław Dziuda, Mariusz Maślaczyński, Andrzej Skorulski, Władysław Ułaniak. O 
obchodach 120-lecia mówiono na wielu innych konferencjach i spotkaniach organizowanych przez 
Związek Zawodowy „Budowlani”.

5. INNE WYDARZENIA  - KONFERENCJE
Przez ostatnie pięć lat Związek Zawodowy “Budowlani” organizował, bądź współorganizo-

wał inne ważne dla naszego Związku i dla naszych członków konferencje, seminaria i innego ro-
dzaju spotkania m.in.

• posiedzenia Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie przy Głównym Inspektorze 
Pracy w których uczestniczyli także przedstawiciele świata polityki, pracodawców i pracow-
ników,

• konferencje  w ramach „Kampanii  na rzecz godnej  pracy na budowach infrastruktury na 
EURO 2012”, której Związek Zawodowy „Budowlani” był stałym partnerem. Celem kam-
panii był wzrost uzwiązkowienia wśród pracowników budowlanych oraz wzrost świadomo-
ści prawnej wśród członków związków zawodowych. W kampanii obok Związku Zawodo-
wego „Budowlani” uczestniczył nasz ukraiński odpowiednik oraz Sekretariat Budownictwa 
i Przemysłu Drzewnego NSZZ „Solidarność”.  W ciągu kadencji 2010-2015 odbyły się w 
sumie 3 konferencje tematyczne (we Wrocławiu oraz dwie w Warszawie), w których uczest-
niczyli przedstawiciele europejskich i polskich związków zawodowych, Państwowej Inspek-
cji Pracy, administracji państwowej i samorządowej oraz organizacji pracodawców. Podczas 
konferencji, która odbyła się we Wrocławiu istniał możliwość zobaczenia z bliska budowy 
Stadionu Miejskiego, natomiast podczas dwóch konferencji, które odbyły się w Warszawie - 
Stadionu Narodowego.

• konferencję „Generalny wykonawca a podwykonawcy. Dobre praktyki w budowie systemu 
bezpieczeństwa pracy w budownictwie” która odbyła się w  Warszawie w marcu 2010 r. 
Współorganizatorem konferencji był Główny Inspektor Pracy - minister Tadeusz Zając. W 
spotkaniu tym wzięli udział przedstawiciele Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownic-
twie, Państwowej Inspekcji Pracy, pracodawców, ministerstwa infrastruktury oraz członko-
wie Związku Zawodowego „Budowlani”.

• konferencję dot.  nowej  dyrektywy regulującej  funkcjonowanie europejskich rad zakłado-
wych, która została zorganizowana w maju 2011 r. w Warszawie przez Związek Zawodowy 
„Budowlani”.  Zgromadziła członków Europejskich Rad Zakładowych funkcjonujących w 
firmach sektora budowlanego, materiałów budowlanych i przemysłu drzewnego z Polski.

• międzynarodowe spotkanie działaczy związkowych, które odbyło się w marcu 2012 r., doty-
czące sytuacji pracowników w polskich zakładach firmy Swedwood. Celem spotkania było 
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doprowadzenie do zawarcia układu zbiorowego pracy dla pracowników Swedwood Poland 
Sp. z o.o.

• konferencję poświęconą problematyce redukcji emisji gazów cieplarnianych, polityce Unii 
Europejskiej w tym zakresie oraz konsekwencjom decyzji rekomendacji UE dla polskiego 
przemysłu wapienniczego, cementowego i pokrewnych sektorów. Konferencję, która odbyła 
się w kwietniu 2012 r., zorganizował Zarząd Zakładów Przemysłu Wapienniczego „TRZU-
SKAWICA” S.A. i Zarząd Krajowy Związku Zawodowego  „Budowlani”.

• międzynarodową konferencją z udziałem przedstawicieli z 8 krajów Unii Europejskiej  zor-
ganizowaną w Warszawie w październiku 2012 r., podczas której podsumowano  wspólny 
projekt europejskich partnerów społecznych: Europejskiej Federacji Pracowników Budow-
nictwa i Przemysłu Drzewnego (EFBWW) i Europejskiej Federacji Pracodawców Budow-
nictwa (FIEC) mający na celu problematyce zwiększania świadomości na temat zagrożeń 
związanych z azbestem. 

• seminarium „Oddelegowanie pracowników – rzeczywistość oddelegowania”, które zostało 
zorganizowane w styczniu 2013 r. przez  Związek Zawodowy „Budowlani” wraz z Głów-
nym Inspektoratem Pracy i Europejską Federacją Pracowników Budownictwa i Drzewiar-
stwa (EFBWW) we wrocławskim Ośrodku Szkolenia PIP im. prof. J. Rosnera  Uczestnicy 
seminarium zapoznali się z konkretnymi przypadkami naruszeń dyrektywy odnoszącymi się 
do polskich pracowników i firm  Gościem seminarium była Danuta Jazłowiecka, posłanka 
do Parlamentu Europejskiego i sprawozdawca parlamentarny nowej dyrektywy. 

• seminarium podsumowujące wspólny projekt EFBWW (Europejska Federacja Pracowników 
Budownictwa i Przemysłu Drzewnego) i CEI-BOIS (Europejska Konfederacja Pracodaw-
ców Przemysłu Drzewnego) „Less Dust” (ang. Mniej Pyłu), finansowany ze środków Unii 
Europejskiej, którego celem było opracowanie broszury informacyjnej skierowanej głównie 
do pracowników przemysłu drzewnego, dotyczącej zapobiegania emisji pyłu drzewnego w 
przemyśle  drzewnym.  Seminarium współorganizował  Związek  Zawodowy „Budowlani”. 
Na zaproszenie przewodniczącego Związku w wydarzeniu udział wzięło wielu ekspertów z 
instytucji naukowych i badawczych inspekcji pracy

• konferencję „Standardy BHP w praktycznej realizacji na placu budowy”, która odbyła się w 
marcu 2014 r. oraz konferencję „Programy wspierające poprawę bezpieczeństwa pracy w 
mikro i małych przedsiębiorstwach budowlanych”, która odbyła się w lutym 2015 r. Obie 
konferencjE zorganizowane zostały przez Związek w ramach porozumienia z OSPSBHP i 
we współpracy z PIP. W pierwszym spotkaniu uczestniczyło 75 osób, w drugim 85 osób. 
Konferencje miały charakter informacyjno - szkoleniowy i cieszyły się bardzo dużym zain-
teresowaniem środowiska bhpowcow i sipowcow.

• konferencję pt.: „Kształcenie dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy jako integralny 
element systemu edukacji zawodowej. Potrzeby pracodawców i realia rynku edukacyjnego”, 
która odbyła się w kwietniu 2014 r. w Auli Politechniki Świętokrzyskiej im. profesora Jana 
Wojciecha Osieckiego. Konferencja została objęta honorowym patronatem Wojewoda Świę-
tokrzyski, Bożentyna Pałka-Koruba  Wzięło w niej udział blisko 120 osób. Organizatorami i 
inicjatorami Konferencji byli Związek Zawodowy „Budowlani” oraz Trzuskawica S.A. przy 
wsparciu organizacyjnym i merytorycznym Politechniki Świętokrzyskiej.

6. MANIFESTACJE
W ciągu  kadencji  2010 –  2015 członkowie  Związku Zawodowego  „Budowlani”  licznie 

uczestniczyli w wielu protestach organizowanych przez „Budowlanych” oraz przez inne związki 
zawodowe. Poniżej przedstawiona została część z nich.
Rok 2011

• Czerwiec.  Pod  Sejmem  RP  odbyła  się  zorganizowana  przez  Związek  Zawodowy 
„Budowlani”  manifestacja  w  obronie  tysięcy  miejsc  pracy  w  spółdzielniach 
mieszkaniowych. Protestowaliśmy przeciwko przyjęciu przez Sejm łamiącej Konstytucję RP 
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych autorstwa grupy posłów PO, której  uchwalenie 
realnie zagraża spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce i spowoduje utratę pracy dla tysięcy 
ludzi zatrudnionych w spółdzielniach mieszkaniowych. W manifestacji udział wzięło około 
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2.000  pracowników  spółdzielczości.  Reprezentowane  były  wszystkie  Okręgi 
„Budowlanych”.  Oprócz  „Budowlanych”  na  wiec  przybyli  przedstawiciele  kierownictwa 
OPZZ,  a  także  delegacja  związkowców  z  NSZZ  „Solidarność”  oraz  reprezentanci 
organizacji pracodawców, izb, stowarzyszeń mieszkańców i lokatorów. Z wielu spółdzielni 
mieszkaniowych na manifestację wraz z pracownikami przybyli również przedstawiciele ich 
zarządów.

• Lipiec. Ulicami Olsztyna przeszło ponad tysiąc pracowników spółdzielni mieszkaniowych 
protestując  przeciwko  planom  nowelizacji  prawa  spółdzielczego  Manifestacja  została 
zorganizowana przez Związek Zawodowy „Budowlani”. W proteście wzięli również udział 
związkowcy z NSZZ „Solidarność” oraz z Sierpnia '80.

W obronie spółdzielczości mieszkaniowej protestowano również przed Urzędem Wojewódzkim 
w Łodzi.  Pikietę  zorganizował  Okręg  Łódzki.  Na  ręce  Wicewojewody złożono  petycję 
dotyczącą  negatywnych  skutków  wynikających  z  nowelizacji  ustawy  o  spółdzielniach 
mieszkaniowych.  W  pikiecie  wzięło  udział  ponad  300  związkowców  spółdzielczości 
mieszkaniowej i innych branż. 

• Wrzesień Związkowcy z całej Europy spotkali się  we Wrocławiu na wielkiej manifestacji 
protestu przeciwko kryzysowym oszczędnościom przeprowadzanym kosztem ludzi pracy, w 
obronie godnych warunków pracy i w poparciu dla działań, które zmierzają do tworzenia 
miejsc  pracy.  Manifestację  zorganizowała  Europejska  Konfederacja  Związków 
Zawodowych.  Odbyła  się  ona  podczas  kryzysowego  spotkania  ministrów  finansów  i 
gospodarki  państw  Unii.  Ministrowie  przestraszyli  się  chyba  perspektywy  spotkania  ze 
związkowcami i sprawnie (za to bez jakichkolwiek konkretów) zakończyli swoje spotkanie 
przed rozpoczęciem euromanifestacji. W manifestacji przeszło ponad trzystu przedstawicieli 
Związku Zawodowego „Budowlani”. 

Rok 2012

• Luty.  Przewodnim motywem manifestacji,  która  odbyła  się  pod  gmachem Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej był sprzeciw wobec reformy emerytalnej forsowanej przez rząd i 
poparcie dla obywatelskich i związkowych inicjatyw w tej sprawie. W demonstracji wzięli 
udział  przedstawiciele  Zarządu  Krajowego  ZZ  „Budowlani”  i  grupy  budowlanych 
związkowców z Okręgu Łódzkiego, Śląskiego, Mazowieckiego i Podlaskiego.

• Listopad. Manifestacja odbyła się w ramach proklamowanego przez EKZZ europejskiego 
Dnia  Akcji  w  obronie  Europy  Socjalnej.  Związek  Zawodowy  „Budowlani”  jak  i  inne 
organizacje związkowe protestowały w tym dniu przeciwko rozwijającemu się kryzysowi w 
Polsce,  jak  i  w  Europie,  wzrastającej  liczbie  bezrobotnych,  nieudolności  władz 
państwowych i biernej postawy wobec postulatów organizacji związkowych. Pikiety odbyły 
się m.in. na ulicach: Szczecina, Gdańska, Poznania, Wrocławia, Warszawy, Katowic oraz 
Krakowa.  Warszawska pikieta  odbyła  się  przed  gmachem Ministerstwa  Pracy i  Polityki 
Społecznej.

Rok 2013

• Styczeń.  Manifestacja  4000  pracowników  budownictwa,  transportu,  przemysłu 
żywnościowego  i  rolnictwa  w  Brukseli  była  ważnym  akcentem  walki  europejskich 
związków  przeciwko  dumpingowi  społecznemu  i  wykorzystywaniu  pracowników 
zagranicznych w Unii  Europejskiej.  Manifestację  organizowały trzy europejskie  centrale 
zrzeszające  pracowników  wymienionych  sektorów  (EFBWW,  ETF,  EFFAT).  Protest 
związkowców  skierowany  był  przeciwko  polityce  Unii  promującej  tylko  hasła 
„przedsiębiorczości:,  „wolnej  konkurencji”,  „deregulacji”  obciążeń  administracyjnych  i 
całkowicie ignorującej realne i poważne zagrożenia dla wspólnego rynku pracy. 

• Luty.  W liczbie  około  100 osób,  zjechali  do  Warszawy pracownicy Kieleckich  Kopalni 
Surowców  Mineralnych  S.A.  zrzeszeni  w  dwóch  organizacjach  związkowych:  ZZ 
„Budowlani”  oraz  NSZZ  „Solidarność”,  by  wspólnie  zaprotestować  przeciwko 
dramatycznej sytuacji przedsiębiorstwa i jej pracowników. Na czele reprezentacji Związku 
Zawodowego „Budowlani” stanęli Przewodniczący Organizacji Zakładowej w KKSM S.A. 
Stanisław  Puchała  oraz  Przewodnicząca  Okręgu  Świętokrzyskiego  Anna  Bujnowska. 
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Protestujących  wsparli:  Przewodniczący  ZZ  „Budowlani”  Zbigniew  Janowski  oraz 
Wiceprzewodniczący  Ireneusz  Goździołko.  W ramach  protestu  odbyły  się  dwie  pikiety. 
Pierwsza – pod Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Warszawa. Druga 
– pod gmachem Ministerstwa Skarbu Państwa. 

• Wrzesień.  Związek  Zawodowy  „Budowlani”  uczestniczył  w  trwających  od  11  do  14 
września  2013  roku  Ogólnopolskich  Dniach  Protestu.  Do  Warszawy,  gdzie  odbyły  się 
największe manifestacje, zjechali związkowcy z całej Polski, aby zaprotestować przeciwko 
aktualnej polityce rządu. W dniu 11 września odbyły się pikiety przed gmachami siedmiu 
najważniejszych ministerstw, w tym Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej, przed którym protestowali „Budowlani”. Kolejne dni upłynęły pod hasłem debat z 
ekspertami W kulminacyjnym dniu protestów – w sobotę 14 września w centrum stolicy 
manifestowało  około  180  tysięcy  demonstrantów.  Pod  wspólnym  hasłem:  „Dość 
lekceważenia społeczeństwa” z trzech punktów miasta (Pałac Kultury i Nauki, Sejm RP, 
Stadion  Narodowy)  wyruszyły  kilkudziesięciotysięczne  grupy  manifestujących.
„Budowlani”  wyruszyli  zwartą,  kilkusetosobową  grupą  sprzed  Pałacu  Kultury  i  Nauki 
razem z pozostałymi związkami zawodowymi zrzeszonymi w OPZZ. 

Rok 2014
• Kwiecień.  Ponad 300 osób manifestowało  swoje  niezadowolenie  pod siedzibą  Polimex-

Mostostal  S.A.  w Warszawie.  Do stolicy zjechali  pracownicy z  różnych  rejonów kraju. 
Protest  został  zorganizowany  przez  dwie  działające  w  Spółce  organizacje  związkowe: 
Organizację Międzyzakładową ZZ „Budowlani” w Polimex-Mostostal S.A. oraz Komisję 
Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” działającą w tymże przedsiębiorstwie. Związkowcy 
domagali  się  wypłaty zaległej  premii,  która  została  zapisana w porozumieniu z  dnia  12 
grudnia  2013  r.,  oraz  rozpoczęcia  prac  nad  nowym  Zakładowym Układem Zbiorowym 
Pracy.

• Maj.  W połowie  maja  przez  godzinę  strajkowali  pracownicy Polimex-Mostostal  S.A.  w 
całym kraju. Protestowano m.in. w Płocku, Ostrołęce,  Lublinie, Grajewie i Rudniku nad 
Sanem.  Największy  protest  odbył  się  w  Siedlcach  gdzie  od  pracy  odeszło  kilkuset 
pracowników Spółki. Protest został zorganizowany przez Organizację Międzyzakładową ZZ 
„Budowlani” oraz Komisję Międzyzakładową NSZZ „Solidarność”.

• Lipiec.  Blisko  150  pracowników  Kieleckich  Kopalni  Surowców  Mineralnych  S.A. 
zrzeszonych  w  Związku  Zawodowym  „Budowlani”  oraz  NSZZ  „Solidarność”, 
wyposażonych w gwizdki, syreny alarmowe i transparenty protestowało w Warszawie w 
obronie przedsiębiorstwa przed grożącą mu upadłością likwidacyjną. Swoje niezadowolenie 
pokazali  na  pikietach  zorganizowanych  pod  siedzibą  Banku  Zachodniego  WBK  oraz 
gmachem Ministerstwa Skarbu Państwa.

7. IMPREZY REKREACYJNO – SPORTOWE

7.1. ZAWODY WĘDKARSKIE
W trakcie ostatniej pięcioletniej kadencji Związek Zawodowy “Budowlani” angażował się 

również w organizację zawodów wędkarskich o Puchar Przewodniczącego Związku, które cieszyły 
się ogromnym zainteresowaniem ze strony naszych działaczy.

W  2010  r.  Ogólnopolskie  Zawody  w  Wędkarstwie  Spławikowym  o  Puchar 
Przewodniczącego  Związku  Zawodowego  „Budowlani”  odbyły  się  nad  Zbiornikiem  Mosty  w 
Chęcinach.  Wśród  zaproszonych  gości  byli  m.in.  Bożentyna  Pałka-Koruba  Wojewoda 
Świętokrzyski, Ryszard Barwinek członek Zarządu Powiatu Kieleckiego, Stanisław Barycki Wójt 
Gminy  Sitkówka-Nowiny,  Mirosław  Majchrowicz  Dyrektor  Zakładu  Lafarge  Cement  S.A. 
Cementownia Małogoszcz,  Stanisław Lniany Prezes  Remur Małogoszcz Sp.  z o.o.,  Leszek Irla 
Prezes Kopalni Gipsu Leszcze S.A., Bożena Jakubczyk kierownik Działu HR Lafarge Polska S.A., 
Dorota Nowak przewodnicząca organizacji ZZ „Budowlani” w Lafarge GIPS.

W  2011  r.  Ogólnopolskie  Zawody  w  Wędkarstwie  Spławikowym  o  Puchar 
Przewodniczącego Związku Zawodowego „Budowlani”, które odbyły się nad zbiornikiem „Łezka” 
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w  Krzepicach,  w  województwie  śląskim.  Organizatorem  zawodów,  na  które  przyjechało  19 
trzyosobowych  drużyn  z  całej  Polski,  był  Zarząd  Zakładowy ZZ „Budowlani”  w Cementowni 
„Warta”  S.A..  Zawody wygrała  drużyna  II  Cementowni  „Warta”.  Największą  rybę  -  leszcza  o 
wadze  0,77  kg  złowił  najstarszy  z  zawodników  Aleksander  Klocek  z  Cementowni  „Warta”. 
Puchary,  dyplomy i  upominki  zawodnikom wręczył  prezes  Cementowni  „Warta”  S.A.  Dariusz 
Gawlak, który był również głównym sponsorem Zawodów.

W 2012 r. organizatorem zawodów był Zarząd Zakładowy ZZ „Budowlani” w Cementowni 
„Warta”  S.A..  Zawody  odbyły  się  nad  zbiornikiem  „Ostrowy”  w  miejscowości  Ostrowy  gm. 
Miedzno w dniu. W zawodach wzięło udział  18 trzyosobowych drużyn z całej  Polaki.  Najlepsi 
drużynowo: I - miejsce: Dolina Nidy Sp. z. o. o. w składzie: Kwaśniewski Grzegorz, Poros Andrzej 
i  Flaczyński  Jerzy;  II  -  miejsce:  Cementownia  Warta  S.A.  w  składzie;  Gronostaj  Andrzej, 
Przerywacz  Jarosław  i  Warzycha  Robert;  III  -  miejsce:  Lafarge  Cement  S.A.  Małogoszcz  w 
składzie: Czupryński Roman, Woźniak Adam i Laprus Marek. Najlepsi indywidualnie: I - miejsce: 
Kwaśniewski Grzegorz Dolina Nidy; II - miejsce Słomowicz Tomasz Cementownia Kujawy; III - 
Laprus Marek Lafarge Cement. 

W 2013  r.  organizatorem zawodów,  które  odbyły  się  w  Radzanowie  k/  Buska  w  woj. 
świętokrzyskim, była Organizacja Międzyzakładowa  ZZ „Budowlani” w Leszczach (Dolina Nidy 
Sp. z o. o., Kopalnia Gipsu Leszcze S. A. i Nida Media Sp. z o. o. ). Wzięło w nich udział 15 
drużyn, w ramach których wystartowało 45 zawodników.  Wśród zaproszonych gości była  m.in. 
Wojewoda Świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba. W klasyfikacji indywidualnej I miejsce zdobył 
Sebastian Buras z DYCKERHOFF Polska Sp. z o.o., II miejsce Andrzej Gronostaj z Cementowni 
WARTA S.A., a III miejsce Jarosław Przerywacz z Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Oskard”. W 
klasyfikacji drużynowej I miejsce zdobyła drużyna Cementowni Warta S.A. (Andrzej Gronostaj, 
Jarosław Przerywacz  i  Robert  Warzycha).  II  Miejsce  zajęła  drużyna  F.U.H.  ANREM (Andrzej 
Bujak,  Waldemar Malicki  i  Janusz Walczyński)  a  na miejscu III  uplasowała się  druga drużyna 
Mostostalu Zabrze Holding S.A. (Sylwester Białowąs, Adam Mokry i Piotr Schemeichel).

W 2014 r. zawody wędkarskie odbyły się nad zalewem w Sawinie w powiecie chełmskim 
Wystartowało  15  drużyn.  Drużyny  i  goście  zakwaterowani  byli  w  Ośrodku  Konferencyjno  – 
Wypoczynkowym „SANVIT” w Okunince.  Drużynowo zwyciężył  zespół  Lafarge  Cement  S.A. 
Cementownia „Kujawy” w składzie: Andrzej Kowalczyk, Tomasz Słomowicz, Marian Wieczorek i 
to  właśnie  on  stał  się  właścicielem Pucharu  Przewodniczącego.  Drugie  miejsce  zajęła  drużyna 
Lafarge Cement S.A. Cementownia „Małogoszcz” w składzie: Roman Czupryński, Marek Laprus, 
Jan Szymkiewicz a trzecie drużyna Firmy Usługowo-Handlowej „Anrem” z Chęcin w składzie: 
Andrzej  Bujak,  Zdzisław  Frankowski  i  Janusz  Walczyński.  Indywidualnie  zwyciężył  Marcin 
Adamczyk z Cemex Polska Sp. z o.o. Cementownia Chełm, drugie miejsce zajął Andrzej Poros z 
Kopalni Gipsu „Leszcze” S.A. a trzecie Tomasz Słomowicz z Lafarge Cement S.A. Cementownia 
„Kujawy”.

7.2. INNE ZAWODY SPORTOWE
Poza zawodami wędkarskimi Związek Zawodowy Budowlani organizował bądź współorgani-

zował inne zawody sportowe. Wśród nich możemy wymienić:
• Międzynarodowe  Półmaratony  Świętokrzyskie  im  Redaktora  Mieczysława  Kalety 

koordynowane przez Okręg  Świętokrzyski  a  zorganizowane przez Kolegę Włodzimierza 
Zawalskiego Przewodniczącego Zarządu Zakładowego ZZ Budowlani w Lhoist Bukowa Sp. 
z o.o.,

• Regaty Żeglarskie  w Boszkowie,  których organizatorem jest  Organizacja Zakładowa ZZ 
„Budowlani” w  LOB S.A.  i  Kol.  Ryszard  Sprengel.  Podczas regat w 2014 r. po raz 
pierwszy walczono o Puchar  Przewodniczącego  ZZ „Budowlani” Zbigniewa  Janowskiego. 

• „Mundiale Budowlanych” organizowane przez dwutygodnik „Profile”.
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IX. SPRAWOZDANIA OKRĘGÓW

Wrocław, dnia 08.12.2014 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU
OKRĘGU DOLNOŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU

ZAWODOWEGO „BUDOWLANI”
W LATACH 2009-2014

Szanowne Koleżanki i Koledzy !

Okręgowy  Zjazd  Delegatów  w  dniu  16.11.2009  r.  dokonał  wyboru  Zarządu  w  następującym 
składzie:

Jan Szamański                      Przewodniczący
Urszula Jagielska                 Wice-Przewodniczący
Olga Zając                            Członek Zarządu
Dariusz Kozub                     Członek Zarządu
Rafał Przybylski                   Członek Zarządu 
Kolega  Rafał  Przybylski  po  pierwszym  posiedzeniu  Zarządu  zrezygnował  z  uczestnictwa  w 
Zarządzie Okręgu .

W okresie kadencji odbyło się  21 protokołowanych posiedzeń Zarządu Okręgu. Celem posiedzeń 
było podejmowanie działań w ramach obowiązującego Statutu.

Uchwały podjęte w trakcie posiedzeń są zarejestrowane w rejestrze uchwał.
Na  dzień  30.11.2014  Okręg  Dolnośląski  zrzesza  16  organizacje  zakładowe  skupiające  428 
członków.
Działalność  Okręgu była  corocznie  kontrolowana przez  Okręgową Komisję  Rewizyjną.  Wyniki 
tych kontroli były podstawą do udzielenia absolutorium dla członków Zarządu.
Działacze związkowi Okręgu uczestniczyli w pracach organów krajowych :
Jan Szamański  jest członkiem Plenum Przewodniczących 
Urszula Jasielska i Olga Zając są członkami Rady Krajowej Związku
Przedstawicielem związku w Dolnośląskiej Radzie ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie  jest 
kol. Monika Duch.
Dane statystyczne nie odzwierciedlają w pełni działań jakie podejmowaliśmy w trakcie kadencji.

W okresie miedzy posiedzeniami, Zarząd odbył wiele spotkań mających na celu podjęcie doraźnych 
działań wynikających z bieżących potrzeb.

W obecnej kadencji biuro Okręgu prowadziła pani Krystyna Marków.

Ze względu na ciągłe  redukcje  zatrudnienia  w zakładach pracy oraz likwidację  firm liczebność 
związkowców uległa drastycznemu zmniejszeniu.

Członkowie  Zarządu  Okręgu  uczestniczyli  w  zebraniach  wyborczych  w  organizacjach 
zakładowych:  Budowlani,  Cichy  Kącik,  WROBIS,  „6-tka”,  Kopalnia  Surowców  Mineralnych 
Górażdże –Kruszywa (wybory uzupełniające)
Niestety nie udało się nam odwiedzić członków wszystkich organizacji zakładowych w Okręgu.

Korzystając  z  bardzo  dobrej  współpracy  z  Państwową Inspekcją  Pracy  w latach  2009  –  2014 
organizowaliśmy  szkolenia  działaczy  związkowych.  W  tym  miejscu  trzeba  stwierdzić,  że 
zainteresowanie szkoleniami jest duże,  natomiast  mobilność naszych członków coraz mniejsza . 
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Rozumiemy, że coraz trudniej jest naszym członkom uzyskać delegowanie z zakładu  pracy oraz 
uzyskać refundacje kosztów.
Podejmowaliśmy też przedstawicieli związku z całego kraju, którzy uczestniczyli w ogólnopolskich 
szkoleniach organizowanych przez PIP we Wrocławiu.

W okresie  świątecznym spotykaliśmy się  w klubie   Spółdzielni  Mieszkaniowej  PIAST  dzięki 
zaangażowaniu kolegi Andrzeja Żabnieńskiego oraz koleżankom z tej organizacji.

Uczestniczyliśmy w spotkaniach z Pracodawcami a tematem tych spotkań było omówienie sposobu 
poprawy warunków pracy i płacy  pracowników.
Korzystaliśmy również z prawnej  pomocy p.  Filipa Wolskiego z Warszawy głównie w sprawie 
negocjacji warunków grupowego zwolnienia pracowników firmy WROBIS, która uległa likwidacji.

Podsumowując  działalność  Zarządu  w latach  2009-2014  należy stwierdzić,  że  działalność  jaką 
prowadzimy jest postrzegana w zakładach pracy jako marginalna i zbyteczna.
My związkowcy wiemy,  że  tylko  nasz  upór  i  determinacja  może stać  na  straży przestrzegania 
przepisów prawa pracy przez pracodawców.
Wasza postawa jest godna szacunku i podziękowania.

W imieniu ustępującego Zarządu Okręgu dziękuję wszystkim działaczom za wspieranie nas w tej 
działalności.
Życzę wszystkim sukcesów w pracy zawodowej, społecznej oraz powodzenia w życiu osobistym.
Dziękuję za uwagę.
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Sprawozdanie
z działalności Zarządu Okręgu Kujawsko-Pomorskiego Związku Zawodowego„Budowlani” w 

Bydgoszczy za okres od m-ca listopada 2009 roku do  m-ca  listopada 2014 roku.

Koleżanki i koledzy!

Minęła kadencja naszej pięcioletniej działalności związkowej. W okresie tym pracowaliśmy przy 
stale pogarszającej się sytuacji w budownictwie w naszym regionie. Zgodnie ze statutem naszego 
Związku dokonujemy dzisiaj oceny naszej niełatwej pracy.
 
Zarząd Okręgu w minionej kadencji pracował w składzie:
 1. kol. Zbigniew Figurski           - Przewodniczący Zarządu Okręgu
 2. kol. Jan Bilicki                       - V-ce Przewodniczący Zarządu Okręgu
 3. kol. Wacław Brzeziński         - V-ce Przewodniczący Zarządu Okręgu
 4. kol. Maria Jolanta Woźniak   - V-ce Przewodniczący Zarządu Okręgu
 5. kol. Ryszard Nowakowski     - V-ce Przewodniczący Zarządu Okręgu
 6. kol. Ryszard Krasiński           - Sekretarz.
 
W minionej kadencji :
- członkami Rady Związku byli: - kol. Zbigniew Figurski i kol. Jan Bilicki

- członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej - kol. Adam Głowacki              
- Delegatami na VII Kongres Związku Zawodowego „Budowlani” zostali:

kol. Zbigniew Figurski
kol. Maria Jolanta Woźniak
kol. Wacław Brzeziński
kol. Jan Bilicki
kol. Barbara Bembnista
kol. Ryszard Krasiński  
kol. Głowacki Adam
kol. Antoni Pobielajew.

                                         
W okresie sprawozdawczym odbyło się:                                                                                   
-  8  posiedzeń  Zarządu  Okręgu,  w  tym   jedno   posiedzenie  wyjazdowe  w  Inowrocławiu  w 
Sanatorium „Modrzew”,
- 11 posiedzeń Rady Okręgu w tym 3 wyjazdowe / 2 w Wiktorowie, 1 w Wistce Szlacheckiej

W  minionej  kadencji  odbył  się  jeden  Nadzwyczajny  Zjazd  Delegatów  Okręgu  Kujawsko-
Pomorskiego tj. w dniu 15.03.2011 roku.

Systematycznie dwa razy w roku odbywają się w siedzibie Zarządu Okręgu spotkania z członkami 
Międzyzakładowego Koła Nr 1 przy Zarządzie Okręgu.

Obecnie  w  Okręgu  Kujawsko-Pomorskim  działa  12  zakładowych  organizacji  Związkowych, 
zrzeszających  489  członków  w  tym  czynnych  zawodowo  361,  emerytów  128.  Następuje 
systematyczny spadek ilości członków.

 
W latach 2010 – 2013 zostały wyrejestrowane: 

 -  w m-cu wrześniu 2010 r. Włocławska Spółdzielnia Mieszkaniowa,
 -  w m-cu styczniu 2012 r. ZMPCB „Cerama” Sp. z o.o. Gniewkowo,
 -  w m-cu  maju 2013 r. Cegielnia Stopka Sp. z o.o.
 

Według naszej oceny stwierdzamy, iż w większości zakładów pracy atmosfera w nich panująca nie 
należy do zadowalającej.  Najogólniej  rzecz biorąc wyczuwa się w niej  brak zaufania w kwestii 
zabezpieczenia miejsc pracy oraz przerażenie przed ewentualnym zwolnieniem z pracy, co z kolei 
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wpływa w sposób zdecydowanie niekorzystny na wzajemne stosunki między ludźmi. W dalszym 
ciągu oczekujemy konkretnych zmian polityki w zakresie budownictwa na szczeblu centralnym. 
     
W związku z powyższym członkowie naszego Okręgu uczestniczyli w manifestacjach:
- w m-cu czerwcu 2011r. w Warszawie w obronie miejsc pracy w spółdzielczości mieszkaniowej,
- w m-cu listopadzie 2012 r. w Gdańsku o godną pracę,
- w m-cu wrześniu 2013 r. w Warszawie w manifestacji wszystkich polskich central związkowych.

Bardzo ważną sprawą jest bezpieczeństwo pracy  załóg budowlanych  oraz  przestrzeganie prawa 
pracy.  W tym zakresie istnieje  określone porozumienie  między Zarządem Okręgu a Państwową 
Inspekcją Pracy – Delegaturą w Bydgoszczy, wyrażające ścisłą współpracę na co dzień. W okresie 
sprawozdawczym odbyło się  8  szkoleń na temat bezpieczeństwa i przestrzegania prawa pracy. 
       
Społeczni Inspektorzy Pracy z naszego Okręgu uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez 
Zarząd Krajowy Zakopanym i Wrocławiu.
       
Każdego roku członkowie naszego Okręgu byli uczestnikami spotkań w  Sejmie R.P. dotyczących 
Rady Ochrony Pracy. W październiku 2012 r. kol. Ryszard Nowakowski i kol. Zbigniew Figurski 
zostali  członkami  Kujawsko-Pomorskiej  Rady  ds.  Bezpieczeństwa  Pracy  w  Budownictwie, 
działającej przy Okręgowym Inspektoracie Pracy.

W całokształcie naszych poczynań zmierzających w kierunku poprawy sytuacji w budownictwie, 
mamy  pełne  poparcie  ze  strony  Rady  Wojewódzkiej  OPZZ  i  jej  Przewodniczącego  –  Kolegi 
Haralda Matuszewskiego. Członkiem Prezydium Rady Wojewódzkiej OPZZ  z ramienia naszego 
Zarządu Okręgu Związku, jest kol. Zbigniew Figurski i kol. Ryszard Krasiński pełniący funkcję 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Wojewódzkiej OPZZ.

Zarząd Okręgu Kujawsko-Pomorskiego jako pierwszy w kraju wystąpił o podpisanie porozumienia 
z  pracodawcami,  Pomorsko-Kujawską  Izbą  Budownictwa,  Izbą  Przemysłowo-Handlową 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego  w sprawie zagwarantowania stawki minimalnej na roboty 
budowlano – montażowe. Uroczyste podpisanie odbyło się w dniu 10.10.2014 r. w siedzibie PIP w 
Bydgoszczy  w  obecności  Przewodniczącego  Związku  Zawodowego  „Budowlani”  Zbigniewa 
Janowskiego.

Biorąc pod uwagę zaangażowanie naszego aktywu związkowego, występowaliśmy, w minionym 
okresie  o  uhonorowanie  działaczy  związkowych  odznaczeniami  państwowymi,  resortowymi  i 
związkowymi.
Odznaczenia  były  wręczane  na  uroczystych  spotkaniach  z  okazji  „Dnia  Budowlanych”, 
organizowanych  przez  Zarząd  Okręgu,  Pomorsko-Kujawską  Izbę  Budownictwa  w  Urzędzie 
Wojewódzkim i zakładach pracy.

Pod względem statystycznym przedstawia się to następująco:
- w 2010 roku wręczono łącznie 48 odznaczeń, w tym;                            
- 28 Złote Odznaki Zasłużony dla Budownictwa                                                                  
-  3 Złote Odznaki Zasłużony dla Gospodarki Komunalnej
-  9 Srebrne Odznaki Zasłużony dla Budownictwa
-  3 Srebrne Odznaki Zasłużony dla Gospodarki Komunalnej
-  1 Brązowa Odznaka Zasłużony dla Gospodarki Komunalnej
-  1 Odznaka Związkowa I-go Stopnia za szczególną aktywność związkową i zawodową
-  2 Złote Odznaki dla Zbiorowości : dla Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz MPWiK Sp, z 
o.o. we Włocławku
- w 2011 roku wręczono łącznie  21 odznaczeń , w tym:
-  8 Złotych Odznak Zasłużony dla Budownictwa
-  3 Złote Odznaki Zasłużony dla Gospodarki Komunalnej
-  6 Srebrnych Odznak Zasłużony dla Budownictwa
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-  2 Srebrne Odznaki Zasłużony dla Gospodarki Komunalnej
-  1 Odznakę Zasłużony dla Budownictwa II Stopnia
-  1 Złotą Odznakę Zasłużony dla Budownictwa dla Zbiorowości PBU „Budopol” S.A. 
- w 2012 roku wręczono 15 odznaczeń, w tym:
-  2 Złote Odznaki Zasłużony dla Budownictwa
-  1  Srebrną Odznakę Zasłużony dla Budownictwa
-  10 Złotych Medali za Długoletnią Służbę.
- w 2013 roku wręczono 50 odznaczeń, w tym:
-  7 Złotych Odznak Zasłużony dla Budownictwa
- 43 Medale 120 lecia Ruchu Zawodowego Budowlanych w tym 4 dla Zbiorowości
- w 2014 roku wręczono 15 odznaczeń, w tym:  
-  9 Złotych Odznak Zasłużony dla Budownictwa
- 5 Srebrnych Odznak dla Budownictwa
- 1 Zasłużony dla Budownictwa II Stopnia.

W roku 2010, 2011 uczestniczyliśmy w VIII, IX, XII Ogólnopolskich Zawodach Wędkarskich o 
Puchar  Przewodniczącego Związku Zawodowego „Budowlani”.  W ostatnich  zawodach drużyna 
Lafarge Cement S.A. zajęła pierwsze miejsce.

We wrześniu 2010 roku odbyły się w Bydgoszczy jubileuszowe V  Mistrzostwa Polski w Piłce 
Nożnej Firm Budowlanych

Szanowni Delegaci!   
Pozwólcie,  że  w  tym  miejscu  złożę  serdeczne  podziękowania  aktywowi  naszego  Związku  za 
wykazane zaangażowanie i  współpracę.  Mam tu  na względzie  przede  wszystkim interesy ludzi 
pracy, dla których związki zawodowe stanowią przecież pewną formę oparcia w ich  codziennej, 
ciężkiej  pracy.  Chodzi  również  i  o  to,  aby  wreszcie  nadszedł  czas  na  ilościowe  powiększenie 
szeregów naszego Związku.  Osobne  podziękowania  kieruję  pod adresem ustępującego Zarządu 
Okręgu oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej, to znaczy ludzi,  którzy zawsze starali się pomagać w 
naszej pracy oraz uczestniczyli nie tylko w posiedzeniach i spotkaniach z załogami budowlanymi, 
ale wspierali nas swoim doświadczeniem i cennymi wnioskami

Poza tym składam słowa serdecznego podziękowania Koledze Tadeuszowi Stańczkowi – Prezesowi 
Bydgoskiej  Spółdzielni  Mieszkaniowej  za  udostępnienie  nam  sali  konferencyjnej,  w  której 
odbywamy dzisiejszy Zjazd Delegatów.
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Sprawozdanie Zarządu Rady Okręgu Lubelskiego
w latach 2010-2014

Skład Prezydium Rady Okręgu Lubelskiego
1. Witold Lal – Przewodniczący
2. Ewa Królikowska 
3. Tadeusz Baniowski
4. Magdalena Temperowicz
5.  Wojciech Tarka

Skład Okręgowej Komisji Rewizyjnej ZO
1. Ewa Melska- Przewodnicząca
2. Marian Gągola – członek
3. Bogumiła Hałas – członek
4. Krystyna Dąbrowska – członek

Przewodniczącym Zarządu Okręgu Lubelskiego jest kol. Witold Lal który pełni funkcję od roku 
2009 do chwili obecnej. Działalność Zarządu Okręgu prowadzona była zgodnie z Planami Pracy, 
które  były przedstawione  Zarządowi  i  Radzie  Okręgu,  co roku sporządzane były sprawozdania 
roczne z pracy Zarządu Okręgu. Wszystkie sprawozdania były przekazane do Zarządu Krajowego 
Naszego Związku. Odbyło się 46 posiedzeń Zarządu Okręgu i Rady Okręgu.

Tematami poszczególnych posiedzeń były poruszane sprawy członków naszego związku związane 
z  ich  problemami,  zmniejszyło  się  tylko  o  dwie  organizacje.  Jest  to  likwidacja  organizacji  w 
Lubelskim Przedsiębiorstwie Instalacji Sanitarnych i  Lubelskim Przedsiębiorstwie Budowlanym. 
Natomiast pozyskaliśmy organizację PUM w Chełmie która liczy ok. 20 członków. Na wszystkie 
posiedzenia  Zarządu Okręgu i  Rady Okręgu podejmowane były uchwały i  wnioski,  które  były 
realizowane w miarę możliwości.

Z okazji Dnia Budowlanych organizowane były obchody Dnia Budowlanych dla członków naszego 
Związku na które byli zaproszeni wszyscy członkowie.
W 2010 roku Zarząd Okręgu Mazowieckiego zaprosił  nasz Okrąg na organizowany przez nich 
Dzień  Budowlanych  w  spotkaniu  uczestniczyli  również  związkowcy  z  Okręgu  Podlaskiego. 
Obchody Dnia Budowlanych organizowane były przez Organizację Międzyzakładową Cementowni 
Chełm w roku 2012, 2013, 2014.Organizacje nasze jak LSM i PSM Puławy obchodziły 50 lecie 
działalności  spółdzielni.  Organizowane  były  uroczyste  spotkania  na  które  zaproszony  był 
Przewodniczący Okręgu. Z tej  okazji  wielu naszych działaczy zostało odznaczonych odznaką – 
Zasłużony  dla Budownictwa i Gospodarki Komunalnej.

Przy Okręgu działa Okręgowa Komisja Rewizyjna która czuwa nad właściwym przeznaczeniem i 
wykorzystaniem funduszy związkowych.
Przewodniczącą Komisji  Rewizyjnej jest kol. Ewa Melska a w skład w niej wchodzi dodatkowo 3 
osoby.
Komisja ta opracowuje też Plan Pracy i  przekłada co roku z działalności Zarządu Okręgu. Nie 
stwierdzono nieprawidłowości dotyczącej preliminarza  realizacji budżetowego, który sporządzany 
jest co roku i zatwierdzany jest przez Radę Okręgu jak i Komisję Rewizyjną.

Z okazji 120 lecia Ruchu Zawodowego Budowlanych w dnie 06.10.2011 r. Związek Zawodowy 
Budowlani oraz Związek Pracodawców Ziemi Lubelskiej pod honorowym Patronatem Wojewody 
Lubelskiego Pani Genowefy Tokarskiej,  Marszałka  Województwa Lubelskiego Pana Krzysztofa 
Hetmana odbyły się uroczystości  w Sali  Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.  Na 
obchodach oprócz osób odznaczonych zostały zaproszone władze wojewódzkie i miejskie, prezesi 
Spółdzielni  Mieszkaniowych  oraz  członkowie  Rady  Okręgu  i  Przewodniczący  wszystkich 
Zarządów Zakładowych.
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Kol. Przewodniczący jest członkiem Rady OPZZ w której uczestniczy jak również bierze udział w 
naradach  organizowanych  przez  Okręgowy  Inspektorat  Pracy  w  Lublinie  dotyczących 
bezpieczeństwa budowlanych na budowach.

Okręgowa Inspekcja Pracy na wniosek Zarządu Okręgu na przestrzeni w/w okresu dokonywała 
kontroli  w  zakładach  pracy  w  których  występowały  nie  prawidłowości  dotyczące  terminowej 
wypłaty wynagrodzeń oraz spraw dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przewodniczący  uczestniczy  również  w  posiedzeniach  Zarządu  Krajowego  Naszego  Związku. 
Informacje z posiedzeń przekłada na posiedzeniach Zarządu Okręgu i Rady Okręgu.

W roku 2014 odbyło się 6 posiedzeń Zarządu Okręgu i 3 posiedzenia Radu Okręgu. Na koniec 
pierwszego półrocza 2014 r. Zarząd Okręgu skupiał 21 organizacji zakładowych o łącznej ilości 488 
członków.

Szkolenia

Na przestrzeni Kadencji 2010-2014 zorganizowane zostało:

2010 rok
- 1 szkolenie dla Organizacji Zakładowych i Pracodawców o poniższej tematyce:

1. Zmiany w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych 
2. Uprawnienia Związków Zawodowych jako dysponenta funduszu socjalnego w zakładzie 

pracy
3. Pojęcie doby pracowniczej w Kodeksie Pracy
4. Kodeks Pracy – propozycje zmian
5. Prawo Pracy
6. Obieg dokumentacji – instrukcja kasowa

- 1 szkolenie dla Przewodniczących Związków Zakładowych którego tematem był:
1. Prawo Pracy – zmiany
2. Kodeks Pracy – zmiany

- szkolenie dla członków związku zorganizowane ze środków unijnych realizowanym w ramach 
projektu Fundamenty Dialogu – część I

2011 rok
- 1 szkolenia dla Organizacji Zakładowych i Pracodawców  z zakresu Prawa Pracy – zmiany w 
kodeksie Pracy
- 1 szkolenie dla członków Związku zorganizowane ze   środków unijnych realizowanym w ramach 
projektu Fundamenty Dialogu – część II
Zarząd  Krajowy  organizował  szkolenia  dla  Społecznych  Inspektorów  Pracy  Organizacji 
Zakładowych.
2012 rok
- 1 szkolenia dla Organizacji Zakładowych i Pracodawców dotyczące aktualnych zmian w Prawie 
Pracy i Kodeksie Pracy, BHP w zakładach Pracy
- 1 szkolenie dla aktywistów Naszego Związku tematyką szkolenia było:

1. Zmiany w Kodeksie Pracy
2. Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę
3. Urlopy wypoczynkowe
4. Czas pracy a harmonogram pracy, godziny  nadliczbowe i zasady rekompensaty Szkolenia a 

czas pracy

2013 rok
- 1 szkolenie dla Organizacji Zakładowych i Pracodawców którego tematem było:

1. Nowelizacja czasu pracy
2. Urlopy macierzyńskie
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3. Omówienie wypadków przy pracy w budownictwie
- 1 szkolenie dla Organizacji Zakładowych którego tematem było obieg dokumentów oraz zasady 
wypełnienia załącznika do bilansu

2014 rok
- 2 szkolenia dla Organizacji Zakładowych i Pracodawców. Tematyką szkolenia było:

1. Nowelizacja przepisów Prawa Pracy
2. Kodeks Pracy
3. BHP w Zakładach Pracy oraz Spółdzielniach Mieszkaniowych

W szkoleniach uczestniczyło średnio po 20 osób

w dniu 08.06.2011 r. odbyła się manifestacja w Warszawie w której uczestniczyło około 100 
członków naszego Okręgu.

Odznaczenia
z okazji Dnia Budowlanych zostały przyznane odznaczenia dla naszych działaczy Związkowych i 
Pracodawców w 2010 roku odznaczenia otrzymali:
Honorowe odznaki zasłużony dla Związku Zawodowego Budowlani:

• 3 osoby ze Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby
• 2 osoby z Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Honorowa odznaka Zasłużonych dla Ochrony Pracy
• 1 osoba ze Spółdzielni Mieszkaniowej Puławy

W 2010 roku Hrubieszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa otrzymała odznaczenie z okazji 50 – lecia 
Spółdzielni Mieszkaniowej

w 2011 roku zostały wręczone odznaczenia zasłużonych członków Związku:
Honorowe odznaki zasłużony dla Związku Zawodowego Budowlani:

• 3 osoby z Cementowni Rejowiec
Medale 120 lecia Ruchu Zawodowego Budowlanych

• 5 osób ze ze Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby
• 1 osoba Terenowe Koło Nr 1 w Lublinie
• 1 osoba ze Spółdzielni Mieszkaniowej w Zamościu
• 1 osoba ze Spółdzielni Mieszkaniowej w Hrubieszowie
• 3 osoby z Cementowni Rejowiec
• 1 osoba Solbet Lubartów

Złota odznaka zasłużony dla Budownictwa 
• 1 osoba ze Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby

                      
Złote odznaki zasłużony dla Gospodarki Komunalnej

• 1 osoba ze Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby
• 1 osoba z Przedsiębiorstwa Usług Mieszkaniowych w Chełmie

w 2012 roku odznaczenia otrzymali :
Medale 120 lecia  Ruchu Zawodowego Budowlanych 

• 4 osoby z Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby
• 2 osoby z Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
• 1 osoba z Spółdzielni Mieszkaniowej Kolejarz
• 2 osoby z Spółdzielni Mieszkaniowej w Łęcznej 
• 2 osoby z Spółdzielni Mieszkaniowej w Puławach
• 2 osoby z Pobruk SA Lublin 
• 2 osoby z Krasnostawskiej Spółdzielni Mieszakniowej
• 2 osoby z Spółdzielni Mieszkaniowej w Zamościu
• 1 osoba z Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
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• 1 osoba z Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
• 2 osoby z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Chełmie 
• 1 osoba z Lubelskiego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych
• 1 osoba członek Rady Okręgu – emeryt

Złota odznaka zasłużony dla Budownictwa 
• 1 osoba z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Chełmie       

Na  przestrzeni  tej  kadencji  członkowie  rady  Uczestniczyli  w  posiedzeniach  Prezydium i  rady 
krajowej ZZ Budowlani . Byliśmy uczestnikami posiedzenia Rady Ochrony Pracy w Sejmie  RP 
związanymi z obchodami Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia Pracy.

Przewodniczący Zarządu Okręgu jest członkiem Prezydium Rady Wojewódzkiej OPZZ i członkiem 
Rady   ds.  Bezpieczeństwa  Pracy  w  Budownictwie  przy  Okręgowy Inspektorze  Pracy.  Zarząd 
Okręgu interweniował w Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie łamania Kodeksu Pracy w niżej 
wymienionych przedsiębiorstwach:

− Lubelskie Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych „ Elpis”
− Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Chełmie

Na przestrzeni roku 2010-2014 w związku z reorganizacjami w Zakładach Pracy i niechęcią  do 
Związków Zawodowych z którymi trzeba na bieżąco pracować ubyło nam 138 członków.
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Sprawozdanie z działalności Zarządu Okręgu Łódzkiego
 w kadencji 2009-2014 

S z a n o w n i   D e l e g a c i

Kiedy 17 listopada 2009 roku Delegaci, a następnie Rada wybrali nowy skład Zarządu, z 
pewnością zadawano sobie pytanie „na ile trafna była to decyzja?”

Dziś  z  perspektywy  5-lat  działalności,  ponownie  przyjdzie  podjąć  decyzję  i  dokonać 
wyborów w naszym Okręgu.

Na przestrzeni całej kadencji członkowie i ich przedstawiciele w Radzie mieli możliwość w 
poszczególnych latach, ocenić pracę Zarządu w zakresie działalności związkowej, gospodarczej i 
finansowej.
Przyszedł jednak czas na podsumowanie całego 5-letniego okresu, który niewątpliwie były dość 
trudny dla naszego Okręgu.
W zakresie działalności statutowej, należy podkreślić, iż pomimo zmiany która nastąpiła w 2011 
roku, w składzie osobowym Zarządu, sytuacja ta nie spowodowała utrudnień w realizowaniu zadań 
związkowych i prowadzenia bieżących spraw w dziedzinie gospodarowania majątkiem. To jedynie 
potwierdza,  iż   każdy  z  członków  obecnego  Zarządu  odpowiedzialnie  podchodził  do  zadań 
określonym zakresem swoich obowiązków.

Wszystkie decyzje podejmowane były kolegialnie, a działania w zakresie - przygotowania 
zebrań  Rady,  szkoleń  związkowych,  dokumentacji  sprawozdawczej  Okręgu,  udziału  w 
manifestacjach  i  innych  inicjatywach  związkowych,  a  także  zagadnień  w  zakresie  działalności 
gospodarczej, stanowiły meritum omawianych spraw podczas 48 posiedzeń w tej kadencji.  
Za każdy rok rozliczeniowy przedkładane Radzie sprawozdania  merytoryczne i finansowe będące 
podsumowaniem  działalności,  w  danym  okresie,  zatwierdzano  jednomyślnie  -  bez  uwag. 
Okręgowa  Komisja   Rewizyjna,  wnikliwie  kontrolowała   podejmowane  działania  Zarządu,  by 
opierając się na  wynikach realizacji poszczególnych zadań wnioskować o udzielenie absolutorium 
Zarządowi. 

Niezwykle istotnym wyzwaniem dla Okręgu było wyhamowanie spadku uzwiązkowienia. 
To proces  trudny do zatrzymania.  Do przyczyn powszechnie  znanych jak likwidacja  zakładów, 
odejście  na  emerytury  lub  renty  naszych  członków,  kolejnym  przyczynkiem  powodującym 
zmniejszenie  się  liczby budowlańców jest  brak zainteresowania  młodych pracowników naszym 
ruchem zawodowym. 

Przeszkodą  mającą  znaczenie  jest  bezrobocie,  umowy  śmieciowe,  brak  perspektywy 
rozwoju, ustawowe utrudnienia, jak choćby wydłużony wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn i 
szereg innych równie ważnych przyczyn. Dlatego też związkowcy z naszego Okręgu wielokrotnie 
wyrażali  swoje niezadowolenie podczas licznych manifestacji i  pikiet organizowanych w Łodzi, 
Warszawie, Wrocławiu a także w Brukseli. Zarząd Okręgu był koordynatorem wszystkich działań, 
w których wzięli udział związkowcy województwa łódzkiego. 
                                                

Stałą  pozycję  zadaniową,  jaką  realizowano  przez  całą  kadencję  stanowiła  współpraca  z 
Okręgową  Inspekcją  Pracy,  Radą  OPZZ  woj.  łódzkiego,  Łódzką  Okręgową  Izbą  Inżynierów 
Budownictwa, Regionalną Izbą Budowlaną, jak też Stowarzyszeniem Osób Ubezpieczonych.  
Efekty takiej  współpracy to  choćby współorganizowanie  Wojewódzkiego  Święta  Budowlanych, 
wprowadzenie przedstawicieli naszej branży do  struktur powiatowych, wojewódzkich i krajowych 
OPZZ, szkolenia i materiały z zakresu BHP Okręgowej Inspekcji Pracy.

 Kampania sprawozdawczo-wyborcza w organizacjach zakładowych przebiegała spokojnie, 
choć jej apogeum przypadło na miesiąc czerwiec br.
Zarząd Okręgu stwierdza, że wszystkie organizacje związkowe podeszły do  wyborów poważnie i 
w  terminie  określonym  Statutem  Związku  oraz  Uchwałą  Zarządu  Krajowego,  bez  większych 
problemów  przeprowadziły swoje zebrania  wyborcze.  Ułatwieniem były dwa szkolenia  w tym 
zakresie.  Przedstawicielami,  którzy nadzorowali  właściwy przebieg  poszczególnych  zebrań  byli 
Przewodnicząca  Wiesława  Szalast,  oraz  dwoje  Wiceprzewodniczących  Zbigniew  Mikołajczyk  i 
Iwona Wojda. Wszystkie dokumenty rejestracyjne zostały przesłane do centrali, przed ustawowym 
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terminem zakończenia kadencji organizacji podstawowych.

Kolejnym  obszarem  działalności  Zarządu  Okręgu  Łódzkiego  jest  zarządzanie 
nieruchomością  mieszkalno  -  biurową,  z  której  wpływy  wspierają   prowadzenie  działalności 
statutowej.

Mijająca kadencja przebiegała w warunkach kryzysu gospodarczego, co niewątpliwie stało 
się  przyczynkiem rezygnacji  z  wynajmu lokali  użytkowych w naszym biurowcu.  Podejmowane 
przez Zarząd działania   ukierunkowano by zminimalizować tego skutki.  Jednakże zastosowane 
działania  nie  mogły  zatrzymać  procesu  w  kilku  przypadkach.  Z  problemem  tym  nie  byliśmy 
odosobnieni,  ponieważ  dotknął  on  całą  ulicę  Piotrkowską,  a  także  inne   rejony  miasta  i 
województwa.

Aktualnie  sytuacja  jest  w  miarę  stabilna,  choć  nie  dająca  poczucie  pełnego  komfortu 
zadowolenia. 

Nadal  pozostają  w budynku wolne  powierzchnie  do zagospodarowania  przez  najemców. 
Perspektywę poprawy takiego stanu rzeczy można upatrywać po ukończeniu wielkich inwestycji 
budowlanych Łodzi, którą przewiduje się już w okresie trwania następnej kadencji.

Na przestrzeni minionych 5 lat, w gronie Zarządu podejmowaliśmy trudne decyzje, które 
wiązały się  z  koniecznością  zmiany czynszu  dla  lokali  mieszkalnych  oraz  użytkowych jak  też 
rozpatrywaliśmy  różne odwołania w tym zakresie. Niejednokrotnie stanowisko Zarządu wiązało się 
z ryzykiem., tym niemniej  były to decyzje przemyślane i dające szansę korzystnej poprawy sytuacji 
dla Okręgu.
Można  zatem  zaryzykować  stwierdzenie,  że  wykazana  elastyczność  Zarządu  w  tym  zakresie 
działalności  miała  znaczący  wpływ  na  stabilizację  się  sytuacji  w  obszarze  wynajmu  lokali 
biurowych .

Okresowa  analiza  wpływów  z  lokali  mieszkalnych  i  biurowych,  wynajmu  sali 
konferencyjnej,  a  także  przekazywania  składek  członkowskich  od  organizacji,  była  jednym  ze 
stałych punktów posiedzeń Zarządu na przestrzeni całej kadencji.
To  obszar  działalności,  który  był  przedmiotem  szczegółowo  kontrolowanym  przez  Okręgową 
Komisję Rewizyjną oraz oceniany przez Radę Okręgu na  zebraniach sprawozdawczych.  Rosnące 
koszty  utrzymania  budynku,  wolne  powierzchnie  użytkowe  i  niesolidni  najemcy,  to  zestaw 
tematów, z którymi przyszło się zmierzyć w okresie minionych 5 lat.
Wszelkie  działania  dotyczące  finansów,  skupione  były  na  poszukiwaniu  rozwiązań 
minimalizujących  jakiekolwiek  straty.  Dlatego  też,  Zarząd  położył  szczególny  nacisk  na 
zachowanie płynności płatniczej Okręgu. Rozwiązania w tym obszarze wprowadzano w różnym 
okresie  i  dotyczyły min.    Odstąpienia  od całodobowego dozoru budynku biurowego, na rzecz 
dziennej  obsługi  portierni  oraz  monitoringu  zewnętrznej  firmy  ochroniarskiej.  Ograniczenia 
wydatków na środek transportu, telefony i znaczki. Zmniejszenia kosztów za usługi obce (woda, 
śmieci, energia elektryczna).  Wykonywania własnymi siłami, wielu drobnych napraw i remontów 
w nieruchomości związkowej. W każdym roku preliminarze wydatków budowano opierając się na 
rzeczywistych potrzebach i możliwościach popartych wynikami finansowymi roku poprzedniego. 
Jak widać Zarząd Okręgu musiał wielokrotnie podejmować wyzwania trudne, niekiedy wymuszone 
sytuacją  niestabilności  gospodarki  rynkowej  oraz   rozporządzeń   w  zakresie  cen  i  decyzji 
urzędowych.

  Wydawać by się mogło,  że mijająca kadencja to dla  Zarządu  Okręgu jedynie pasmo 
problemów, wyzwań i poszukiwań. W pewnej mierze na pewno, ale to również okres doświadczeń, 
intensywnego działania na polu związkowym, pozytywnych rozwiązań na skutek konsekwentnego 
działania oraz  pracy w kolektywie, co przyniosło wymierne efekty.

S z a n o w n i   D e l e g a c i

      Ustępujący Zarząd rozpoczynał swoją działalność pod przewodnictwem nowej osoby, w dobie 
niepewności i rządowej niechęci  do ruchu związkowego. Przyjęty na ostatnim Kongresie Związku 
program działania  były z pewnością w tych okolicznościach wyzwaniem. 
Ocena jego realizacji i istniejących w tym zakresie możliwości należy dziś wyłącznie do Was. 
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       Zarząd Okręgu Łódzkiego wyraża podziękowanie wszystkim organizacjom za aktywność 
związkową, za pełne zaufanie i zrozumienie  dla decyzji podejmowanych w kończącej się kadencji.

Serdecznie  dziękujemy Zarządowi Krajowemu za wsparcie  i  przychylność przez cały 5-
letniego okres naszej działalności .

Wyrazy  podziękowania  należą  się  także  pracownikom  Okręgu  Łódzkiego,  którzy 
odpowiedzialnie i zaangażowaniem realizowali zadania postawione Im przez nasz Zarząd.
 

Nowo  wybranemu  Zarządowi  życzymy  sukcesów  i  wytrwałości  w  działaniu,  w 
nadchodzących latach, na wszystkich płaszczyznach funkcjonowania.                 
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S P R A W O Z D A N I E
z działalności Zarządu i Rady Okręgu Małopolskiego ZZ „Budowlani”

za okres kadencji 2010 – 2014 

Koleżanki i Koledzy Delegaci
         

Rok 2014 jest rokiem zebrań sprawozdawczo-wyborczych w organizacjach podstawowych 
tj.  międzyzakładowych,  zakładowych,  jak  również  w  Okręgu,  oraz  przygotowaniem  się  do 
Kongresu ZZ „Budowlani”, który odbędzie się w maju 2015 roku.

Okres mijającej kadencji, trwającej w latach 2010- 2014 obfitował w wiele przeobrażeń, tak 
politycznych  jak  i  gospodarczych,  utrwalił  się  jako  okres  pomiędzy kryzysami  gospodarczymi. 
Zapowiadane przez ekipę rządząca zmiany, nie dały
oczekiwanego rezultatu.

Trwało  bezrobocie  i  likwidacja  wielu  firm.  Szczególnie  ostro  odczuwał  to  resort 
budownictwa, który z wiodącej w kraju gałęzi gospodarki stał się symbolem zastoju. Likwidacja 
wielu  firm budowlanych,  wynikająca  z  braku inwestycji  i  planów rozwoju,  zbójeckiego prawa 
przetargów publicznych w których główną rolę odgrywa cena, prywatyzacja firm za wszelką cenę, 
owocująca  ograniczeniem  zatrudnienia  poprzez  zwalnianie  pracowników,  pogarszanie  sytuacji 
ekonomicznej  społeczeństwa,  wręcz  jego  zubożenie,  wzrost,   bezrobocia  oraz  stopniowe  lecz 
systematyczne ograniczanie roli związków zawodowych, nowelizowany niemal co chwilę Kodeks 
Pracy a szczególnie „po wymogi” pracodawców, jest przykładem negatywnych działań w zakresie 
odbierania praw pracowniczych oraz ograniczenia areny działalności związkowej, to ocena sytuacji 
w jakiej przyszło działać związkom zawodowym w tym ZZ „Budowlani”
      

Nie  bez  wpływu  więc  pozostały  te  procesy  na  siłę  i  możliwości  oddziaływania  ZZ 
„Budowlani”  w  tym  również  Okręgu  Małopolskiego.Okręg  nasz,  który  do  niedawna  jeszcze 
stanowił jeden z najsilniejszych Okręgów, obecnie skutkiem przedstawionych powyżej przyczyn, 
zaznaczył spadek w ilości organizacji a szczególnie w ilości członków.

Bardzo pozytywnym i ważnym akcentem w naszym działaniu w mijającej kadencji, były 
obchody 120-lecia ruchu zawodowego budowlanych w Polsce. Uczestniczyło w tych obchodach 
zorganizowanych przez Zarząd Krajowy, Okręg, Zakładowe Organizacje Związkowe wielu naszych 
członków.

Z tej okazji nasi członkowie, za społeczną działalność, zaangażowanie w pracy związkowej 
zostali  odznaczeni,  odznaczeniami  państwowymi,  branżowymi,  związkowymi  oraz  statuetkami 
120-lecia ruchu zawodowego budowlanych w Polsce, wydanymi prze Zarząd Krajowy Związku z 
tej okazji. Obchody te uświadomiły nas w przekonaniu, że związki zawodowe w budownictwie są 
potrzebne, pomimo wielu przeciwności jakie stwarzają nam rządzący w naszym działaniu, jesteśmy 
przekonani, że ten ruch istniał, istniej i będzie istniał.      

Struktura Okręgu Małopolskiego

     Okręg Małopolski Związku Zawodowego „Budowlani” na początku mijającej kadencji zrzeszał 
28  organizacji  podstawowych,  obejmujący  swym  zasięgiem  miasto  Kraków  a  także  powiaty: 
wadowicki, olkuski, miechowski, chrzanowski, gorlicki, nowosądecki i tatrzański.
Niestety nie można było zachować tej liczby organizacji jak i ilości członków, przez cały okres 
kadencji z uwagi na powody nie leżące po stronie Okręgu.

Likwidacja zakładów pracy, zwalniania pracowników  liczne przechodzenie na wcześniejsze 
czy  też  normalne  emerytury  powodujące  odejście  z  życia  zawodowego,  małe  zainteresowanie 
dalszą  przynależnością  do  organizacji  oraz  brak  chęci  ze  strony  młodych  pracowników  do 
wstępowania  w  szeregi  związku,  przełożyło  się  na  liczebność  w  naszej  organizacji,  lecz  nie 
zatraciło, jak niektórzy sobie wyobrażali, jej siły działania.

Ilość organizacji naszego Okręgu i liczebność, obrazuje na przestrzeni ostatnich lat, 
poniższa tabela.
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  Stan na dzień                    Ilość organizacji                        Ilość członków

      31.12.2010                            28                                          1300

      31.12.2011                            25                                          1139

      31.12.2012                            25                                          1080

      31.12.2013                            24                                          1014

31.12.2014     23                                            932
 _____________________________________________________________

Z  zestawienia  wynika  nieznaczny  spadek  organizacji  zakładowych,  natomiast,  co  jest 
niepokojące znacznie spadła liczebność członków związku.

Zgodnie  ze  Statutem Związku,  Okręg  Małopolski  spełniał  swoje  działania  w oparciu  o 
uchwały, decyzje i polecenia Zarządu Krajowego oraz Zjazdu Delegatów, Rady i Zarządu Okręgu 
Małopolskiego Rada Okręgu Małopolskiego przez cały okres kadencji działała w 19 osobowym 
składzie a po Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym liczył 17 członków. Zarząd Okręgu jako organ 
wykonawczy liczy 5-ciu członków wybranych przez Radę Okręgu Małopolskiego.

Podane powyżej  organy statutowe pełniły działalność w czasie kadencji: uchwałodawczą 
/Rada Okręgu/ oraz wykonawczą /Zarząd Okręgu/ a działania te podlegały kontroli  przez Radę 
Okręgu a wynikiem było udzielenie  absolutorium na corocznych zebraniach Rady Okręgu.

Kontrolę  zgodności  tych  organów prowadziła  również  Okręgowa Komisja  Rewizyjna  w 
zakresie wynikającej z jej kompetencji.   

Działalność organizacyjna Okręgu 
                                                                                                                         
- Działalność statutowa
 
      W okresie kadencji 2010 – 2014 Zarząd Okręgu odbył  35 posiedzeń, w którym podjęto łącznie 
92 uchwał i wniosków, co dotyczyło szerokiego spektrum działalności.  Natomiast Rada Okręgu 
Małopolskiego odbyła 16 posiedzeń i podjęła 60 uchwał. Wszystkie uchwały podjęte przez Zarząd 
Okręgu jaki i Radę zostały zrealizowane. Delegaci Okręgu Małopolskiego czynnie uczestniczyli w 
Kongresie ZZ „Budowlanych”, wchodząc w skład poszczególnych Komisjach Zjazdu. 

Działacze Okręgu Małopolskiego uczestniczyli w pracach Rady Krajowej Związku tj. Kol. 
Kol.  Albrzykowski  Piotr,  Garczyńska  Wiktoria,  Kuczyński  Zdzisław,  oraz  Głąb  Andrzej  do 
momentu złożenia rezygnacji.
            W Krajowym Zarządzie Związku Okręg Małopolski reprezentował Albrzykowski Piotr, 
który jest jednocześnie przewodniczącym Krajowej Sekcji Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

W Głównej Komisji Rewizyjnej Związku brała czynny dział, do momentu rezygnacji. Ewa 
Nęcek 

Działalności merytoryczna.

W działalności  merytorycznej  Zarząd  i  Rada  Okręgu zajmowały się  szerokim zakresem 
problemów i działań, z których na uwagę zasługują:
- realizacja uchwał Zarządu Krajowego i Rady Krajowej Związku
- udział w posiedzeniach Zarządy i Rady Krajowej Związku przez członków n/Okręgu,
-  organizacja posiedzeń Zarządu i  Rady Okręgu, ich prowadzenie,  oraz wykonywanie uchwał  i 
wniosków podejmowanych przez te organy,
- koordynacja działalności całego Okręgu Małopolskiego,
- staranie o zapewnienie pomocy prawnej dla członków n/związku w ramach usług świadczonych 
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przez Radcę Prawnego OPZZ,
-  staranie  o  zapewnienie  pomocy  prawnej  dla  członków  związku,  związane  zagadnieniami 
ubezpieczeń społecznych,
- organizowanie szkoleń tematycznych dla członków n/Związku,
-  uczestnictwo  w  szkoleniach  i  seminariach  organizowanych  przez  ZZ  „Budowlani”  i  innych 
organizatorów,
- opracowywanie corocznych planów pracy Zarządu Okręgu oraz planów szkoleń,
-  sporządzanie  zbiorczych  preliminarzy  budżetowych  i  sprawozdań  finansowych  dot.  całego 
Okręgu,
- wyrażanie opinii n/t aktów prawnych dot. budownictwa,
- stała współpraca z Okręgową Państwową Inspekcją Pracy,
- współpraca czynna z Radą Wojewódzką OPZZ, udział n/członków w pracach Prezydium i Radzie 
Małopolskiej OPZZ,
-  udział  przedstawicieli  Okręgu  w  pracach  Małopolskiej  Komisji  ds.  Bezpieczeństwa  Pracy  w 
Budownictwie przy Okręgowym PIP
- stała działalność w sprawie zagwarantowania płynności finansowej Okręgu
- organizacja corocznych uroczystych obchodów „Dnia Budowlanych”
- organizacja uroczystych obchodów 120-lecia ruchu zawodowego budowlanych w Polsce,
oraz szereg innych działań i interwencji   

Zmiany w organach Okręgu w czasie kadencji

Zgon Sekretarza Okręgu Jerzego Turchana – odpowiedzialnego za rozliczenia finansowe, 
likwidacja  organizacji  zakładowych  związku,z  powodu  upadłości  zakładów  pracy,  złożone 
rezygnacji członków Radu Okręgu w związku z przejściem na emeryturę, spowodowały, że Zarząd 
Okręgu  postanowił  zwołać  Nadzwyczajne  Zebranie  Delegatów  Okręgu  Małopolskiego,  które 
odbyło się w dniu 15.12,2011 r.

Na  Zebraniu  dokonano  dokooptowania  nowych  członków  Rady  i  Okręgowej  Komisji 
Rewizyjnej.  Skład  osobowy  Rady  Okręgu   stanowili  członkowie:  Albrzykowski  Piotr,  Błaut 
Zbigniew,  Brańka  Anna,  Garczyńska  Wiktoria,  Janecki  Wiktor,  Juzaszek  Bogusława,  Kornaś 
Dorota,  Kralka  Edward,  Kuczyński  Zdzisław,  Nęcek  Ewa,  Pawłowski  Krzysztof,  Piotrowski 
Andrzej, Poradzińska Bożena, Pstrąg Marek, Skałka Jan, Trojan Mieczysław, Władek Małgorzata.

Przewodniczącą  Okręgowej  Komisji  Rewizyjnej  została  wybrana  Biessiekierska  Anna,  a 
członkiem  Komisji  Jamborska  Henryka,  Chachurko  Sławomir.  Rada  Okręgu  wybrała  skład 
Zarządu, w osobach: Albrzkowski Piotr, Garczyńska Wiktoria, Janecki Wiktor, Kuczyński Zdzisław. 
Kierowania sprawami finansowymi powierzono Ewie Nęcek.

W takim składzie Osobowym Zarząd , Rada i Komisja Rewizyjna Okręgu działa do końca 
kadencji 2010 – 2014 r.   

Działalność szkoleniowa

Ten rodzaj działalności prowadzony był przed wszystkim na szczeblu Okręgu w oparciu o 
roczne  plany  szkoleń,  zatwierdzone  przez  Radę  Okręgu  Małopolskiego.  W  okresie  mijającej 
kadencji Zarząd Okręgu zorganizował 4 szkolenia wyjazdowe, jednego zaplanowanego szkolenia 
wyjazdowego w 2011 r. nie udało się zorganizować z powodu zgonu sekretarza Okręgu Jerzego 
Turchana.

Zorganizowano  szkolenie  stacjonarne  w  Okręgu  o  tematyce  prawidłowego  rozliczania 
finansowego   rocznego  w  zakładowych  organizacjach  związkowych.  Szkolenia  stacjonarne 
finansowane były w całości przez Zarząd Okręgu, natomiast wyjazdowe w 2/3 przez Okręg i 1/3 
przez  organizacje  podstawowe.  Wykładowcami,  w  zależności  od  tematyki,  byli  Radca  Prawny 
Małopolskiego  OPZZ,  oraz  przedstawiciele  pionu  kierowniczego  Zakładu  Ubezpieczeń 
Społecznych w Krakowie.
Tematykę szkolenia i miejscowość obrazuje poniższa tabela
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 Rok             Tematyka szkolenia                                    Miejscowość
_____________________________________________________________  

  2010           Kodeks Pracy                                                   Krościenko
                     Świadczenia ZUS 
__________________________________________________________
nie odbyło się z powodu wcześniejszego wyjaśnienia

2012         Zakładanie Organizacji Międzyzakładowych        Orawka
                   zgodnie z istniejącym w tym zakresie prawem 
_____________________________________________________________
2013         Uprawnienia pracowników w przypadku               Orawka

                        zwolnień grupowych lub likwidacji
zakładu pracy, z świadczeń ubezpieczenia
społecznego

_____________________________________________________________
Zagadnienia związane z nowelizacją Kodeksu       Orawka

Pracy, oraz funkcjonowanie   organizacji
międzyzakładowej, w świetle obowiązującego
w tym zakresie prawa.

_____________________________________________________________        

Szkolenia  organizowane przez Zarząd  Okręgu to  nie  jedyna forma wzbogacania  wiedzy 
działaczy związkowych naszego Okręgu. Uczestniczyli oni również w szkoleniach organizowanych 
przez  Zarząd  Krajowy  Związku  /Wrocław,  Kielce  /  Brali  udział  w  szkoleniach  s.i.p. 
organizowanych przez Zarząd Krajowy przy współudziale P.I.P / Wrocław, Zakopane/

Członkowie naszego Okręgu brali również w seminariach i szkoleniach o tematyce dialogu 
społecznego,  prowadzonych  w  ramach  Społecznego  Fundusz  Europejskiego  a  organizowanych 
przez Wojewódzką Radę OPZZ. Podkreślić należy jednak, iż działalność szkoleniowa napotyka na 
barierę finansową, jak również na problemy związane z oddelegowaniem uczestników z zakładów 
pracy, co stanowi przeszkodę w organizacji większej ilości szkoleń.  

Współpraca pomiędzy organizacjami

          Okręg Małopolski  ZZ :Budowlani”  współpracuje  na  co dzień  z  Radą Województwa 
Małopolskiego OPZZ. W strukturach Wojewódzkich OPZZ minionej kadencji działało 3 członków 
n/Okręgu, a na obecną kadencję zostało wybranych 4 członków z n/Okręgu. Świadczy to o dużym 
uznaniu dla działaczy z naszej branży, przez inne branże wchodzące w skład regionu małopolskiego 
OPZZ, powierzając im coraz to odpowiedzialne funkcje.

Zdzisław  Kuczyński  został  powołany na  członka  Prezydium Małopolskiej  Rady  OPZZ, 
Małgorzata Władek – członek Małopolskiej Rady OPZZ, Jan Skałka – członek Komisji Rewizyjne, 
a członkami Rady Powiatu Krakowskiego im. Krakowa zostali wybrani: Piotr Brzeziński i Andrzej 
Piotrowski.  

Współpraca  ta  poza  stroną  merytoryczną  i  wynikającą  z  przepisów  Ustawy  o  Zw. 
Zawodowych,  akcentowana  jest  dość  mocno  w  zakresie  poradnictwa  z  zakresu  prawa  pracy  i 
ubezpieczeń społecznych dla członków naszej organizacji. Porady te, wobec sytuacji jaka często 
wynika z układu pracodawca – pracownik, z uwagi na częste zmiany w zapisach Kodeksu Pracy 
jest wręcz nieodzowna. Pomoc prawna dla członków ZZ „Budowlani”świadczona jest bezpłatnie w 
ramach umowy, między naszymi organizacjami.  

Przewodniczący  Okręgu  Małopolskiego  ZZ  „Budowlani”  jako  członek  Prezydium Rady 
OPZZ i branży budowlanej w tej strukturze uczestniczył w ramach delegacji OPZZ Województwa 
Małopolskiego w pracach tzw. „grantu hiszpańskiego” wspólnie ze związkowcami z Andaluzji w 
Hiszpanii w temacie migracji ludności w Unii Europejskiej.          

Przedstawiciele ZZ „Budowlani” Okręgu Małopolskiego działają owocnie w Małopolskiej 
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Radzie  ds.  Bezpieczeństwa  w  Budownictwie,  powołanej  przy  Okręgowym  Inspektoracie  P.I.P. 
Organ ten w skład którego wchodzą – obok przedstawicieli ZZ „Budowlani” n/Okręgu również 
związkowcy z „Solidarność” oraz przedstawiciele P.I.P. Urzędu Województwa Małopolskiego,  - 
zajmują  się  szerokim  wachlarzem  zagadnień,  związanych  z  budownictwem.  Jest  to  organ 
opiniujący  oraz  kontrolny,  który  w  znacznej  mierze  pomaga  P.I.P  współpracując  m.in.  w 
opracowaniu i wdrażaniu planów dotyczących bezpieczeństwa pracy w budownictwie.    

Działalność finansowa

Ten rodzaj  działalności  Zarząd Okręgu Małopolskiego w latach 2010-2014 wykazał stabilizację 
finansową, pomimo minusowego salda w 2010 roku wynikłego z powodu zwiększonych kosztów w 
związku  wyborami  w  Okręgu,  Kongresie  ZZ  „Budowlani”  oraz  wydatkami  związanym  z 
modernizacją  lokalu.  Uzyskane  wpływy,  głównie  ze  składek  członkowskich  organizacji 
podstawowych,  zrzeszonych  w  Okręgu  oraz  wpłat  za  szkolenia,  udział  w  obchodach  Dnia 
Budowlanych  oraz  dofinansowanie  przez  niektóre  firmy  działalności  statutowej  i  wpływy  za 
wynajem  pokoju,  gwarantowały  w  pełni  pokrycie  należności  płatniczych,  wynikających  z 
prowadzonej działalności.
       Wszelkie zobowiązania finansowe regulowane były /i są/ w okresie całej kadencji w pełnej 
wysokości i terminowo. Dla zobrazowania wpływów i wydatków przez Zarząd Okręgu za okres 5-
ciu lat podajemy poniżej w zestawieniu:

 Rok                Wpływy                      Wydatki                      Saldo   

  2010             71.063,95                    76.425,44                  -5.361,99
  
  2011             56.741,60                    52.000,78                   4.740,82

  2012             74.338,71                    68.208,11                   6.130,60

  2013             67.054,61                    62.778,00                   4.276,61

  2014*          24.943,08                     26.979,01                  -2035,93 

*  dane do 30.06.2014 r. / za 6 miesięcy/

Minusowe saldo w 2014 r. wynikło zwiększonych kosztów szkolenia, remontem lokalu, oraz nie 
uregulowaniem w terminie składek członkowskich przez organizacje podstawowe.

Gospodarkę środkami finansowymi przez Zarząd Okręgu w poszczególnych latach kadencji określa 
stan finansowy na koniec każdego roku, co podaje poniższa tabela.

  Data            Stan gotówki w           Stan konta          Subkonto       Razem
                      kasie Zarządu             w PKO S.A.
                                                          bez subkonta

31.12.2010      2.412,43                      8.217,46           2.359,56       12.989,45

31.12.2011      2.990,16                     12.258,69          2.045,56       17.294,36

31.12.2012         684,93                     20.952,44          2.667,59       24.304,96

31.12.2013      3.551,63                     23.083,38          1.946,56       28.581,57

31.08.2014 *   1.546,53                     22.483,55          2.515,55       26.545,64
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_____________________________________________________________  

 * dane za okres 6-ciu miesięcy 2014 r.
Pełne wyniki  finansowe za poszczególne lata  działań obecnego Zarządu Okręgu, przedstawiane 
były w sprawozdaniach finansowych obejmujących: bilans, rachunek zysków i strat i wykonanie 
budżetu za każdy rok, a udostępnione były Członkom Rady Okręgu, celem ich zatwierdzenia na 
corocznym zebraniu sprawozdawczym.

Zarząd Okręgu wychodząc naprzeciw małym organizacjom podstawowym prowadził i nadal 
prowadzi  tzw  „subkonta”,  przyczyniając  się  w  ten  sposób  do  obniżenia  kosztów  operacji 
bankowych przez te organizacje. Depozyty są złożone na koncie Zarządu Okręgu w Banku PKO, a 
kwota została pokazana w tabeli.

Działania kontrolne

Działalność  Zarządu i Rady Okręgu Małopolskiego była w mijającej kadencji przedmiotem 
wielokrotnych kontroli,  przeprowadzanych tak przez Główną Komisję Rewizyjną Związku jak i 
Okręgową Komisję Rewizyjna oraz odpowiednie służby, szczególnie finansowe Zarządu Związku. 
Tematami tych kontroli były działania statutowe, organizacyjne a w sposób szczególny gospodarka 
finansowa.

Wyniki tych kontroli potwierdziły słuszność oraz prawidłowość działań a w przypadku np. 
dziedziny finansowej pełna zgodność z podjętymi uchwałami Zarządu i Rady Okręgu.

Działalność  finansowa  Zarządu  Okręgu  podlegała  i  nadal  podlega  stałej,  szczegółowej 
kontroli  ze  strony Działu  Finansowego  Zarządu  Krajowego.  Wszelka  dokumentacja  finansowa 
Okręgu wskazuje pełną zgodność z materiałami pionu finansowego Zarządu Krajowego Związku, a 
miernikiem tych działań są bilanse za poszczególne lata działalności.

Pełne  wyniki  kontroli,  dokonywanych  przez  Okręgową  Komisję  Rewizyjną  zostaną 
zapewne przedstawione przez jej Przewodniczącą podczas Zebrania Sprawozdawczo- Wyborczego 
Delegatów Okręgu Małopolskiego.   

Koleżanki i Koledzy Delegaci
      

Działalność Zarządu i Rady Okręgu Małopolskiego ZZ „Budowlani” za lata 2010 – 2014, 
która  została  przestawiona niniejszym sprawozdaniu,  można stwierdzić  postęp w sferze działań 
organizacyjnych i statutowych. Całokształt działalności Zarządu i Rady Okręgu będzie oceniana 
przez  Delegatów  na  Zebraniu  Sprawozdawczo-Wyborczym  Okręgu,  które  odbędzie  się  w 
październiku  b.r.  Powyższe  dobre  opinie  dotyczące  działań  naszego  Okręgu  nie  powodują 
samozadowolenia, lecz stanowią zachętę do dalszej intensywnej działalności dla dobra Okręgu i 
całego Związku Zawodowego „Budowlani”.
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SPRAWOZDANIE 
z działalności Zarządu Okręgu Mazowieckiego ZZ :Budowlani”

za lata 2011 – 2014

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy !
      

Następną  kadencję  Okręgu  Mazowieckiego  mamy poza  sobą.  Jak  Państwu  wiadomo w 
trakcie tej kadencji został zmieniony skład Zarządu oraz jego Przewodniczący.

W okresie  od  października  2011  roku odbyło  się  10  posiedzeń  Rady oraz  5  posiedzeń 
Zarządu Okręgu. Frekwencja w uczestniczeniu na posiedzeniach była różna. Nie wszyscy wybrani 
członkowie Rady wzięli sobie do serca w ich uczestniczeniu. Myślę, że przyczynami absencji nie 
były zawsze kłopoty zdrowotne, lecz i zawodowe.

Członkami Zarządu Okręgu byli następujący Koleżanki i Koledzy:
1. Elżbieta Bogaj  - Siedlce, 7
2. Cezary Brzeszczak – Grójec, 9
3. Krystyna Gruszecka  - Siedlce, 7
4. Jan Grzechowiak  - Płock, 9
5. Albert Milatti  - Siedlce, 10 
6. Marek Mordalski  - Warszawa, 3
7. Beata Sobiewska  - Warszawa, 5
8. Mariusz Szlaski  -  Warszawa, 9
9. Jolanta Szydłowska  - Warszawa, 6
10. Henryka Świderska  - Otwock, 4
11. Barbara Wozniak  - Warszawa, 8
12. Stanisław Zdanowicz  - Płock, 9

Członkami Zarządu Okręgu byli:
1. Jan Grzechowiak  -  Przewodniczący, 5
2. Albert Milatti – Wiceprzewodniczący odpowiedzialny  za spr. organizacyjno – prawne, 4
3. Cezary Brzeszczak  - Wiceprzewodniczący odpowiedzialny za sprawy zw. Z BHP, 5
4. Barbara Wozniak  -  Wiceprzewodnicząca odpowiedzialna za szkolenia oraz za spotkania 

działaczy związkowych, 3
5.  Beata Sobiewska – członek Zarządu Okręgu, 5

             
W czasie  posiedzeń  poruszano  tematy  związane  z  aktualnymi  stanami  ekonomicznymi 

zakładów pracy, w których pracują członkowie Rady, sprawy związane z akcjami protestacyjnymi 
organizowanymi przez OPZZ oraz inne centrale związkowe i organizacje związkowe zrzeszone w 
Związku  Zawodowym  „Budowlani”,  sprawy  organizacyjne  Okręgu  Mazowieckiego  oraz  inne, 
których nie sposób wyliczyć.

Członkowie naszej Rady działają na szczeblu powiatowym w strukturach OPZZ, w Radach 
Nadzorczych Spółdzielni Mieszkaniowych, jak również w innych organizacjach.

Na pewno w obecnych  czasach  praca  w strukturach  związkowych nie  jest  pracą  łatwą. 
Możemy spodziewać się uszczypliwych uwag ze strony kolegów, dyrektorów i prezesów zakładów, 
w których pracujemy. Lecz myślę, że daje ona jakieś spełnienie z obowiązków nam powierzonych. 
Takim  znamionowym  przykładem  jest  heroiczna  obrona  stanowisk  pracy  w  MOSTOSTAL 
POLIMEX Siedlce. Za co w swoim oraz członków Rady imieniu, Kolego Albercie, bardzo Tobie, 
Zarządowi oraz całej Załodze Zakładu serdecznie winszuję i gratuluję osiągniętego porozumienia. 

Podobne sytuacje,  lecz  na  mniejszym szczeblu  można spotkać  w innych  Zakładach.  Tu 
przytoczę  bój,  w  debatach  sejmowych,  pewnej  posłanki  /Zaroń/  PO  o  likwidację  Spółdzielni 
Mieszkaniowych i  zastąpienie  ich  wspólnotami  mieszkańców,w których  na  pewno zmniejszona 
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byłaby ilość pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, a zatrudnionych na bardzo 
modne w czasach obecnych umowy cywilno – prawne. 

Koleżanki i Koledzy !

W mniemaniu pewnych członków Zarządu jest, że za działalność i pracę Okręgu odpowiada 
Przewodniczący.  A ja się w tym przypadku pytam, dlaczego powoływani są jego Zastępcy.  Co 
zrobili  w  czasie  upływającej  kadencji.  Nasuwa  się  pytanie:  Czy  Przewodniczący  Zarządu 
Krajowego pracuje Sam, czy ma do pomocy Zastępcę oraz członków Zarządu.

To jak pracował Zarząd Okręgu osądzicie w swoim głosowaniu nad absolutorium,

Ja, ze swojej strony pragnę podziękować wszystkim członkom Rady oraz Zarządu Okręgu 
za  zaangażowanie  w  działalności  Rady  i  Okręgu  Mazowieckiego  Związku  Zawodowego 
„Budowlani”.  Jednocześnie  składam  Wam  najserdeczniejsze  życzenia  dalszej  owocnej  pracy 
związkowej oraz w życiu osobistym.

Osobne podziękowania oraz życzenia wszystkiego co najlepsze pragnę złożyć Kierownik 
Biura  Zarządu  Okręgu  Mazowieckiego  Koleżance  Joli  Frątczak.  Jolu,  dziękuję  Ci  za  wszelką 
pomoc w sprawowaniu mojej funkcji.  To Ty prowadziłaś to biuro i myślę, że wzorcowo, za co 
bardzo jestem Tobie wdzięczny. Pragnę, żeby dalsza praca w strukturach związkowych przynosiła 
Ci  zadowolenie  i  spełnienie  powierzonych  obowiązków.  Wszystkiego  najlepszego  Jolu. 
Jednocześnie  pragnę podziękować Kol. Joli Frątczak i Czarkowi Brzeszczakowi za przygotowanie 
sali do przeprowadzenia zebrania.

Koleżanki i Koledzy !

Przed  nami  wybory nowego Przewodniczącego Okręgu,  Rady oraz  Komisji  Rewizyjnej. 
Życzę Wam zebrani wyboru osób, które naprawdę chcą pracować w strukturach Okręgu, żeby nie 
był  to  chwilowy kaprys  wyrażając  zgodę  na  pracę  w naszych  strukturach.  A nowo wybranym 
władzom  życzę wszystkiego najlepszego oraz pełnej realizacji postawionych przed sobą zakresów 
działań i obowiązków.

Dziękuję za uwagę.
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SPRAWOZDANIE
z działalności Okręgu Podkarpackiego ZZ „Budowlani”

w Rzeszowie za okres kadencji 2009 do 2014r.

Szanowni delegaci – zaproszeni goście

W   dniu   dzisiejszym  na  naszym  Zjeździe  Sprawozdawczo  –  Wyborczym  Delegatów 
Okręgu   Podkarpackiego   przedstawimy  krótką   informację  o  roli  i   funkcjach   Zw.   Zaw. 
„Budowlani” a w dalszej części podsumujemy działania i dokonania Okręgu  w  okresie  mijającej 
kadencji jak również sytuację finansową na dzień 31 października 2014r.

ZZ  „Budowlani”  jako  jednolita  struktura  związkowa  istnieje  27  lat.  Jest  największym 
polskim  związkiem  zawodowym  działającym  w  budownictwie i pokrewnych branżach a także 
największą organizacją polskiego środowiska budowlanego. Rola, jaką pełni ZZ „Budowlani” w 
środowisku budowlanym, spółdzielczości mieszkaniowej, w środowisku     przemysłu    drzewnego 
i  częściowo  w  leśnictwie  znacznie  wykracza  poza  tradycyjnie  pojmowaną  rolę  organizacji 
zawodowej.  Jednocześnie  z  różnych  względów  Związek  nie  wypełnia  wszystkich  funkcji 
przypisanych  organizacji  związkowej.  Program  Związku  musi  uwzględnić  zarówno  model 
tradycyjny działalności związkowej, realia funkcjonowania organizacji pozarządowych w polskim 
systemie politycznym, społecznym i gospodarczym jak i dynamicznie zmieniające się warunki tego 
funkcjonowania, generujące nowe potrzeby i zadania  Polski w Unii Europejskiej.

Podstawowym celem Związku jest obrona i ochrona interesów pracowników będących  jego 
członkami   i  w  drugiej  kolejności  –  pracowników  sektorów, w których związek działa. Obrona i 
ochrona sprowadza się w dużym uproszczeniu do:

Ochrony miejsca pracy
Ochrony wynagrodzenia i działań na rzecz jego podwyższenia
Zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i ochrony zdrowia pracownika
Działań na rzecz zapewnienia rozwoju zawodowego pracownika przez pracodawcę

Szanowni delegaci, co roku spotykamy się na podsumowaniu działalności Okręgu  za  dany 
okres, na   którym   przedstawiamy   szczegółowe   informacje o  naszej działalności  i  sprawach 
finansowych  tj.  wpływy  i  wydatki Okręgu z działalności statutowej i gospodarczej więc każdy 
delegat na bieżąco jest zorientowany co się dzieje w Okręgu. 

Ponieważ jesteśmy ograniczeni czasowo, aby zbytnio nie przedłużać Zjazdu przedstawimy 
to sprawozdanie w formie skondensowanej, informując o najważniejszych faktach a pozostały czas 
chcemy przeznaczyć na dyskusję korzystając z obecności Przewodniczącego Związku . Określić 
jakie będą dalsze kierunki działalności Związku Zawodowego „Budowlani”, jakie uprawnienia i 
struktury   będą  funkcjonować  w  Związku,  aby  sprawnie  i  skutecznie  prowadzić  działalność 
statutową. Zachodzące w kraju procesy przemian społeczno – gospodarcze, niezbyt udane koalicje 
rządowe powodowały,  że po ich działaniach sytuacja finansowo– gospodarcza w województwie 
podkarpackim stawała się bardzo zła a czasami nawet  tragiczna dla niektórych branż i firm. Niskie 
dotacje i środki finansowe z   budżetu,  brak kapitału  i  inwestorów wywołują kryzys  i  zastój 
szczególnie  w  budownictwie  i  innych  branżach.  Brak  zleceń,  wysokie  kredyty  i  obciążenia 
podatkowe wymuszały na firmach różne przeobrażenia i przekształcenia, część zniknęła z mapy 
województwa, większość musiała zredukować zatrudnienie,  pozbyć się części majątku i  sprzętu 
albo szukać odległego terenu działania ponosząc dodatkowe koszty.

Jeżeli  dodamy  do  tego  wysoką   stopę   bezrobocia,  brak  perspektyw  i  możliwości 
zatrudnienia dla absolwentów i ludzi młodych to trudno się dziwić, że wywołuje to frustrację i 
niezadowolenie z takiego życia.

Dlatego jest to teren działania dla związku aby ograniczyć takie sytuacje i starać się pomóc 
tym ludziom i firmom.  

Taka  sytuacja  stawia  przed  naszymi strukturami  związkowymi  problemy i wyzwania, 
zmusza działaczy do dokształcania się, do pogłębiania swojej wiedzy i    umiejętności   negocjacji. 
Większość  spraw dotyczących firm i  pracowników korzystając ze wsparcia  i  pomocy Okręgu, 
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radców prawnych działających przy RW OPZZ i Okręgowej Inspekcji Pracy – Okręg i organizacje 
zakładowe starały się rozwiązywać drogą rozmów i mediacji z pracodawcami.

Rządząca  koalicja  miała  rozwinąć  gospodarkę,  zmniejszyć  podatki  i  ułatwić  procedury 
otrzymywania  kredytów  oraz  zlikwidować  zatory  płatnicze.  Niestety  codzienna  rzeczywistość 
pokazała nam, że większość obietnic przedwyborczych pozostała na papierze a dla rządzących liczą 
się tylko układy, stołki i  zyski. Los zwykłego obywatela, pracownika – elit władzy i polityków 
zazwyczaj mało interesuje.

Patrząc na to, co przedstawia nam telewizja, prasa, radio, co się dzieje na obradach Sejmu, 
członkowie związku zaczynają się zastanawiać dokąd zmierza nasza gospodarka, dlaczego za nasze 
pieniądze część urzędników, polityków, samorządowców ma się bardzo dobrze a za błędne decyzje 
i  marnotrawstwo  państwowych  pieniędzy  bardzo  trudno  decydentów  pociągnąć  do 
odpowiedzialności.

Działalność Okręgu za okres kadencji 2009 – 2014 przedstawia się następująco.

Według    przeprowadzonych    zebrań    sprawozdawczo   –   wyborczych w organizacjach 
zakładowych  w  skład  Okręgu  Podkarpackiego  na  30.  czerwca  2014   wchodzi    9  organizacji 
liczących 447 członków. Rozpoczynając kadencję w 2009r.  działało u nas 15 organizacji  licząc 
wówczas 513 członków. Jak widać utrzymaliśmy liczące się organizacje a ilość  członków niewiele 
zmalała.
Wybrany Zarząd Okręgu w składzie:

• Stanisław Ruszała Przewodniczący
• Marek Petrykowski V-ce Przewodniczący
• Stanisław Żwirek V-ce Przewodniczący
• Józef Kleska Sekretarz
• Leszek Sajdak V-ce Przewodniczący
• Zygmunt Rzerzicha V-ce Przewodniczący
• Jerzy Mitka V-ce Przewodniczący
• Andrzej Płonka V-ce Przewodniczący

Uzupełniony o  Przewodniczącą  OKR kol.  Wandę Lemantowicz działał  aktywnie  w czasie  tej 
kadencji.

W czasie  kadencji  Zarząd oraz Rada Okręgu odbyła w sumie 36 posiedzeń,  na których 
przyjęto   25   Uchwał,  10  stanowisk   i   5  wniosków,   które  zostały w większości zrealizowane.

Okręg  kilkakrotnie  interweniował  występując  do  dyrekcji  zakładów  pracy  w  sprawach 
pracowników, ich wynagrodzeń a zwłaszcza zwolnień z pracy.

Wybrani   działacze   wszystkich   szczebli   struktur   związkowych  działali  z  pełnym 
zaangażowaniem  wypełniając   swoje  obowiązki  związane  z  działalnością  statutową.  Na 
posiedzeniach   zarówno   frekwencja   jak  i aktywność członków była bardzo dobra i mamy 
nadzieję, że w nowej kadencji też będzie taka.

Tematyka spraw i problemów rozwiązywania i dyskutowania na posiedzeniach wynikała z 
nieciekawej sytuacji gospodarczej województwa co rzutowało na kondycję i płynność finansową 
firm budowlanych i zatrudnionych w nich  pracowników  a  szczególnie  dotyczące  ich  płacy, 
bezpieczeństwa i zwolnień.  Realizowano  punkty  zapisane  w  Planie  Pracy   oraz   ustalenia i 
decyzje podejmowane na  posiedzeniach  Zarządu i Rady Krajowej w Warszawie. 

W  naszych  posiedzeniach  uczestniczyli  zaproszeni  goście  reprezentujący  Radę  Miasta 
Rzeszowa, Okręgową Inspekcję Pracy, RW OPZZ, Urząd Pracy którzy udzielali nam wyjaśnień i 
przedstawiali  informacje  w interesujących  nas  sprawach  i  problemach  firm budowlanych  i  ich 
pracowników na terenie województwa podkarpackiego.

Wybrani  przez  Delegatów   Przedstawiciele  Okręgu  aktywnie  uczestniczyli  w  pracach 
poszczególnych struktur związkowych i komisjach:

• w Radzie Krajowej Marek Petrykowski i Jerzy Mitka
• w Kolegium Przewodniczących Stanisław Ruszała
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• w Gł. Komisji Rewizyjnej Wanda Lemantowicz
• w Komisji Etyki 

i Weteranów Pracy Bronisław Czyż

         Na ostatnim kongresie OPZZ kol. Marek Petrykowski z ramienia „Budowlanych” został 
zgłoszony i wybrany członkiem Rady OPZZ.

Ponadto  Przewodniczący Okręgu  –  Stanisław  Ruszała i Jerzy Mitka  reprezentowali  ZZ 
„ Budowlani ”   w   pracach  Woj.  Komisji  Ochrony  Pracy  i  Prezydium RW OPZZ.

Przedstawiciele Okręgu uczestniczyli w obradach VI i VII Kongresu Związku w centralnych 
obchodach  „Dnia  Budowlanych”  w  Warszawie  jak  również  w  protestach  przed  Urzędem 
Wojewódzkim w Rzeszowie i przed Sejmem w Warszawie.

Posiedzenia odbywały się zgodnie z przyjętymi terminami w Planie Pracy jak i  również 
wtedy  kiedy  trzeba  było  podjąć  decyzję  lub  zająć  określone  stanowisko  w  pilnej  konkretnej 
sprawie.

Z każdego posiedzenia sporządzano protokół którego kopię przesyłano do Biura Związku w 
Warszawie.

Kontakty Przewodniczącego Okręgu z organizacjami zakładowymi utrzymywane  były  na 
bieżąco  a  zgłaszane  sprawy i problemy  rozwiązywane w  miarę  możliwości  korzystając  z 
pomocy radców prawnych Inspekcji Pracy i RW OPZZ w Rzeszowie.

W nowej  kadencji  mamy jednego nowego Przewodniczącego Zakładowej  Organizacji  w 
Kruszgeo S.A. – kol. Jerzego Drąga. Dotychczasowy, długoletni Przewodniczący kol. Jerzy Mitka 
przechodzi w m-cu listopadzie na emeryturę, ale nie żegna się z działalnością związkową. 

Chciałbym podziękować wszystkim członkom Zarządu i  Rady Okręgu,  którzy mimo że 
działają społecznie zawsze byli obecni i podejmowali decyzje kiedy zachodziła taka potrzeba.

Krótka informacja  o sprawach finansowych

W  Zarządzie  Okręgu  Podkarpackiego  oprócz  podstawowej  działalności  statutowej 
funkcjonowała   również  działalność  gospodarcza  (  wynajem 1  lokalu  mieszkalnego  i  3  lokali 
użytkowych w budynku związkowym w Rzeszowie przy ul. Kopernika 18 i 18A) – rozliczana przez 
Zarząd Krajowy w Warszawie.

Z  wpływów  za  czynsz  pokrywane  są  koszty  utrzymania  budynku  a  ze  składek 
członkowskich pokrywane są koszty działalności statutowej i dieta społeczna  Przewodniczącego 
Okręgu.

Dokumenty i sprawy finansowe nadzorowane były przez Główna Księgową  Związku   w 
Warszawie. Okręg  posiadał  samodzielność  finansową i sam decydował o wpływach i wydatkach 
przeznaczonych  na  prowadzenie  działalności,  prowadząc  skróconą  dokumentację  finansowo  – 
księgową. Natomiast  pełną księgowość,  roczne rozliczenia i  bilans Okręgu opracowuje Główna 
Księgowa   Związku   uzgadniając  go   z   Przewodniczącym   Okręgu w oparciu o otrzymane 
dokumenty.

Okręg do 10-tego każdego miesiąca przesyła do Warszawy dokumentację źródłową – raport 
kasowy, zestawienie wyciągów bankowych, zestawienie faktur własnych  i  obcych. 

Przesyłana  dokumentacja  według  oceny  Gł.  Księgowej  prowadzona  jest  fachowo, 
terminowo i czytelnie.

Jeżeli idzie o pracowników Okręgu to Przewodniczący pełni funkcję społecznie, otrzymując 
z tego tytułu dietę w wysokości 400,- zł miesięcznie. 

Na dzień 31.10.2014r. Okręg nie posiada żadnych długów, natomiast stan konta   w  banku 
wynosi : 6,554,63 zł  a stan gotówki  w   kasie wynosi: 144,89 zł PLN. 

Informujemy również,  że  w czasie  kadencji  Główna Komisja  Rewizyjna przeprowadziła 
kontrolę  w Okręgu nie  stwierdzając  nieprawidłowości  a  drobne uchybienia  zostały usunięte  na 
bieżąco.

Informujemy Delegatów, że od przeszło dwóch lat lokal biurowo-użytkowy o pow. 104 m2 
nie może znaleźć najemcy ani kupca – nie przynosi wpływów a ponoszone są niemałe  koszty 
zarządcy wspólnoty mieszkaniowej.
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Szanowni delegaci i zaproszeni goście

Zbliżając się do końca sprawozdania bolejemy nad tym, że polityka kolejnych   rządów, 
prywatyzacja   i    przekształcenia  firm,     brak  inwestorów i  inwestycji  przyczyniają się  do 
upadłości firm, zwolnień pracowników, zwiększenia bezrobocia a tym samym do likwidacji części 
organizacji związkowych oraz zmniejszenia ilości członków.

Mimo tych wszystkich trudności i przeszkód będziemy się starać utrzymać    i    prowadzić 
dalej   naszą   działalność   statutową,    szukać   dróg i rozwiązań,  które pozwoliłyby  zwiększyć 
naszą skuteczność i szeregi.

Rzeszów dn. 07.11.2014r.
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Białystok 17.10.2014

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
OKRĘGU PODLASKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO

,,BUDOWLANI” W KADENCJII 2009-2014

Rok 2010 był nietypowym w działalności Okręgu Podlaskiego. Już na początku roku nie 
została  przedłużona umowa o pracę  z  pracownikiem Biura  Zarządu Okręgu panem Ryszardem 
Raginią. Ówczesny Przewodniczący Okręgu Podlaskiego Związku Zawodowego ,,Budowlani”, kol. 
Dariusz  Zarzecki,  otrzymał  propozycję  pracy  w  Zarządzie  Krajowym  Związku.  Brak 
Przewodniczącego na miejscu, brak pracownika, powodowała , że Okręg popadał w zapaść. Mimo 
takich przeciwności udało się przeprowadzić zebrania Zarządu Okręgu i Rady Okręgu. Na zebraniu 
Zarządu Okręgu w maju 2010 r. kol. Dariusz Zarzecki zrezygnował z funkcji Przewodniczącego 
Zarządu Okręgu Podlaskiego Związku Zawodowego ,,Budowlani”, motywując swoją decyzję pracą 
w zarządzie Krajowym Związku. Na tym zebraniu Zarządu podjęto decyzję o przeprowadzeniu 
nowych  wyborów  Przewodniczącego  Zarządu  Okręgu  Podlaskiego  Związku  Zawodowego 
,,Budowlani”,  wyznaczając  datę  Nadzwyczajnego  Zebrania  Delegatów  Okręgu  Podlaskiego  na 
dzień 19 czerwca 2010 r. 

19.czerwca  2010  r.  odbyło  się  Nadzwyczajne  Zebranie  Delegatów  Okręgu  Podlaskiego 
Związku Zawodowego ,,Budowlani”.  Jedynym punktem Zebrania  był  wybór  Przewodniczącego 
Zarządu Okręgu Podlaskiego Związku Zawodowego ,,Budowlani”.  W wyniku wyborów nowym 
Przewodniczącym Zarządu Okręgu Podlaskiego związku Zawodowego ,,Budowlani”  został  kol. 
Jarosław  Niczewski,  Przewodniczący  Zarządu  Międzyzakładowego  związku  Zawodowego 
,,Budowlani” w Pfleiderer Grajewo. 

Już  w  lipcu,  mimo  pory  wakacyjnej  odbyło  się  zebranie  Zarządu,  Rady  Okręgu  z 
Przewodniczącymi  Organizacji  Zakładowych.  We  wrześniu  2010  r.  Członkowie  Związku 
Zawodowego ,,Budowlani” z Okręgu Podlaskiego wzięli udział w obchodach Dnia Budowlanych. 
W tym roku odbyły się one w Serpelicach nad Bugiem. Dzień Budowlanych został zorganizowany 
wspólnie  przez  Okręgi  Podlaski,  Lubelski  i  Mazowiecki.  Jesień  to  nie  tylko  obchody  Dnia 
Budowlanych, te okręgowe w Serpelicach nad Bugiem, i te Centralne w Warszawie,  w których 
uczestniczyli  przedstawiciele  Okręgu  Podlaskiego,  ale  również  manifestacje  związkowe. 
Członkowie  Związku  Zawodowego  ,,Budowlani”  z  Okręgu  Podlaskiego  uczestniczyli  w 
manifestacjach  zorganizowanych  przez  centrale  związkowe,  OPZZ  i  Solidarność,  szczególnie 
aktywni byli  Leśnicy,  którzy demonstrowali przeciwko włączeniu Lasów Państwowych do sfery 
budżetowej. 

W  październiku  rozpoczął  się  cykl  szkoleń  ,,Fundamenty  Dialogu”,  w  których  licznie 
uczestniczyli przedstawiciele Okręgu Podlaskiego.  Jarosław Niczewski,  Przewodniczący Okręgu 
Podlaskiego  Związku  Zawodowego  ,,Budowlani”  jako  jeden  z  dwóch  przedstawicieli 
,,Budowlanych” został członkiem Komisji do spraw Polityki Społecznej działającej przy OPZZ.

Rok zakończył się uroczystym spotkaniem ,,Wigilijno-Opłatkowym” w Zajeździe ,,Dworek” 
w Choroszczy.

Reasumując w 2010 r. Zarząd Okręgu zbierał się sześciokrotnie, Rada Okręgu zbierała się 
trzykrotnie,  oraz  dwukrotnie  odbyło  się  posiedzenie   Przewodniczących  Organizacji 
Podstawowych. Przyjęto kilka uchwał.

W  Okręgu  na  koniec  2010  r.  jest  zrzeszonych  445  Członków  Związku  Zawodowego 
,,Budowlani”, w ośmiu organizacjach.

W 2011r Zarząd Okręgu Podlaskiego odbył sześć posiedzeń, przyjmując sześć uchwał, oraz 
jedno stanowisko, Rada Okręgu Podlaskiego odbyła sześć posiedzeń, przyjmując siedem uchwał, 
oraz jedno stanowisko. Przewodniczący Organizacji Podstawowych spotykali się cztero krotnie na 
Kolegium Przewodniczących. Przewodniczący Zarządu Okręgu w 2011r odwiedził trzy Organizacje 
Podstawowe tj. w SM Suwałki, Sokółka Okna i Drzwi, oraz w Przasnyszu organizację Leśników. 
Przedstawiciele  Okręgu  Podlaskiego  czynnie  uczestniczą  w  organach  nadrzędnych  naszego 
związku tj.  w Zarządzie i  Radzie Krajowej, jak również w strukturach wojewódzkich OPZZ w 
Białymstoku.
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Ponadto Członkowie ZZ ,,Budowlani” zrzeszeni w organizacjach Podstawowych czynnie 
uczestniczyli  w  szkoleniach  ,,Fundamenty  Dialogu”  zorganizowanych  przez  Zarząd  Krajowy 
Związku. W sumie w obu etapach szkolenia wzięło udział 35 związkowców z sześciu organizacji 
działających  w  Okręgu  Podlaskim  Związku  Zawodowego  ,,Budowlani”.  Z  poszczególnych 
organizacji uczestniczyło: z SM Suwałki 1 osoba, z BPRZ i MB Białystok 2 osoby, Sokółka Okna i 
Drzwi 3 osoby, z UNIBEP Bielsk Podlaski 3 osoby, z Organizacji Międzyzakładowej Leśników 12 
osób,  oraz  z  Pfleiderer  Grajewo  14  osób.  Należy  tu  nadmienić,  że  Okręg  Podlaski  ZZ 
,,Budowlani” , był jednym z najaktywniejszym uczestnikiem szkoleń. Uczestnictwo w szkoleniach 
pozwoliło nabyć wiedzę przydatną do dalszej pracy związkowej. 

Przedstawiciele Okręgu Podlaskiego Związku Zawodowego ,,Budowlani” uczestniczyli w 
manifestacjach i protestach organizowanych przez centrale związkowe. 28 maja 2011r Członkowie 
ZZ ,,Budowlani” uczestniczyli  w Białymstoku w proteście przeciwko biedzie w Polsce,  Protest 
zorganizowała NSZZ ,,Solidarność” pod hasłem ,,Władza Wasza- Bieda Nasza”. Dnia 8 czerwca 
2011  Związek  Zawodowy ,,Budowlani”  zorganizował  pod  Sejmem RP manifestację  w obronie 
Spółdzielni Mieszkaniowych. W manifestacji tej wzięło udział kilkunastu przedstawicieli Okręgu 
Podlaskiego ZZ ,,Budowlani”, głównie ze SM ,,Słoneczny Stok” z Białegostoku.

Nie tylko samą pracą, szkoleniami i działalnością związkową żyliśmy w minionym roku. 
Jak  co  roku  Okręg  Podlaski  jest  współorganizatorem,  lub  organizatorem  różnych  imprez 
integracyjnych. Warto wymienić choćby kulig i  bal karnawałowy w Zajeździe ,,Zagłoba”,  który 
odbył się w dniu 1 lutego. Organizatorem tej imprezy były organizacje w SM ,,Słoneczny Stok”, 
oraz  w  UNIBEP Bielsk  Podlaski.  Uczestniczyło  w  niej  ponad  50  osób  z  prawie  wszystkich 
Organizacji zrzeszonych w Okręgu Podlaskim ZZ  ,,Budowlani”. Drugą taką imprezą organizowaną 
przez Okręg był Międzyokręgowy Dzień Budowlanych, który odbył się dnia 1 października 2011r 
w Centrum Szkoleniowo-Bankietowym ,,Trzy Sosny”  w Ignatkach pod Białymstokiem. Oprócz 
przedstawicieli  Okręgu  Podlaskiego  wzięli  w  nim  udział  koleżanki  i  koledzy  z  Okręgu 
Mazowieckiego  ZZ  ,,Budowlani”.  W  Dniu  Budowlanych  kilkunastu  działaczy  związkowych 
zostało odznaczonych Medalami i Odznaczeniami Związkowymi i Resortowymi. Gościem na tej 
imprezie  był  Członek  Zarządu  Krajowego  ZZ  ,,Budowlani”  kol.  Zbigniew  Mikołajczyk.  Na 
spotkaniu bawiło się ponad 90 osób. Jak co roku zostało zorganizowane spotkanie opłatkowe, w 
którym uczestniczył Zarząd, Rada Okręgu, jak również Okręgowa Komisja Rewizyjna. 

W Okręgu  Podlaskim działa  obecnie  8  organizacji  ZZ ,,Budowlani”,  zrzeszających  422 
członków. 
 

W 2012r Zarząd Okręgu Podlaskiego odbył sześć posiedzeń, przyjmując sześć uchwał, oraz 
jedno stanowisko, Rada Okręgu Podlaskiego odbyła sześć posiedzeń, przyjmując siedem uchwał, 
oraz jedno stanowisko. Przewodniczący Organizacji Podstawowych spotykali się czterokrotnie na 
Kolegium  Przewodniczących.  Przewodniczący  Zarządu  Okręgu  w  2011r  odwiedził  jedną 
Organizacje  Podstawowe  tj.  w  SM  Suwałki,  gdzie  odbyły  się  przedterminowe  wybory 
Przewodniczącego oraz Zarządu Organizacji.

Przedstawiciele Okręgu Podlaskiego czynnie uczestniczą w organach nadrzędnych naszego 
związku tj.  w Zarządzie i  Radzie Krajowej, jak również w strukturach wojewódzkich OPZZ w 
Białymstoku.

Ponadto Członkowie ZZ ,,Budowlani” zrzeszeni w organizacjach Podstawowych czynnie 
uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez Zarząd Krajowy naszego Związku, OPZZ jak 
również Państwową Inspekcję  Pracy.  W sumie  ze szkoleń  skorzystało ponad 30 związkowców. 
Uczestnictwo w szkoleniach  pozwoliło  nabyć  wiedzę  przydatną  do  dalszej  pracy  zawodowej  i 
związkowej. 

Przedstawiciele Okręgu Podlaskiego Związku Zawodowego ,,Budowlani” uczestniczyli w 
manifestacjach i protestach organizowanych przez centrale związkowe. 

W Okręgu  Podlaskim działa  obecnie  6  organizacji  ZZ ,,Budowlani”,  zrzeszających  385 
członków. 

W 2013r Zarząd Okręgu Podlaskiego odbył sześć posiedzeń, przyjmując sześć uchwał, oraz 
jedno stanowisko, Rada Okręgu Podlaskiego odbyła sześć posiedzeń, przyjmując piętnaście uchwał, 
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oraz jedno stanowisko. Przewodniczący Organizacji Podstawowych spotykali się cztero krotnie na 
Kolegium  Przewodniczących.  Przewodniczący  Zarządu  Okręgu  w  2013r  odwiedził  dwie 
Organizacje  Podstawowe  tj.  w  SM  Suwałki,  Sokółka  Okna  i  Drzwi.  Przedstawiciele  Okręgu 
Podlaskiego  czynnie  uczestniczą  w  organach  nadrzędnych  naszego  związku  tj.  w  Zarządzie  i 
Radzie Krajowej, jak również w strukturach wojewódzkich OPZZ w Białymstoku.

Przedstawiciele Okręgu Podlaskiego Związku Zawodowego ,,Budowlani” uczestniczyli w 
manifestacjach i protestach organizowanych przez centrale związkowe.

Nie tylko samą pracą, szkoleniami i działalnością związkową żyliśmy w minionym roku. 
Jak  co  roku  Okręg  Podlaski  jest  współorganizatorem,  lub  organizatorem  różnych  imprez 
integracyjnych. Warto wymienić choćby kulig i , który odbył się w dniu 1 lutego. Organizatorem tej 
imprezy były organizacje w SM ,,Słoneczny Stok”, oraz w UNIBEP Bielsk Podlaski. Uczestniczyło 
w niej  ponad  50  osób  z  prawie  wszystkich  Organizacji  zrzeszonych  w Okręgu  Podlaskim ZZ 
,,Budowlani”.  Drugą  taką  imprezą  organizowaną  przez  Okręg  był  Międzyokręgowy  Dzień 
Budowlanych, który odbył się dnia 1 października 2013 w Siemiatyczach. Oprócz przedstawicieli 
Okręgu  Podlaskiego  wzięli  w  nim  udział  koleżanki  i  koledzy  z  Okręgu  Mazowieckiego  ZZ 
,,Budowlani”.  W Dniu  Budowlanych  kilkunastu  działaczy  związkowych  zostało  odznaczonych 
Medalami i Odznaczeniami Związkowymi. Na spotkaniu bawiło się ponad 90 osób. Jak co roku 
zostało  zorganizowane  spotkanie  opłatkowe,  w  którym uczestniczył  Zarząd,  Rada  Okręgu,  jak 
również Okręgowa Komisja Rewizyjna. 

W Okręgu  Podlaskim działa  obecnie  6  organizacji  ZZ ,,Budowlani”,  zrzeszających  378 
członków. 
 

W 2014 roku Rada i Zarząd Okręgu Podlaskiego odbyły 4 posiedzenia, przyjęto 6 uchwał. 
Na  początku  roku  odbył  się  tradycyjnie  bal  karnawałowy  zorganizowany  przez  Organizację 
Pracowników Leśnictwa. Bal odbył się 29 stycznia 2014 w Białowieży, uczestniczyło w nim 60 
członków sympatyków ZZ ,,Budowlani” z Okręgów Podlaskiego i Mazowieckiego. Rok 2014, to 
przede  wszystkim  kampania  wyborcza  w  Organizacjach  Podstawowych.  Najwcześniej  wybory 
odbyły się w Organizacji Pracowników Leśnictwa, bo już w styczniu. W marcu odbyły się wybory 
w SSM Suwałki i SM ,,Słoneczny Stok” w Białymstoku, kwiecień to wybory w ,,Sokółka Okna i 
Drzwi” w Sokółce, maj wybory w Unibep Bielsk Podlaski, czerwiec Pfleiderer Grajewo S.A. We 
wszystkich wyborach uczestniczył Przewodniczący Okręgu Podlaskiego ZZ ,,Budowlani”

Na Koniec kadencji w Okręgu Podlaskim działa 6 organizacji zrzeszających 343 Członków.
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Sprawozdanie
Zarządu Okręgu Pomorskiego Z.Z. „Budowlani”

za kadencję 2009 r. – 2014 r.

Koleżanki i Koledzy, Szanowni Goście!
             

Dzisiejszym Zjazdem Delegatów zamykamy kolejną kadencję naszej wspólnej pracy. Rok 
2014 jest rokiem zebrań sprawozdawczo-wyborczych we wszystkich strukturach naszego Związku, 
a zakończy go Krajowy Zjazd sprawozdawczo-wyborczy Związku Zawodowego „Budowlani”. 
            Miniona kadencja była kadencją trudną,  podczas której  nastąpił  spadek liczebności 
związkowców, na co wpływ miała niestabilna sytuacja polityczna, kryzys ekonomiczny oraz prawo 
broniące pracodawcy, a nie pracownika.

Bieżącą działalnością Okręgu kierował Zarząd w składzie:
• Dorota Bobula  - Przewodnicząca
• Jolanta Romanowska - Wiceprzewodnicząca
• Leszek Pobłocki - Wiceprzewodniczący
• Franciszek Rogala - Wiceprzewodniczący
• Mirosław Simon – Wiceprzewodniczący
• Janusz Lentowicz - Wiceprzewodniczący

Wraz z  Okręgową Komisją Rewizyjną w składzie: 

• Elżbieta Serdiuk - Przewodnicząca
• Stanisław Leśniak - Członek
• Tadeusz Michalski – Członek
•

Zjazd Okręgowy wybrał  również i  rekomendował  do pełnienia funkcji  we władzach krajowych 
Związku członków Rady Krajowej:

• Dorota Bobula
• Jolanta Romanowska
• Mirosław Karpiński

PRACA STATUTOWYCH ORGANÓW ZWIĄZKU

Podstawą naszej pracy był corocznie uchwalany Program Działania i Plan Pracy. W okresie 
sprawozdawczym Rada Okręgu obradowała 4 razy w roku, dokonywała rocznej oceny działalności 
Okręgu i każdorazowo udzielała absolutorium Zarządowi Okręgu.

   W mijającej kadencji odbyły się wszystkie zaplanowane posiedzenia  Zarządu i Rady Okręgu. 
(50 zebrań Zarządu Okręgu i 20 spotkań Rady Okręgu.)

W mijającej kadencji w siedzibie Zarządu Okręgu Pomorskiego Z.Z. "Budowlani"odbyło się 
9 szkoleń ZSIP.

W  obradach  Rady,  Zjazdu  Delegatów  i  Dniu  Budowlanych  brał  udział  przedstawiciel 
Zarządu Krajowego, jak również przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy.

Każdego  roku  jedno  z  posiedzeń  Rady  Okręgu  poświęcone  było  zagadnieniom 
przestrzegania Prawa Pracy oraz bezpieczeństwa w pracy, a także obchodom 28 kwietnia - „Dnia 
Bezpieczeństwa  i  Ochrony  Zdrowia  w  Pracy”.  Wspólnie  z  PIP  braliśmy  czynny  udział  w 
propagowaniu korzyści, które przynosi bezpieczna praca. 

 Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy składał przedstawiciel Okręgowej 
Inspekcji Pracy w Gdańsku. 
         Zarząd zgodnie z przyjętymi planami pracy był organizatorem szkoleń związkowych dla 
członków Zarządów Zakładowych oraz Zakładowych Społecznych Inspektorów Pracy.

Wszystkie przyjęte przez Zarząd i Radę Okręgu  uchwały, wnioski  i stanowiska zostały zre-
alizowane. Rada Okręgu przyjęła 126 uchwał, natomiast Zarząd Okręgu przyjął 163 uchwały. Wy-
konanie przyjętych uchwał i stanowisk było na bieżąco rozliczane na kolejnych obradach.
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Głównymi tematami, jakimi zajmowała się w swej pracy Rada i Zarząd były:
• program działania, plan pracy oraz organizacja szkoleń,
• współdziałanie i bieżąca współpraca z Okręgową Inspekcją Pracy w zakresie przestrzegania 

prawa i warunków pracy, 
• szkolenia  związkowe  członków  Zarządów  Zakładowych,  Komisji  Rewizyjnych  i 

Zakładowych Społecznych Inspektorów Pracy,
• kontakty z organami administracji państwowej, samorządem i organizacją pracodawców,
• działalność  gospodarcza  i  finansowa,  w  tym  opłacanie  składki  oraz  pozyskiwanie 

dodatkowych środków,
• rozwój organizacyjny Związku,
• analiza  sytuacji  zewnętrznej  i  wewnątrzzwiązkowej,  sytuacja  w  organizacjach 

związkowych.

Zrealizowaliśmy  wszystkie  uchwały  i  zalecenia  Rady  i  Zarządu  Krajowego  naszego 
Związku.  We  wszystkich  naszych  działaniach,  a  szczególnie  w  sprawach  porad  oraz 
interwencyjnych, współpracowaliśmy z Okręgową Inspekcją Pracy i Kancelarią Prawną działającą 
przy biurze Rady Wojewódzkiej OPZZ w Gdańsku. 

Posiedzenia Zarządu zwoływane były zgodnie z przyjętym Planem Pracy oraz zawsze, gdy 
zachodziła  taka  potrzeba  poza  przyjętym harmonogramem posiedzeń.  We  wszystkich  obradach 
Zarządu brali udział członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

     W trakcie obrad Zarządu analizowano i omawiano wszystkie 
sprawy  wynikające  z  bieżącej  działalności  naszego  Okręgu,  Zarządów  Zakładowych  i  władz 
krajowych Z.Z. ”Budowlani”.

Zarząd  był  współorganizatorem  i  uczestnikiem  wszystkich  koordynowanych  przez  Z.Z. 
”Budowlani” i  OPZZ manifestacji i  pikiet  związkowych, w których brali  udział przedstawiciele 
naszego Okręgu. 

Przewodnicząca  Rady  Okręgu  Pomorskiego  na  bieżąco  utrzymywała  kontakty  z 
Organizacjami  Zakładowymi  celem  monitorowania  i  ewentualnego  udzielania  wsparcia 
Przewodniczącym i Zarządom Zakładowym w ich działalności związkowej. 

        
STAN ORGANIZACYJNY

Mijająca  kadencja  nie  była  dobrym  czasem  na  walkę  o  poszerzenie  liczebności 
związkowców naszego Okręgu.  Pomimo problemów w branży budowlanej  utrzymano struktury 
związkowe w zdecydowanej większości zakładów pracy. 

Na  podstawie  ankiet  statystycznych  wg.  stanu  na  dzień  30.09.2014  r.  liczba  naszych 
członków wynosiła 732 osoby.  Na dzień dzisiejszy Okręgowy Zjazd Delegatów to 23 Delegatów 
wybranych przez zebrania sprawozdawczo-wyborcze w strukturach podstawowych. 

Działalność Zarządu Okręgu w latach 2010 – 2014

2010
W  marcu gościem naszej  Rady Okręgu  był  Przewodniczący  Zarządu  Krajowego  Z.  Z. 

„Budowlani” Zbigniew Janowski.
W kwietniu odbyło się Posiedzenie Rady Okręgu Pomorskiego poświęcone obchodom 28 

kwietnia  -  „Dnia  Bezpieczeństwa  i  Ochrony  Zdrowia  w  Pracy”.  Przedstawiciel  Państwowej 
Inspekcji Pracy przedstawił ocenę stanu przestrzegania bezpieczeństwa i prawa pracy.

W  maju  w VII Kongresie Z.Z. „Budowlani” w Warszawie brało udział  10 Delegatów z 
Okręgu Pomorskiego. Spośród naszych delegatów wybrano trzech członków Rady Krajowej.

We  wrześniu  w „Hotelu Łeba” w Łebie odbyła się uroczysta Rada Okręgu połączona z 
obchodami  Święta  Budowlanych  i  szkoleniem  działaczy  związkowych  oraz  Zakładowych 
Społecznych  Inspektorów  Pracy.  Naszym  gościem  był  członek  Zarządu  Krajowego  Z.Z. 
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”Budowlani” Kol. Dariusz Zarzecki. 
W  listopadzie  odbyło  się  posiedzenie  Zarządu  i  Rady  Okręgu  Pomorskiego  w  Domu 

Nauczyciela w Gdańsku. Podczas tego zebrania Rada Okręgu przyjęła Roczny Program Działania 
oraz Preliminarz Budżetowy na 2011 rok. 

W grudniu w siedzibie Zarządu Okręgu Pomorskiego Z.Z. "Budowlani" Starszy Inspektor 
Pracy Aleksander Zając przeprowadził szkolenie ZSIP.

2011
    W  styczniu  podczas obrad Rady Okręgu omówione zostały sprawozdania z działalności 
zarządów zakładowych za miniony rok.

W lutym Przewodnicząca uczestniczyła w spotkaniu Kolegium Przewodniczących Okręgów 
w Ciechocinku. 

W marcu na kolejnym spotkaniu Rady Okręgu członkowie Zarządu otrzymali absolutorium 
za 2010 rok.

W kwietniu 14 członków Organizacji  Zakładowych z Okręgu Pomorskiego udało się na 
Konferencję do Warszawy z okazji  „Dnia Bezpieczeństwa i  Ochrony Zdrowia w Pracy”.  Wielu 
członków Związku otrzymało odznaczenia.

W  maju Przewodnicząca  ZOP  wzięła  udział  w  obradach  Kongresu  Budownictwa 
Mieszkaniowego w Warszawie.

  Również w maju zebrała się Rada Okręgu poświęcona obchodom „Dnia Bezpieczeństwa i 
Ochrony  Zdrowia  w  Pracy”.  Szkolenie  członków  Związku  poprowadził  Starszy  Inspektor 
Państwowej Inspekcji Pracy Aleksander Zając.

W czerwcu w Warszawie pod Sejmem RP odbyła się zorganizowana przez Związek Zawodo-
wy „Budowlani” manifestacja w obronie tysięcy miejsc pracy w spółdzielniach mieszkaniowych. 
Wzięło w niej udział około 2.000 pracowników spółdzielczości. 

 We wrześniu  w  Hotelu „Venus” w Łapinie odbyło się posiedzenie Zarządu i Rady Okręgu 
Pomorskiego  oraz  obchody  „Dnia  Budowlanych”.  W   uroczystej  kolacji  uczestniczył 
Przewodniczący Zarządu Krajowego Z.Z. ”Budowlani” Kol. Zbigniew Janowski.

  Także  we wrześniu Przewodnicząca  Okręgu  Pomorskiego  wraz  z   Przewodniczącym 
Zarządu Krajowego Kol. Zbigniewem Janowskim wzięła udział w „Forum Rusztowaniowym” w 
Gdyni.

W  październiku na  stadionie  PGE  Arena  w  Gdańsku  odbył  się  towarzyski  mecz 
budowniczych stadionu Polska – Ukraina. Celem imprezy było zwrócenie uwagi opinii publicznej 
na znakomite efekty pracy firm budowlanych, budujących obiekty piłkarskich mistrzostw Europy. 
Mecz zakończył się przegraną polskiej drużyny 0 – 1.

W latach  2010  r.  i  2011  r.  braliśmy udział  w szkoleniach  w ramach  projektu  unijnego 
„Fundamenty  Dialogu”.  W szkoleniach  tych   uczestniczyło  100  członków  Związku  z  naszego 
Okręgu. 

2012
W  styczniu  odbyło  się  szkolenie  związkowe  dla  Przewodniczących  organizacji 

zakładowych i Delegatów, które poprowadził Starszy Inspektor Pracy Aleksander Zając. Głównym 
tematem były zmiany w Kodeksie Pracy w 2012 roku.

Również w styczniu zebrała się Rada Okręgu, podczas której przyjęto budżet na 2012 rok i 
udzielono absolutorium członkom Zarządu.

W marcu odbyło  się  posiedzenie  Rady  Okręgu  Pomorskiego  poświęcone  „Dniu 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy”. 

W maju Przewodnicząca Okręgu Pomorskiego wzięła udział w II Regionalnej Konferencji 
Konsultacyjnej dotyczącej założeń do nowego prawa budowlanego oraz nowelizacji ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Również  w maju w  Słowińskim Parku  Narodowym w Smołdzinie  odbyło  się  zebranie 
wyjazdowe Zarządu Okręgu Pomorskiego Z.Z.”Budowlani”.

Także w maju w Siedzibie Okręgu Łódzkiego w Łodzi odbyły się centralne obchody 120 - 
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lecia Ruchu Związkowego.
W październiku w  Hotelu  „Amber”  odbyło  się  uroczyste  spotkanie  Rady  Okręgu 

Pomorskiego  z  okazji  120  –  lecia  Ruchu  Zawodowego Budowlanych. Uczestniczyli  w  nim 
weterani  Ruchu  Zawodowego  Budowlanych,  działacze  Związku,  społeczni  inspektorzy  pracy  i 
prezesi spółdzielni mieszkaniowych. Podczas uroczystości kilkudziesięciu związkowców otrzymało 
odznaki : Złotą Odznakę Zasłużony dla Budownictwa, Honorową Odznakę Związku Zawodowego 
„Budowlani”,  Medal  z  okazji  120  -  lecia  Ruchu  Zawodowego  Budowlanych.  Odznaczenia 
wręczyli: Sekretarz Kapituły Ireneusz Goździołko i Przewodnicząca Okręgu Pomorskiego Dorota 
Bobula.  Wśród  zaproszonych  gości  na  uroczystości  120-lecia  obecni  byli  również:  Franciszek 
Potulski,  Wice-Przewodniczący   Rady Wojewódzkiej  OPZZ,  Zbigniew  Długokęcki,   Zastępca 
Okręgowego  Inspektora  ds.  Nadzoru  Aleksander  Zając,  Starszy  Inspektor  Pracy,  Sławomir 
Piechota,  Prezes Spółdzielni  Mieszkaniowej „Bałtyk”,  Zbigniew Kopiński,  Prezes Robotniczej 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” .

Z  okazji  Jubileuszu  Listy  gratulacyjne  przesłali:  Prezydent  Miasta  Gdańska   Paweł 
Adamowicz,  Kazimierz  Schreiber  -  Przewodniczący  Rady  Wojewódzkiej  OPZZ  i  Mieczysław 
Szczepański z Okręgowej Inspekcji Pracy.

Także w październiku Przewodnicząca Okręgu Pomorskiego uczestniczyła w w Warszawie 
w Europejskiej Konferencji Kobiet i Komitetu BWI (Międzynarodowej Organizacji Budowlanych i 
Drzewiarzy z siedzibą w Genewie). Wydarzenie to było częścią cyklu konferencji organizowanych 
przez BWI. Przyjęto postulat, że kobiety powinny mieć większą rolę nie tylko w swoich związkach, 
ale także na poziomie kierownictwa BWI.

W listopadzie w ramach solidarności ze związkami zawodowymi w Europie odbyła się zor-
ganizowana przez OPZZ pikieta przed Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku, w której uczestniczył 
Związek Zawodowy „Budowlani”  oraz  inne  organizacje  związkowe.  Była  to  akcja  pod hasłem 
„Chcemy pracować, nie manifestować” 

Również  w listopadzie w  Muzeum  Historycznym  Miasta  Gdańska  w  Dworze  Artusa 
Przewodnicząca  Okręgu  Pomorskiego  uczestniczyła  w  gali  zorganizowanej  przez  Okręgowego 
Inspektora Pracy, podczas której podsumowano program działalności prewencyjno – promocyjnej 
za 2012 r. 

Także w listopadzie, podczas spotkania Rady Okręgu, zatwierdzono roczny plan działania 
oraz projekt preliminarza budżetowego Zarządu Okręgu na 2013 rok.

2013

W styczniu odbyło się spotkanie Zarządu i Rady Okręgu połączone ze szkoleniem związko-
wym, które przeprowadziła Nadinspektor Pracy Katarzyna Łażewska. 

W marcu w Sali BHP Stoczni Gdańskiej miało miejsce spotkanie pod nazwą „Platformy 
Oburzonych”, w którym uczestniczyło  kilkadziesiąt różnych organizacji. Wynikiem spotkania był 
wspólny  list  do  Prezydenta  z  apelem  o  wprowadzenie  progu  obligatoryjnego  referendum 
obywatelskiego.

W kwietniu w Sejmie RP odbyło się spotkanie, które miało charakter Sesji Rady Ochrony 
Pracy  z  okazji  „Międzynarodowego  Dnia  Ofiar  Wypadków  przy  Pracy”.  Okręg  Pomorski 
reprezentowali:  Przewodnicząca  Dorota  Bobula,  Przewodniczący  S.M.  „Bałtyk”  Mirosław 
Karpiński, Marek Gill, oraz Wiesław Gruba z Wejherowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 

W maju Przewodnicząca  uczestniczyła  w  konferencji  „Kreowanie  bezpiecznego  i 
przyjaznego  środowiska  pracy”  w  Urzędzie  Marszałkowskim  w  Gdańsku.  Organizatorami 
konferencji była Państwowa Inspekcja Pracy i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby 
BHP. 

Także w maju zebrała  się Rada Okręgu poświęcona obchodom „Dnia Bezpieczeństwa i 
Ochrony Zdrowia w Pracy”.

W czerwcu w hotelu „Orle” w Gdańsku - Sobieszewie odbyła się konferencja pod hasłem 
„Współpraca na rzecz bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie”. W debacie brali udział przedsta-
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wiciele Związków Zawodowych Pracodawców, Związku Zawodowego „Budowlani”, NSZZ Soli-
darność, OPZZ. 

We wrześniu w Dworze Artusa Przewodnicząca ZOP wzięła udział w inauguracji ogólnopol-
skiej kampanii Państwowej Inspekcji Pracy pod hasłem „Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie”. 

Również we  wrześniu członkowie pomorskich organizacji związkowych wzięli udział  w 
„Ogólnopolskich  Dniach  Protestu”  w  Warszawie.  Był  to  najważniejszy  dzień  ogólnopolskiej 
manifestacji przeciwko zmianom w  Prawie Pracy.

Także  we wrześniu  w  siedzibie  Urzędu  Miasta  Sopotu  odbyła  się  Konferencja 
„Innowacyjność  w  zarządzaniu  bezpieczeństwem  pracy”  współorganizowana  przez  Związek 
Zawodowy  „Budowlani”  i  Centralny  Instytut  Ochrony  Pracy.  Jako  przedstawiciel  Okręgu 
Pomorskiego swoją prezentację przedstawił Jacek Janowski z „Grupy Prefabet”, pracownik BHP. 

W październiku  w  hotelu  „Spichrz”  w  Borczu  odbyła  się  uroczysta  Rada  Okręgu 
Pomorskiego poświęcona obchodom Święta Budowlanych. W uroczystości wziął udział Zastępca 
Przewodniczącego Z. Z. „Budowlani” Kol. Ireneusz Goździołko.

W  grudniu zebrała się Rady Okręgu, podczas której  zatwierdzono roczny plan działania 
oraz projekt preliminarza budżetowego Zarządu Okręgu na 2014 rok.

2014

W lutym odbyło się posiedzenie Zarządu i Rady Okręgu Pomorskiego Z.Z. „Budowlani”, w 
którym wziął udział Przewodniczący Z. Z. „Budowlani” Zbigniew Janowski. 

W kwietniu Przewodnicząca Okręgu Pomorskiego wzięła udział w uroczystej Sesji Rady 
Ochrony Pracy, która odbyła się z okazji Międzynarodowego Dnia Ofiar Wypadków przy Pracy w 
Sali Kolumnowej Sejmu RP.

W maju  odbyło się posiedzenie Zarządu i Rady Okręgu Pomorskiego Z.Z. „Budowlani”, 
podczas  którego  prelegent  z  Państwowej  Inspekcji  Pracy  Artur  Grabowski  omówił  zmiany  w 
Kodeksie Pracy. 

Również w maju Przewodnicząca Okręgu Pomorskiego uczestniczyła jako delegat w obra-
dach VIII Kongresu OPZZ, które miały miejsce w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego w 
Warszawie. W spotkaniu odbywającym się pod hasłem „Razem o godną pracę" wzięli udział przed-
stawiciele wszystkich branż z całego kraju. VIII Kongres OPZZ połączony był z obchodami 30-le-
cia organizacji.

W czerwcu  Inspektor  Pracy  Aleksander  Zając  poprowadził  szkolenie  Społecznych 
Inspektorów  Pracy. Omówił  wybrane  zagadnienia  Prawa  Pracy  z  uwzględnieniem  zasad  BHP 
niezbędnych w bieżącej pracy Społecznych Inspektorów Pracy. 

W październiku w „Dworku Barwik” na Kaszubach odbyło się posiedzenie Zarządu i Rady 
Okręgu Pomorskiego oraz uroczyste obchody „Dnia Budowlanych”.

Rok 2014 był rokiem zebrań sprawozdawczo – wyborczych w organizacjach podstawowych 
Okręgu  Pomorskiego.  Wybrani  zostali  Przewodniczący,  Członkowie  Zarządu  oraz  Delegaci  na 
Okręgowy Zjazd. Kampanię wyborczą w organizacjach podstawowych zakończyliśmy w dniu  30 
maja.

Podziękowania

              Zbliżając się do końca sprawozdania pragnę podziękować w imieniu Zarządu Okręgu 
wszystkim  Zarządom  Zakładowym,  Członkom  Związku  Zawodowego  „Budowlani”,  za  naszą 
wspólną działalność w mijającej kadencji i za to, że potrafią i chcą walczyć o swoich członków.

              Dziękuję Członkom Rady Okręgu, Zarządowi Okręgu oraz Komisji Rewizyjnej za pomoc 
z ich strony i wsparcie w realizacji Programu Działania i w codziennej działalności Okręgu.

             Słowa podziękowania kieruję pod adresem Władz Krajowych i do Przewodniczącego 
Zbigniewa Janowskiego oraz jego Zastępcy Ireneusza Goździołko, za niełatwe pięć lat, które mimo 
licznych trudności kończymy mając za sobą wiele dobrych inicjatyw i działań podejmowanych w 
obronie i na rzecz naszych członków.

Dziękuję  za  zaproszenia  na  zebrania  sprawozdawcze  –  roczne   w  organizacjach 
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podstawowych.  Nadmieniam,  że  w  kadencji  2009  –  2014  r.  każdego  roku  brałam  udział  w 
zebraniach  w  S.M.  „Bałtyk”,  Wejherowskiej  Spółdzielni  Mieszkaniowej,  ZPS  „Lubiana”,,
„Wienerberger Ceramika Budowlana”, S.M. „Janowo”, Słowińskim Parku Narodowym, L.W.S.M. 
Morena,  S.S.M. „Czyn”,  Prefabet Osława Dąbrowa, Prefabet Reda,  S.M. „Energetyk” i  R.S.M. 
„Budowlani”.

Szanowni Delegaci!

Dziś zdecydujecie, kto i jak w nowej kadencji będzie reprezentował nasz Związek na 
poziomie władz Okręgu i Krajowym.  

Wybieramy Przewodniczącego Okręgu, Okręgową Komisję Rewizyjną wraz z 
Przewodniczącym, Radę Okręgu i 7 Delegatów na VIII Kongres Związku.     

Życzę Wam, Koleżanki i Koledzy, dobrych wyborów i kolejnej owocnej kadencji naszego 
Związku.

Gdańsk, dn. 5 grudnia 2014 r.
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Katowice, listopad 2014r.

Sprawozdanie z działalności
Zarządu Okręgu Śląskiego Związku Zawodowego „Budowlani”

za okres kadencji 2009-2014 r.

Koleżanki i Koledzy!
Dziś  dobiega  końca  kolejna  kadencja  Zarządu  Okręgu  Śląskiego Związku  Zawodowego 

„Budowlani”. To oznacza, że zgodnie z procedurami, Przewodniczący  Zarządu Okręgu w imieniu 
swoim jak również Zarządu  składa sprawozdanie za okres mijającej kadencji.

Chcę przedstawić w tym sprawozdaniu te najbardziej istotne sprawy z minionych kilku lat, 
ale również dać Wam asumpt do dyskusji i nad tym, co było i przede wszystkim co zmienić na 
przyszłość. Jak zwykle przejrzałem swoje poprzednie sprawozdania i aż się  wierzyć nie chce, że 
problemy pozostają wciąż te same, że nie potrafimy ruszyć do przodu, a w wielu sprawach się po 
prosty cofamy.

Koleżanki i Koledzy!
Całą  tą  kadencję  przyszło  nam  działać  pod  światłym  przywództwem  Platformy 

Obywatelskiej i PSL. Po kompromitujących rządach PIS-u  z przystawkami w 2009 roku nastał 
nam nowy twardy liberalizm gospodarczy   a i również społeczny. Mimo obietnic  premiera Tuska o 
lepszym życiu – zielonej wyspie jak było i jest  - widzimy sami. Co rusz nowe expose premiera, 
nowe obietnice i skrzecząca rzeczywistość. A mimo to w 2011 roku ponowne zwycięstwo PO i 
PSL.  Nowe  obietnice  i  nowe  kłopoty  dla  społeczeństwa.  W  efekcie  mamy  wydłużony  wiek 
emerytalny - (dla kobiet aż o 7 lat), nadal 2 miliony bezrobotnych a drugie 2 miliony wyjechało za 
chlebem,  by  oprzeć  się  polskiej  nędzy  i  beznadziei.  Wysprzedano  niemal  całą  gospodarkę  a 
polakom przychodzi  być  niewolnikami  we własnym kraju.  Ale  10% Polaków żyje  wspaniale  i 
ponad stan, a dochody ponad 1 milion rocznie dla nich to – mały pikuś. Media będące narzędziem 
dla  władzy  i  kapitału  oczywiście  nie  są  zainteresowane  polską  rzeczywistością  i  codziennym 
życiem. To nie cool. Wręcz popierają działania władzy, tłumacząc ją  a to kryzysem a to chęcią 
zapewnienia przyszłości, tylko komu?

Koleżanki i Koledzy!
W tej kadencji pojawił się nowy  element troski rządzących o społeczeństwo, a mianowicie 

rozwalenia spółdzielczości mieszkaniowej, oczywiście dla dobra samych spółdzielców. To nic, że 
państwo  olało  totalnie  budownictwo,  a  na  metr  kwadratowy mieszkania  młody człowiek  musi 
pracować pół roku, pod warunkiem, że ktoś go nakarmi i odzieje. Wprawdzie te zapędy naprawcze 
ucichły, ale to tylko ze względu na okres wyborczy i niewątpliwie znów powrócą. 

Koleżanki i Koledzy!
Ja już nie będę mówił o czasie pracy, wynagrodzeniach czy bezpieczeństwie, każdy potrafi 

ocenić  działania  rządzących,  według  których  jednak  pracujemy  za  mało  wydajnie  i  dlatego 
przymierzają się do tego by soboty były znowu pracujące. Oczywiście to znów będzie dla dobra 
obywatela, bo będzie mógł więcej zarobić. I tak leci kabarecik, najgorsze, że obywatele jakby w 
jakimś amoku chcieli  sobie robić  na złość i  ciągle głosują na tych samych przekręciarzy a oni 
patrząc  na  sondaże,  mają  obywateli  w  głębokim  poważaniu.  Wprawdzie  od  czasu  do  czasu 
potrafimy  pojechać  do  stolicy  i  wykrzyczeć  nasze  żale.  Tak  było  i  z  nami  -  w  obronie 
spółdzielczości, ale pytam czemu Nas było tak mało, przecież to dla nas być albo nie być, nasza 
praca,  dach  nad  głową,  czy  to  tak  trudno  sobie  wyobrazić,  co  się  może  stać?.  Była  i  ogólna 
manifestacja w której uczestniczyliśmy i My „Budowlani”. Było nas wszystkich ok. 120 tysięcy a 
pytam na miłość Boga Czemu nie milion jak w innych krajach Unii Europejskiej. Czy my tylko 
umiemy  płakać  i  narzeka,  czy  godzić  się  na  to,  by  być  niewolnikiem  we  własnym  kraju. 
Nie chcę odpowiedzi – na to musi sobie odpowiedzieć każdy sam.  

Koleżanki i Koledzy!
Do tego trzeba  dodać naszą sytuację, czyli możliwość działania Związków Zawodowych, 
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ona się pogarsza z roku na rok. Powoli po cichu zabierane są następne uprawnienia. 
Tu wrócę do początku wystąpienia. Nadal zadaję pytanie dlaczego Związek musi działać w 

imieniu całej załogi, a nie dla swych członków. Nadal Inspekcja Pracy nie spełnia pokładanych w 
niej nadziei. Nadal budownictwo jest najbardziej wypadkogennym przemysłem i pogarsza się to z 
dnia na dzień, bo to na bezpieczeństwie pracy oszczędza się najbardziej, no i oczywiście na płacach. 

Nadal  nie  podjęliśmy  dyskusji  nad  tym  jak  wzmacniać  nasze  organizacje,  jak  je 
rozbudowywać. To oczywiste jak słońce, że słabe uzwiązkowienie pomaga pracodawcom robić co 
chcą w zakładach. Bo nawet przy tych mało przejrzystych i przyjaznych przepisach prawa pracy, 
jeśli będziemy dysponować mocną organizacją to pracodawcy muszą się z tym liczyć.

Właściwie przez te pięć lat nie załatwiliśmy żadnych istotnych organizacyjnych spraw w 
naszym Związku, a myślę tu o całym naszym Związku „Budowlani”. 

Same zmiany statutu nic nie załatwią, zwłaszcza, że są one praktycznie kosmetyczne, a nie 
ruszają całej struktury organizacyjnej. Oczywiście, że znów usłyszymy, że braki kadrowe, że nie ma 
kto pracować a w ogóle co tu robić jak nie ma pieniędzy, ale przecież do diabła ten majątek był i 
gdzieś się rozpłynął. Pytanie gdzie? Przecież Związek Zawodowy „Budowlani” to był kiedyś jeden 
z najbogatszych Związków. I co? Sam sobie nie odpowiem, bo często to pytanie zadawałem. Teoria 
sobie a praktyka i życie sobie. 

Koleżanki i Koledzy!
Dwa zdania statystyki.
Początek kadencji październik 2009r.
Stan - 59 organizacji
Przybyło -  2 organizacje
Ubyło - 7 organizacji
Stan na listopad 2014 – 54 organizacje
Stan członków
Na koniec III Kwartału bieżącego roku ponad 2300 członków.

Koleżanki i Koledzy!
Kilka zdań o finansach. Szczegółowe informacje finansowe są dostępne w każdej chwili i 

dla każdego członka naszej organizacji.  Corocznie jest przyjmowany preliminarz budżetowy jak 
również  wykonanie  budżetu.  Jest  on  analizowany  i  oceniany  przez  Komisję  Rewizyjną  a 
przyjmowany i zatwierdzony przez Radę Okręgu. Dlatego dziś podam tylko przychody i wydatki za 
okres bieżący, czyli do końca października bieżącego roku.

Koleżanki i Koledzy!
Kończąc, chcę serdecznie podziękować tym wszystkim z którymi dane mi było pracować 

przez ostatnie 5 lat. Bardzo dziękuję Zarządowi – czyli moim zastępcom, Radzie Okręgu, Komisji 
Rewizyjnej, kierowniczce biura Teresie Wesołek, prawnikowi, który nas wspomagał i wszystkim 
tym, którym leży na sercu dobro organizacji związkowej „Budowlani”.

 Wszystkim  przewodniczącym  organizacji  zakładowych  składam  głęboki  ukłon  i 
podziękowania, bo bez Was, bez Waszej determinacji i woli działania, nie byłoby naszego Związku. 
Życzę Wam wszystkim dużo zdrowia i osobistych sukcesów.

Dziękuję bardzo. 
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Sprawozdanie 
z działalności Zarządu Okręgu Świętokrzyskiego Związku Zawodowego ,,Budowlani” 

w okresie kadencji 2009- 2014

Zebranie  sprawozdawczo-  wyborcze  jest  podsumowaniem  działalności  Zarządu  Okręgu 
Świętokrzyskiego za okres pięcioletniej kadencji. Na okres kadencji 2009- 2014 wybraliśmy Zarząd 
w składzie:
1. Anna Bujnowska- Przewodnicząca
2. Jan Nowak- Wiceprzewodniczący
3. Janusz Głombiński
4. Dorota Nowak
5. Zbigniew Stępień

Wybraliśmy również Radę Okręgu Świętokrzyskiego Związku Zawodowego ,,Budowlani’’- 
uchwałą Zebrania Sprawozdawczo- Wyborczego w ilości 25 osób tj wszystkich Przewodniczących 
z organizacji zakładowych. 

Posiedzenia Zarządu odbywały się w każdym miesiącu (jeżeli była potrzeba to częściej). 
Posiedzenia Rady Okręgu odbywały się raz na kwartał (jeżeli zachodziła konieczność to częściej).

Liczba członków w latach 2009- 2014 Okręgu Świętokrzyskiego:
2010 r.- 1825 osób
2011 r.- 1703 osoby
2012 r.- 1467 osób
2013 r.- 1001 osób
2014 r.- 1008 osób

Na spadek ilości członków Związku nie mają wpływu organizacje Zakładowe, jak również 
Zarząd Okręgu.

Zarząd Okręgu Świętokrzyskiego Związku Zawodowego ,,Budowlani”  w kadencji  2009- 
2014 w swojej działalności za największe wyróżnienie dla Okręgu w uznaniu szczególnych zasług 
w rozwój i promocję Związku- Zarząd Krajowy podjął uchwałę w sprawie ustanowienia sztandaru 
dla Okręgu. Uroczyste wręczenie sztandaru dla Okręgu odbyło się z okazji inauguracji obchodów 
120-lecia  Ruchu  Zawodowego  Budowlanych  w  dniu  7  listopada  2011  roku  (odznaczenie 
państwowe, kapituły związkowe, zaproszonych 160 osób, orkiestra, poświęcenie).

W okresie kadencji zorganizowaliśmy konferencje w Zakładach Pracy razem z Prezesami 
Firm, przy współudziale Zarządu Krajowego na temat bezpieczeństwa pracy:
-  ,,Zarządzanie  Bezpieczeństwem-  Dobre  Praktyki  Bezpieczeństwa  Pracy’’-  w  Lafarge 
Cementownia  Małogoszcz-  uczestniczyli  Minister  Główny  Inspektor  Pracy  Tadeusz  Zając, 
Okręgowy  Inspektor  Pracy  Jadwiga  Pechta,  Prezesi  Firm,  Związkowcy  ,,Budowlanych’’  (ze 
zwiedzaniem Zakładu około 90 osób), Prezes Cementowni Małogoszcz- Sobczyk, Majchrowicz
- ,,Choroby zawodowe w Województwie Świętokrzyskim ze szczególnym uwzględnieniem chorób 
w  budownictwie’’-  w  Cementowni  Ożarów-  uczestniczyli:  Minister-  Główny  Inspektor  Pracy 
Tadeusz Zając, Dyrektor Medycyny Pracy, Dyrektor Sanepidu, PIP, Prezes Cementowni Ożarów, 
Związkowcy, Pracownicy (sala konferencyjna u kol. Michałka Tadeusza)
-,,BHP w budownictwie- wypadki przy pracy w Województwie Świętokrzyskim’’- prowadziła Pani 
Inspektor Katarzyna Langer i Pan Mecenas Wojciech. Uczestniczył Pan Minister Tadeusz Zając, 
Pani  Dyrektor  Jadwiga  Pechta,  Rada  Okręgu  Świętokrzyskiego,  Związkowcy,  Przewodniczący 
ZZ ,,Budowlani’’ Pan Zbigniew Janowski (Kielce, ul. Okrzei Dom Nauczyciela)
-Konferencja ,,Europejska polityka redukcji emisji CO2 i jej konsekwencje dla produkcji i rynku 
pracy polskiego przemysłu wyrobów budowlanych pod patronatem Pani Bożentyny Pałki- Koruby 
Wojewody Świętokrzyskiego, w Zakładzie Przemysłu Wapienniczego ,,Trzuskawica’’
-Konferencja ,,Kształcenie dla bezpieczeństwa ochrony zdrowia w pracy jako integralny element 
systemu  edukacji  zawodowej.  Potrzeby  pracodawców  i  realia  rynku  edukacyjnego’’,  pod 
patronatem  Wojewody  Świętokrzyskiego  Pani  Bożentyna  Pałki-  Koruby,  z  udziałem  Minister 
Głównej  Inspekcji  Pracy,  Ministrów,  przy  współpracy  Zarządu  Krajowego  ZZ  ,,Budowlani’’, 
Politechniki Świętokrzyskiej, Prezesa ZPW ,,Trzuskawica’’. Konferencja odbyła się na Politechnice 
Świętokrzyskiej, uczestniczyło około 150 osób (24.04.2014)
-Szkolenie  ,,Świadome  kształtowanie  działacza  związkowego-  komunikacja  z  ludźmi,  technika 
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mowy ciała,  sposoby mówienia,  aktywne słuchanie,  ubieranie się’’.  Prowadziła prof. Mgr Lidia 
Świeboda-Toborek wykładowca Politechniki Świętokrzyskiej dla Rady Okręgu Świętokrzyskiego.

Organizowane  były  Ogólnopolskie  Zawody  w  Wędkarstwie  Spławikowym  o  Puchar 
Przewodniczącego  Zbigniewa  Janowskiego  przez  Związek  Zawodowy  ,,Budowlani’’  Lafarge 
Cement  (Łowisko  ,,Mosty’’-  Podzamcze  Chęcińskie-  Jan  Nowak)  i  przez  Związek  Zawodowy 
,,Budowlani’’ w Zakładach Przemysłu Gipsowego w Gackach (Łowisko Radzanów)
-Gacki podsumowanie- Kol. Janusz Głombiński.

Najważniejszą  sprawą  dla  Zarządu  Okręgu  Świętokrzyskiego  Związku  Zawodowego 
,,Budowlani’’ w kadencji była sytuacja w Kieleckich Kopalniach Surowców Mineralnych, braliśmy 
udział  w manifestacjach  przed  Ministerstwem Skarbu,  Dyrekcją  Autostrad  w Warszawie(zimą), 
przed Bankiem Zachodnim w Warszawie, Bankiem Zachodnim we Wrocławiu (po 2 autokary), w 
manifestacji  przed  siedzibą  Kieleckich  Kopalni  Surowców  Mineralnych.  Uczestniczyliśmy  we 
wszystkich konferencjach w siedzibie Zakładu, audycji  telewizji  Trwam przed siedzibą Zakładu 
(zimą na mrozie).

Sprawę  KKSM  poruszaliśmy  u  pana  Posła  Milcarza,  Posła  Miodowicza,  Posła 
Cedzyńskiego i u pani Wojewody Świętokrzyskiej Bożentyny Pałki- Koruby.

Sprawy takie  jak redukcja  zatrudnienia,  prywatyzacja-  omawiane,  zgłaszane i  poruszane 
były  przez  Zarząd  Okręgu  Świętokrzyskiego  na  Wojewódzkiej  Komisji  Dialogu  Społecznego- 
takich firm jak Zakład Przemysłu Wapienniczego ,,Trzuskawica’’, Cementownia Ożarów, KKSM.

Organizowaliśmy pomoc charytatywną w budowie Hospicjum im. Ojca Pio- w Zakładzie 
medycyny paliatywno-hospicyjnej dla dorosłych i dzieci w Kałkowie-Godowie (zaczęło się od 6 VI 
2010 r.), w postaci nieodpłatnego przekazania materiałów budowlanych przez Firmy produkujące 
materiały  budowlane:  Cementownia  Małogoszcz,  Cementownia  Nowiny,  Zakład  Przemysłu 
Gipsowego-,,Dolina  Nidy’’ Gacki,  Zakład  Przemysłu  Wapienniczego  ,,Trzuskawica’’,  Kopalnia 
Wapienia ,,Morawica’’- przy pomocy Przewodniczących Związku Zawodowego ,,Budowlani’’ oraz 
Prezesów.

Zarząd  Okręgu  razem  z  Okręgową  Sekcją  Spółdzielczości  Mieszkaniowej,  prowadzoną 
przez  Kol.  Zbigniewa  Stępnia  zorganizował  uroczystość  z  okazji  120-lecia  Związku 
Zawodowego ,,Budowlani’’. Uczestniczył cały Zarząd Okręgu, Prezesi Firm, Burmistrz, Starosta, 
Związkowcy z  Końskich,  Dyrektor  PIP,  Władze  Krajowe  Związku-  Ireneusz  Goździołko,  były 
również odznaczenia.

Przez  Zarząd  Okręgu były organizowane szkolenia  dla  Społecznych Inspektorów Pracy- 
branży materiałów budowlanych (w Domu Rzemiosła  w Kielcach),  szkolenie  przez Państwową 
Inspekcję Pracy- 29 XI, 6 XI przez panią inspektor Langer Dorotę, Inspektor Barbarę Kaszycką i 
Inspektor Dorotę Dulębę.

Braliśmy  udział  w  uroczystościach  60-lecia  służb  BHP.  Byliśmy  na  uroczystości 
zorganizowanej  przez  Związek  Zawodowy  ,,Budowlani’’  Cementowni  Ożarów-  wręczenia 
sztandaru dla Zarządu Zakładowego ZZ ,,Budowlani’’ Cementowni Ożarów.

-W Okręgu organizowane były Centralne uroczystości Dnia Górnika w latach 2012, 2013 w Domu 
Wczasowym ,,Ameliówka’’, dla około 150 osób x2.
-Braliśmy udział w komitecie organizacyjnym z okazji 60-lecia Ruchu Sportowego ,,Budowlani’’ 
(2009 r.-gmina Morawica, Sitkówka-Nowiny, Busko Zdrój).
-Organizowaliśmy  spotkanie  Zarządu  Okręgu  Świętokrzyskiego  z  przedstawicielami  z  Kujaw, 
Ożarowa, Trzuskawicy w siedzibie Zarządu Okręgu.
-Organizowaliśmy spotkanie Zarządu Zakładowego z KKSM-u w siedzibie Okręgu.
-Braliśmy udział w Euromanifestacji we Wrocławiu (17,18 IX 2011)- około 50 osób autokar.
-Braliśmy  udział  w  pikiecie  Kobiet  przed  Komisją  Trójstronną  w  Warszawie,  w  sprawie 
podwyższenia  wieku  emerytalnego  kobiet,  30.03  przed  Sejmem  o  emerytury  w  Warszawie, 
26.03.2013r.  Pikieta  Związkowców  przed  Świętokrzyskim  Urzędem  wojewódzkim  (protest 
przeciwko polityce Rządu- KKSM 20 osób), w proteście działkowców, 16.06 2011 roku w strajku 
ostrzegawczym w Cementowni  Ożarów (Nowak,  Głombiński),8.  05  2011  roku  w  Manifestacji 
przed Sejmem w obronie Spółdzielni mieszkaniowych-uczestniczyło około 95 osób, 14 września 
2013 roku w Manifestacji w Warszawie OPZZ.
-Uczestniczyliśmy w uroczystości ,,Bitwy Partyzanckiej  pod Gruszką’’ (corocznie), w powitaniu 
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uczestników Marszu  Szlakiem I  Kompanii  Kadrowej  (uczestniczył  kol.  Janusz  Głombiński),  w 
maratonach  w  Bukowej,  Piekielnicy  organizowanych  przez  Przewodniczącego  Włodzimierza 
Zawalskiego,  w spotkaniach SLD Powiatu Kieleckiego (konwencje powiatowe SLD ,  spotkanie 
SLD  w  Piekoszowie,  Ciekotach),  wybory  do  parlamentu  europejskiego-  Ryszard  Barwinek 
(członkami sztabu wyborczego byli Przewodniczący ZZ ,,Budowlani’’ z organizacji.

Braliśmy  udział  we  wszystkich  uroczystościach  w  firmach  na  terenie  Województwa 
Świętokrzyskiego-  25-lecie  Spółdzielni  Mieszkaniowej  ,,Krzemionki’’ Ostrowiec  Świętokrzyski, 
50-lecie Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej (sztandar KSM odznaczony został złotym medalem 
120-lecia Ruchu Zawodowego ,,Budowlani’’, w 15-leciu Świętokrzyskiego Klubu ,,Amazonek’’ w 
Końskich  (Puchała  Stanisław,  Nowak  Jan,  Bujnowska  Anna,  Jurczyk  Helena),  w  30-leciu 
Świętokrzyskiej  Spółdzielni  Mieszkaniowej, 10-cio leciu ,,Remur’’  i  50-leciu pracy Prezesa,  w 
Dniu budowlanych także w ,,Remurze’’ i 40-leciu firmy Lafarge Cement Małogoszcz.

Należy także wspomnieć o: corocznych obchodach Dnia Budowlanych organizowanych w 
Zakładach:  Ostrowieckiej  Spółdzielni  Mieszkaniowej,  Zakładzie  Przemysłu  Wapienniczego 
,,Trzuskawica’’,  ,,Remur’’,  KKSM,  Kopalni  Wapienia  ,,Morawica’’,  Gackach;  Cementowni 
Ożarów, Spółdzielni mieszkaniowej ,,Krzemionki’’; a także o Dniu Pracownika Komunalnego w 
Ożarowie, Dniu Kobiet w Zakładowej Organizacji Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Uczestniczyłam  w  spotkaniach  w  Zarządach  Zakładowych  z  prezesami  Kopalni 
Wapienia ,,Morawica’’, KKSM, Dyckerhoff, ,,Remur’’, ,,Lafarge’’ Małogoszcz, Gacki.

Uczestniczę  w uroczystościach  na zaproszenia  Prezesów z  okazji  Dnia  górnika  w ZPW 
,,Trzuskawica’’, Lafarge Cement Małogoszcz, Kopalni Wapienia Morawica, Zakładzie Przemysłu 
Gipsowgo Gacki.

Zaproszona byłam również na spotkania wigilijne w Lafarge Cement w 2011,2012 i 2013 
roku.

Zarząd Okręgu oraz Związkowcy uczestniczą we wszystkich spotkaniach, konferencjach, 
Dniach Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy.

Koleżanki  i  Koledzy  Delegaci,  przedstawiając  powyższe  sprawozdanie  ujęliśmy 
najważniejsze  tematy, fakty ale jesteśmy przekonani, że swoją pracą przez okres kadencji 2009-
2014  w  odczuciu  naszym  wykonaliśmy dobrze,  a  ocena  Wasza  będzie  wynikiem udzielonego 
absolutorium.

Dziękujemy wszystkim Przewodniczącym Organizacji Zakładowych, wszystkim członkom 
naszej organizacji ,,Budowlanych’’ za bardzo dobrą współpracę.

Dziękujemy  Przewodniczącemu  Zarządu  Krajowego  Zbyszkowi  Janowskiemu, 
Wiceprzewodniczącemu Ireneuszowi Goździołce za bardzo dobrą współpracę.

Panu Mecenasowi Filipowi Wolskiemu, Sekretarzowi Jakubowi Kusowi, Panu Tomaszowi 
Nagórce, Pani Dyrektor Jolancie Szydłowskiej (odznaczenie), Głównej Księgowej Barbarze Pałce, 
Małgorzacie Sokołowskiej oraz Ewie Jabłońskiej.

Wieloletnia współpraca z Państwową Inspekcją Pracy w Kielcach jest bardzo dobra. Słowa 
podziękowania  dla  Pana  Dyrektora  Czyża  i  Inspektorów  Pracy  za  szkolenia,  porady  prawne, 
konferencje.

Dzisiaj  upływa  pięcioletnia  kadencja  Zarządu  Okręgu  Świętokrzyskiego  Związku 
Zawodowego ,,Budowlani’’. O tym jaki będzie Związek przez kolejne 5 lat będę decydować przede 
wszystkim liderzy wybrani na dzisiejszym Zjeździe Delegatów Okręgu Świętokrzyskiego.

Na zakończenie  pragnę  przekazać wszystkim Koleżankom i  Kolegom podziękowanie  za 
zaangażowanie  i  aktywną  pracę  na  rzecz  działalności  naszego  Okręgu  Świętokrzyskiego. 
Wszystkim Koleżankom i Kolegom przekazuje szczere życzenia pomyślności, mam nadzieję, że 
nadal będziemy mogli być dumnymi ze swojej pracy i realizowanych dokonań. Niech codzienne 
działania utwierdzają nas w przekonaniu, że przynależność do Związku Zawodowego ,,Budowlani’’ 
to wielkie wyróżnienie oraz możliwość tworzenia zmian i poprawy życia. Życzę owocnych obrad.
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SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU OKRĘGU ZWIĄZKU ZAWODOWEGO „BUDOWLANI” 

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO
ZA OKRES OD 2009 – 2014 ROK.

SKŁAD ZARZĄDU:
1. Stanisław Kowalczyk Przewodniczący
2. Krystyna Harań Wice Przewodnicząca
3. Andrzej Wiśniewski Wice Przewodniczący
4. Anna Dziuba Sekretarz
5. Stanisław Sztachański Członek

Zarząd  Okręgu  w  okresie  sprawozdawczym  skupiał  15  organizacji  podstawowych, 
zrzeszonych było 481 członków.

Konstrukcja polskiego prawa pracy i  zasady dialogu społecznego wymagają,  by związki 
potrafiły skutecznie bronić wspólnych interesów różnych grup pracowniczych zarówno na poziomie 
centralnym jak i wojewódzkim.

Budowlanym zależy na silnym, skutecznym i niezależnym ruchu branżowym. W okresie 
sprawozdawczym priorytetem dla Okręgu były następujące zadania:
- aktywizacja współdziałania organizacji związkowych zrzeszonych w naszym ruchu,
- informacje, wymiana doświadczeń, poradnictwo prawne,
- zasady negocjacji z pracodawcą na przykładzie układów zbiorowych pracy,
- związkowa współpraca z Państwową Inspekcją Pracy,
- związkowa współpraca z Włodarzami Miasta i Województwa,
- przestrzeganie praworządności w stosunku pracy i bieżąca informacja o zmianie 
  przepisów,
- okresowe spotkania z aktywem związkowym,
- uczestnictwo w wyborach samorządowych

W kadencji 2009r – 2014r Zarząd Okręgu odbył 8 posiedzeń Rady , 25 posiedzeń Zarządu 
Okręgu  oraz  3  posiedzenia  Delegatów.  Tematyka  poruszana  na  naszych  posiedzeniach  była 
różnorodna,  podejmowano  szereg  działań,  stanowisk  i  uchwał.  Omawiane  były  między  innymi 
tematy takie jak:
- działalność przedstawicieli PIP i SIP,
- konsultacje różnego rodzaju projektów ustaw,
 - sprawy finansowo – budżetowe
- omówienie sprawozdań i statystyk wypadkowości w budownictwie,
- ochrona i obrona interesów członków Związku
- działalność zakładowych organizacji związkowych,

Zarząd  Okręgu  na  bieżąco  współpracuje  z  Okręgową  Inspekcją  Pracy  na  podstawie 
zawartego  porozumienia,  Przewodniczący  Okręgu  jest  członkiem  Rady  ds.  Bezpieczeństwa  w 
Budownictwie, bierze czynny udział w przeglądach Bezpieczna Budowa,
Zarząd  Okręgu  na  bieżąco  współdziałał  z  samorządami,  organizacjami  społecznymi  oraz  z 
władzami Miasta i województwa. Przewodniczący Zarządu Okręgu brał czynny udział w pracach 
Wojewódzkiej  Komisji.  Dialogu  Społecznego  jako  Wiceprzewodniczący  Dialogu,  w  pracach 
Komitetu  Sterującego  przy  Urzędzie  Marszałkowskim i  w  Komitecie  Monitorującym  Strategię 
Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich w województwie.

Działania  Zarządu  Okręgu  zmierzały  do  uaktywnienia  władz  województwa  do  podjęcia 
działań  zmierzających  do  złagodzenia  bezrobocia  w  naszym  województwie  na  rzecz  walki  z 
bezrobociem, jak również tworzeniem nowych miejsc pracy.

Mamy przedstawiciela w Wojewódzkiej Radzie Zatrudnienia, której przewodniczy Kolega 
Stanisław Kowalczyk, oraz swoich przedstawicieli z branży budowlanej w Powiatowych Radach 
Zatrudnienia  i  Radach  Powiatowych  OPZZ.  Kolega  Stanisław  Kowalczyk  pełnił  funkcję 
Przewodniczącego Rady OPZZ Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
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Przewodniczący  Zarządu  Okręgu  uczestniczył  w  zebraniach  organizacji  zakładowych 
według potrzeb, spotykał się ze związkowcami w zakładach pracy służąc pomocą w rozwiązywaniu 
przedkładanych problemów pracowniczych wynikających z Kodeksu Pracy.

W trakcie wizyt w poszczególnych zakładach i organizacjach związkowych dyskutowano na 
tematy bieżące i aktualne nurtujące poszczególne organizacje między innymi: w sprawie układów 
zbiorowych  pracy,  minimalnego  wynagrodzenia,  sprawy  związane  z  budownictwem  i 
spółdzielczością oraz sprawy związane z higieną i bezpieczeństwem pracy.

Mamy  dwóch  członków  Zarządu  ,  Kolegę  Stanisława  Kowalczyka  i  Andrzeja 
Wiśniewskiego którzy weszli w skład Rady Krajowej Zw. Zaw. „Budowlani”.  Mieliśmy swoich 
przedstawicieli w komisjach działających w Zarządzie Krajowym
- d.s mieszkalnictwa Koleżanka Anna Dziuba,
-d.s bhp Koleżanka Małgorzata Sielewicz, 
- d.s etyki związkowej Kolega Stanisław Sztachański,

Do  szczególnie  zasługujących  działań  Zarządu  Okręgu  w  minionej  kadencji  należy 
zaliczyć :
- dobrą współpracę z Państwową Inspekcją Pracy,
- dobrą współpracę z Wojewódzką Komisją Dialogu Społecznego
- dobrą współpracę z Wojewódzkim Urzędem Pracy i Wojewódzką Radą Zatrudnienia,
- dobrą współpracę z Kancelarią Radców Prawnych,
 - dobrą współpracę z Włodarzami Miasta i Województwa,
- bieżącą współpracę z Parlamentarzystami Warmii i Mazur,
- bieżącą współpracę z Radą OPZZ Województwa Warmińsko – Mazurskiego,

Przedstawiciele poszczególnych organizacji związkowych reprezentujących ruch budowlany 
brali czynny udział w szkoleniach organizowanych przez Zarząd Okręgu i OPZZ.
Przeprowadzone zostały szkolenia dla działaczy ochrony pracy, dla społecznych inspektorów pracy, 
dla  przedstawicieli  związków  zawodowych.  Tematyka  szkoleń  była  różnorodna  ,  szkolenia 
prowadzone były przy współudziale Inspekcji Pracy.

Realizowane  były  projekty  przez  OPZZ  pod  nadzorem  Ministerstwa  Pracy  i  Polityki 
Społecznej w których udział czynny brali działacze budowlanych. Projekty pod nazwą:
- przez dialog do porozumienia,
- postawmy na komunikację 
- inwestycja w dialog,
Nasi działacze związkowi uczestniczyli licznie w uroczystościach  takich jak:
-  1  Maja,  3  Maja,  11  Listopada,  obchody  120-  lecia  ZZ  „Budowlani”,  obchody  dnia 
„Budowlanych”.

Wspieraliśmy w minionej  kadencji  akcje  protestacyjne  organizowane  przez  inne  branże. 
Mimo  problemów  w  branży  budowlanej,  utrzymano  struktury  związkowe  w   zdecydowanej 
większości  zakładów pracy  i  utrzymano  dotychczasowy poziom uzwiązkowienia  .  Dziękuję  za 
codzienną pracę związkową oraz za zaangażowanie w prace Związku i aktywność w relacjach z 
pracodawcami, dzięki której „Budowlani” byli widoczni w zakładach pracy w mijającej kadencji. 
Wszystkim działaczom „BUDOWLANYCH”, życzę dalszych sukcesów w nadchodzącej kadencji.

Olsztyn, dnia 16 października 2014r.          
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Sprawozdanie
z  działalności  Zarządu  Okręgu  Wielkopolskiego

Związku  Zawodowego ,,Budowlani”
za  kadencję  2009 - 2014

Koleżanki  i  Koledzy

W  imieniu  Zarządu  Okręgu  Wielkopolskiego  Związku  Zawodowego ,,Budowlani”  mam 
obowiązek  i  przyjemność  przedstawić  Wam   sprawozdanie  z  działalności  Zarządu  Okręgu  w 
kadencji  2009 – 2014.  

Sprawozdanie  będzie  krótkie  gdyż  sprawozdania  były  składane  Radzie  Okręgu  za 
każdy  kolejny  rok  działalności,  ponadto   informacje  z  działalności  okręgu  można  znaleźć  na 
stronie  internetowej  okręgu  gdzie  od  lat  pojawiają  się  one  cyklicznie,  co  6  miesięcy.  

Zresztą  czynimy  tak  na  dzień  dzisiejszy  jako  ostatni  okręg  w  Polsce  inne  tego 
zaprzestały,  po  zatem  czeka  nas  maraton  wyborczy  a  wyłonienie  nowych  władz  okręgowych 
związku, jest  głównym  zadaniem,  przed  którym  dzisiaj  wszyscy  stoimy.

Mam  nadzieję  również  na  gorącą  dyskusję  nad  przedstawionym  sprawozdaniem  jak  i 
merytoryczną  o  przyszłości  Związku  Zawodowego ,,Budowlani”  tak  w  naszym  okręgu  jak  i 
w  kraju. Biorąc  pod  uwagę  coraz  mniejszą  liczbę  członków  ta  dyskusja  może  być  kluczowa 
dla  przyszłości  naszej  organizacji.

Poprzedni   V  Zjazd   Delegatów   Okręgu   Wielkopolskiego   Związku   Zawodowego 
,,Budowlani” odbył  się  w  dniu  17  grudnia  2009  w  Poznaniu.  

Zjazd  podsumował  działalność  organów  okręgowych  związku  i  dokonał  wyborów 
zgodnie  z  obowiązującą  ordynacją  wyborczą  związku:  przewodniczącego  okręgu,  którym 
został,   Kol.   Krzysztof  Antoniewicz,  delegatów  na  Kongres,  Radę  Okręgu  i  Okręgową 
Komisję  Rewizyjną,  której  przewodniczącą  została  Kol.  Bożena  Ławniczak.  Rada  Okręgu  na 
swym  pierwszym  posiedzeniu  w  dniu  22.01.2010   wybrała  pozostałych  członków  Zarządu 
Okręgu,  którymi  zostali:  Kol. Maria  Stawniak  oraz  Kol.  Janusz  Batura,  Wiesław  Borowski, 
Witold   Józefiak,   Mirosław  Kalczyński.   W  okresie   kadencji   zaprzestali   działalności   w 
Zarządzie  Okręgu  Kol.  Wiesław  Borowski – zmiana pracy,  Witold  Józefiak – zmiana  pracy  i 
Mirosław  Kalczyński – likwidacja  organizacji.

Na  początku  V  kadencji  okręg  skupiał   zarządy  zakładowe  i  międzyzakładowe  liczące 
łącznie  1974  członków  a  na  dzień  31.10.2014  Okręg  Wielkopolski  ,,Budowlanych”  liczy  29 
zarządów  międzyzakładowych  i  zakładowych  mających  w  swych  szeregach 1850  członków  w 
tym  czynnych  zawodowo  jest  1667  a  183 to   emeryci  i  renciści.  

Na  czele  organizacji  podstawowych  stoi  5  kobiet  a  mężczyzn  jest  24.  Nowych 
przewodniczących  w  wybrano  w  11  organizacjach,  czyli  ponad  30%  organizacji  ma  nowego 
przewodniczącego  lub  przewodniczącą.
Wśród   68  wybranych  delegatów  na  dzisiejszy  Okręgowy  Zjazd  Delegatów  kobiet  jest  24,  
mężczyzn  44,  średnia  wieku  to 53 lata.  Najmłodszy  delegat  ma  25  lat  a   najstarszy  liczy 
sobie  78 lat.

W   omawianym   okresie   sprawozdawczym   zaprzestały   działalności   organizacje: 
Christianopol  Łowyń,  Mostostal  Słupca, Hydrobudowa  Poznań,  SM  Konin.  Organizacje  w 
Krodomex  Krotoszyn  i  SM  Śrem  nie odbyły  zebrań  i  na  dzień  31.10.2014  jeszcze  nie  były 
wykreślone  z  rejestru  związkowego  a  organizacja  w  Partner  Leszno  ulegnie  likwidacji  wraz 
z  likwidacją  spółki.

W  mijającej  kadencji  odbyło  się  łącznie  ok.  30   wspólnych  posiedzeń  Zarządu 
Okręgu  i  OKR  oraz  Zebrań  Rady  Okręgu.

Aktywność  członków  związku   z  naszego  okręgu  jest   zróżnicowana  działają  w 
różnych  strukturach  związkowych  ,,Budowlanych”  i  OPZZ:  Przewodniczącym  GKR  jest  Kol. 

                                                                                 73                                  Sprawozdanie Związku za kadencję 2010-2015



Edmund  Bryske,  sekretarzem  ds.  BHP  jest,  Kol.  Jan  Podzerek  a  w  Radzie  ds.  BHP  w 
Budownictwie  przy  OIP  w  Poznaniu  jest  przewodniczący  okręgu,  który  uczestniczy  również 
w  pracach  Wielkopolskiej  Strategii  Ograniczania  Zagrożeń  Zawodowych  przy  OPIP.

W  OPZZ  aktywnie  działali  w  poprzedniej  kadencji  i  działają  w  nowej  Kol.  Maria 
Stawniak,  Czesław  Nowak,  Wiesław  Necelman,  Ryszard  Sprengel ,  Aneta  Kłysz  inni  swą 
aktywność  wykazują  również  w  strukturach  powiatowych  OPZZ  jak  Kol.  Ryszard  Sprengel, 
Zygmunt  Tomkowiak  czy  Kol.  Czesław  Nowak. Działacze okręgu  są  również  aktywni  w 
radach  ds.  zatrudnienia  chociaż  są  oni  nieliczni.   Nie  sposób  wymienić  tu  wszystkich 
działaczy  związku,  którzy  działają  w  swoich  środowiskach  lokalnych  ale  wszystkim  należy 
się  szacunek  i  podziękowanie  za  reprezentowanie  związku  na  zewnątrz.

Na  spotkaniach  z  naszymi  związkowcami  gościli  międzyinnymi:  Pani  Poseł  Krystyna 
Łybacka,  Poseł  Wiesław  Szczepański,  przewodniczący  Unii  Pracy  Pan  Waldemar  Witkowski 
jednocześnie  Radny  Sejmiku,  Okręgowy  Inspektor  Państwowej  Inspekcji  Pracy  Pan  Krzysztof 
Fiklewicz  i  jego  następczyni  Pani  Stanisława  Ziółkowska  oraz  inni  przedstawiciele  inspekcji 
pracy. Oczywiście  trudno  w  tym  miejscu  nie  wspomnieć  o  naszych  szefach  z  centrali 
Przewodniczącym  Związku  Kol.  Z.  Janowskim,  wiceprzewodniczącym  Ireneuszu  Goździołce, 
członku  Zarządu  Krajowego  Darku  Zaczyńskim  czy  o  Przewodniczącym  Głównej  Komisji 
Rewizyjnej   Kol.   Edmundzie  Bryske,   który  starał   się   zawsze  uczestniczyć   w  naszych 
spotkaniach  obecne  zawsze  też  były  członkinie  naszej  OKR  Kol.  Bożena  Ławniczak  i 
Elżbieta  Walczak.

W  okresie  mijającej  kadencji  Zarząd  Okręgu  zajmował  się  między innymi: 
 *  organizowaniem  szkoleń  związkowych,
*   udziałem  w  spotkaniach  w  organizacjach  podstawowych,
*  dokonywał  ocen  wykonania  budżetu,
*  przygotowywał  sprawozdania  finansowe,
*  staraliśmy  się  utrzymywać  kontakty  z  byłymi  działaczami  związkowymi,
*  członkowie  związku  uczestniczyli  w  konsultacjach  budżetu  Miasta  Poznania  i  innych  miast 
za  poszczególne  lata,
*  współuczestniczyli  w  opiniowaniu  podwyżek  cen  na  bilety, wodę,  ścieki  itp.,
*  Zarząd  zawsze  reagował  na  prośby  o  pomoc  ze  strony  członków  związku,  
*  występowaliśmy  o  przyznanie  odznaczeń  i  wyróżnień  dla  członków  związku,
*  współpracowaliśmy  na  bieżąco  z  OIP,
*  w  trakcie  kadencji  zgłosiliśmy  kandydatów  na  ławników  do  sądu  pracy  i  ubezpieczeń 
społecznych,
*  organizowaliśmy  obchody  Dnia  Budowlanych,
*  współorganizowaliśmy  spotkania  z  kandydatami  do  Sejmu  oraz  do  samorządów.
*  pomagaliśmy  organizacjom  podstawowym  w  kampanii  sprawozdawczo – wyborczej.
W  okresie  kadencji  przedstawiciele  okręgu  czynnie  uczestniczyli  choć  nie  w  takiej  ilości  jak 
byśmy   oczekiwali   w   solidarnościowych   akcjach   protestacyjnych   i   manifestacjach 
organizowanych  w  kraju  i  za  granicą   przez  ZZ ,,Budowlani”,  OPZZ  i  europejskie  struktury 
związków. Członkowie  z  naszego  okręgu  uczestniczyli  również  w  wyjazdach  zagranicznych, 
konferencjach  i  seminariach  organizowanych  przez  Budowlanych  lub  RWW  OPZZ.

W  spotkaniach  organizowanych  z  okazji  Dnia  Budowlanych  przez  inne  organizacje 
związane  z  budownictwem  /  WIB,  OIIB /   uczestniczyli   również  przedstawiciele  naszej 
okręgowej   organizacji:  Kol.  Edmund  Bryske  w Pile,  Zofia  Kaczmarek  Ćwięk  w Mikorzynie, 
Antoni Wiatrak w Kaliszu i Gołuchowie, Wiesław  Necelman  w  Poznaniu.
Organizowaliśmy  wspólne  wyjazdy i przedstawiciele z wielkopolski brali  udział  w  obchodach 
Dnia  Pamięci  Ofiar  Wypadków  przy  Pracy  organizowanych,  co  roku  w  Sejmie  RP  przy 
współudziale  Zarządu Krajowego  Związku.           

W  okresie  kadencji  zorganizowaliśmy  miedzy innymi  szkolenia  dotyczące.
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Kształtowanie  wizerunku  związkowego,  aktywizacja  członków,  pozyskiwanie  nowych,  jak 
prowadzić  rozmowy  z  pracodawcą.

Bezpieczeństwa  pracy  w  budownictwie.  Rola i  odpowiedzialność  nadzoru, Stres  w  miejscu 
pracy  i  inne  czynniki psychospołeczne  związane  z  pracą  oraz  działania  prewencyjne 
podejmowane  przez  inspektorów  OPIP  w  Poznaniu.

Wydłużenie  do  12  miesięcy  okresu  rozliczeń  czasu  pracy,   przerywany  czas  pracy, 
równoważny  czas  pracy.

Mobing,  molestowanie  seksualne  w  miejscu  pracy,
Uprawnienia  sip,  współpraca  PIP  ze  związkami  zawodowymi,  emerytury  pomostowe, 

poślizgnięcia  i  upadki  z  wysokości.

Integracja

W  ramach  działań  integrujących  nasz  okręg,  co  roku  organizowaliśmy  spotkania 
okolicznościowe  z  okazji  Świąt  Bożego  Narodzenia  i  Nowego  Roku.  Za  takowe  należy  też 
uznać  zorganizowanie  okręgowych  obchodów  120 – lecia  działalności  związków  zawodowych 
budowlanych  w  2012r.  Również  w  tym  roku  2014  na  wniosek  Kol.  Ryszarda  Sprengela 
zostały  zorganizowane  regaty  żeglarskie  o  Puchar  Przewodniczącego  Związku,  w  których 
uczestniczyły  załogi  z  innych  okręgów  związku.  W  roku  2015  Kol.  R.  Sprengel  już 
dziś   przygotowuje  się  do  organizacji  jubileuszowych  50  regat,  w  których  uczestniczy  od 
początku.  Mam  nadzieję,  że  Kol.  Przewodniczący  Zbigniew  Janowski  obejmie  regaty  swoim 
patronatem  tak  jak  to  miało  miejsce  w  b.r.   

Zarząd   starał   się   przybliżyć   sylwetki   zasłużonych   działaczy   okręgu   poprzez 
prezentacje  na  stronie  internetowej  okręgu  i  gazety ,,Budowlani”.  Niestety  nie  mogliśmy 
doczekać  się  materiałów  przydatnych  do  napisania  artykułów  od  organizacji  zakładowych.

Finanse

Gospodarka   finansowa okręgu   była   prowadzona   zgodnie   z   przyjętymi   corocznie 
preliminarzami   wydatków.   Księgowość   prowadzi   centrala   w   Warszawie   a   w   okręgu 
przygotowujemy  Raporty  Bankowe  i  Kasowe  i  wysyłamy  do  stolicy.  Wpływy  i  wydatki  w 
poszczególnych  latach  kształtowały  się  następująco.
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Dane  za  b.r.   do  08.2014.
  

Staraliśmy  się  wydatkować  środki  tak  by  przy  organizowaniu  spotkań  i  imprez  nie 
obciążać  organizacji  podstawowych  a  wszystko  finansować  ze  środków  okręgu.  
W  minionej  kadencji  nie  było  większych  inwestycji  czy  zakupów  na  potrzeby  okręgu.  
Poza  środkami  uzyskanymi  ze  składek  związkowych  mamy  również  wpływy  z  wynajmu 
pomieszczeń  znajdujących  się  w  biurze  okręgu: gabinetu  przewodniczącego  oraz  garażu  w 
wysokości  ok.  15.000 zł. rocznie.

Kończąc  swoje  wystąpienie  chciałbym  podziękować  wszystkim  tym,  którym  na  sercu 
leży   dobro   związku   i   członków,   których   reprezentujecie,   dziękuję   wszystkim   za 
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dotychczasową  współpracę.  Bardzo  dziękuję  tym,   na  których  w  trudnych  chwilach  zawsze 
mogli  liczyć  wasi  członkowie  zwracając  się  z  prośba  o  pomoc.  Szczególne  podziękowania 
chciałbym   złożyć   tym   działaczom,   którzy   wspomagali   mnie   w   trakcie   kampanii 
sprawozdawczo-wyborczej   uczestnicząc   w   zebraniach:   Kolegom   Edmundowi   Bryske, 
Czesławowi  Nowakowi,  Wiesławowi  Necelmanowi,  Januszowi  Baturze.

Dziękuję  Wam Szanowni  Delegaci  za  to,  że  pomimo  trudności  jesteście,  że  znowu 
kolejne  5  lat  wytrwaliście,  że  staracie  się  mimo  ograniczeń  bronić  interesów  waszych 
członków  i  waszych  załóg. Podziękować  chcę  również  Kol.  Hieronimowi Dymalskiemu,  który 
od wielu  lat  jako  fotograf  utrwala  na  zdjęciach  historię  wydarzeń  naszego  okręgu. 

Chciałbym  podziękować  jeszcze  jednej  osobie,  za  wieloletnią  współpracę  i  działalność 
na   rzecz   pracowników   budownictwa   i   członków   związku,   którego   aktywności   nie 
zmniejszyła  nawet  choroba. Dziękuję  Koledze  Zbigniewowi  Janowskiemu  Przewodniczącemu 
Związku  Zawodowego ,,Budowlani”.

Szanowni Delegaci
w  imieniu  ustępującego  Zarządu  Okręgu  zwracam  się  do  Was  z  wnioskiem  o  udzielenie 
absolutorium  z  działalności  w  kadencji  2009 – 2014  i   przyjęcie  sprawozdania  Zarządu 
Okręgu  za  powyższy  okres.

Poznań 5 grudnia 2014r.
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Szczecin, dnia 18.10.2014
                                                              

SPRAWOZDANIE
Zarządu Okręgu Zachodniopomorskiego ZZ „Budowlani”

za kadencję  2009 – 2014r.

Szanowni Delegacji i  Szanowni Goście,

Dzisiejszy  Zajazd   Delegatów  wybranych  w  Organizacjach  Podstawowych  na  kadencję 
2014 – 2019r.,  zamyka kadencję 2009 – 2014r.. 

Rok 2014 jest  rokiem szczególnym, jest  rokiem  zebrań sprawozdawczo –wyborczych w 
organizacjach  podstawowych i Okręgu, a w pierwszej dekadzie 20015r. dokonamy wyboru Władz 
Krajowych  na VIII Kongresie ZZ „Budowlani”. 

W  imieniu  Zarządu  przedstawiam  sprawozdanie  z  działalności  Zarządu  Okręgu 
Zachodniopomorskiego za okres kadencji 2009 – 2014r., który pracował w składzie:

.Przewodniczący  - Edmund Trokowski do 24.01.2011r.
W- ce  Przew.      -  Kazimierz Wielgus
W-ce  Przew.       -  Marek Dzierzgowski
W-ce  Przew.       - Teresa Tomczyszyn od 24.01.2011r Przewodnicząca Zarządu.

             
Jaka była ta kadencja?

Na pewno nie  łatwa,  ale  i  nikt  z  nas  podejmując się  pełnienia  powierzonych funkcji  w 
organach Związku nie liczył na łatwe życie i zaszczyty. Przyszło nam działać w trudnych czasach 
nie sprzyjających działalności  związkowej  tak ze strony rządzących krajem jak i  pracodawców. 
Możliwości jakie daje Kodeks Pracy dla pracodawców są dla nich bardziej korzystne, a do tego 
pomoc mediów, że związki są tylko roszczeniowe i doprowadzają firmy do zapaści finansowych. A 
my przecież żądamy tylko godziwych warunków pracy i odpowiedniej  płacy za wykonaną pracę.

Zjazd  Delegatów  na  zebraniu  sprawozdawczo  –  wyborczym  wybrał  na  kadencję  2009 –  2014 
Komisję Rewizyjną w składzie:

• Przewodnicząca           Elżbieta Dziedzic
• Z-ca Przewodniczącej Małgorzata Gaładyk
• Członek         Grygorowicz Arkadiusz

     
      Warto również przypomnieć, że Zjazd Okręgowy wybrał Delegatów na Kongres na kadencję 
2009-2014r.  ZZ  Budowlani,  którzy  uczestniczyli  w  obradach  IIV  Kongresu,   gdzie  dokonano 
dalszych wyborów:

Delegaci na Kongres:
• Baran Krzysztof
• Dyrda Tomasz
• Dziedzic Elżbieta
• Rynowiecka Katarzyna
• Tomczyszyn Teresa
• Trokowski Edmund
• Wielgus Kazimierz
• Wiewrzbicka Edyta,

  
Rada Krajowa
       - Tomczyszyn Teresa,
       - Wielgus Kazimierz,
       - Trokowski Edmund,
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Główna  Komisja  Rewizyjna
       -  Dziedzic Elżbieta.
     
Przedstawiciele  Zarządu i Komisji Rewizyjnej Okręgu Zachodniopomorskiego ZZ „Budowlani” 
pełnią,  także funkcje w:

Rada OPZZ Województwa Zachodniopomorskiego na kadencję 2010-2014r
       - Trokowski Edmund

Komisja Rewizyjna Rady OPZZ Województwa Zachodniopomorskiego na kadencję 2010-2014r:
       - Tomczyszyn Teresa.
      
W  wyniku wyborów w Branży  zostały wybrane:

Rada OPZZ Województwa Zachodniopomorskiego na kadencję 2014 – 2018r.
       - Teresa Tomczyszyn – W-ce Przewodnicząca Zarządu Rady

Komisja Rewizyjna Rady OPZZ Województwa Zachodniopomorskiego na kadencję 2014 – 2018r.:
       - Dziedzic Elżbieta – W-ce Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

W okresie mijającej kadencji Zarząd zajmował się:
  
Sprawy Organizacyjne Zarządu.            
      Zarząd w okresie od 2009r do 24.01.2011r pracował pod Przewodnictwem Kol. Edmunda 
Trokowskiego, który w międzyczasie objął  funkcję  Prezesa Sądu Koleżeńskiego ZZ „Budowlani”, 
która  to  obligowała  Kol.  Przewodniczącego   do  złożenia  rezygnacji  ze  wszystkich  innych 
pełnionych funkcji w ZZ „Budowlani”. 

W  związku z tym na dzień 24.01.2014r został zwołany Okręgowy Zjazd Delegatów,  na 
którym  dokonano   wyboru   nowego  Przewodniczącego  Zarządu  Okręgu.  W  wyniku  wyboru 
Przewodniczącą  Zarządu  Okręgu  została  Kol.  Teresa  Tomczyszyn,  która  również  jest 
Przewodniczącą Organizacji Międzyzakładowej w Barlinek Inwestycje Sp. z o.o. w Barlinku.
       
Zarząd pod przewodnictwem Kol. Teresy Tomczyszyn rozpoczął swoją  działalność w składzie:

• W-ce Przew. Kazimierz Wielgus
• W-ce Przew. Marek Dzierzgowski.

Praca Zarządu oparta była na dalszej ciągłości realizacji  założonego programu  działania i 
planu pracy przyjętego przez Radę Okręgu, Regulaminu  Okręgu i Statutu ZZ „Budowlani”. Biuro 
Zarządu  Okręgu  mieści  się  w  Szczecinie  przy  ul.  Kaszubskiej  57,  w  którym  Przewodnicząca 
urzęduje 2-3 razy w miesiącu, a w razie konieczności częściej,  ponieważ na co dzień pracuje w 
Barlinku. Posiedzenia Rady Okręgu odbywają się gościnnie w SM „DĄB” w Szczecinie,  zgodnie z 
planem 3-4 razy w roku. W okresie sprawozdawczym Rada Okręgu obradowała 2-3  razy w roku, 
gdzie Zarząd Okręgu składał  sprawozdanie ze swojej działalności za dany rok. Okręgowa Komisja 
Rewizyjna w ciągu mijającej kadencji przeprowadzała systematyczne kontrole działalności Zarządu 
i   po  zakończeniu  każdego  roku  wnioskowała  do  Rady  Okręgu  o  udzielenie  poszczególnym 
członkom Zarządu absolutorium. Rada Okręgu po dokonaniu rocznej oceny działalności Zarządu 
Okręgu każdorazowo udzielała  poszczególnym członkom Zarządu absolutorium.

W mijającej kadencji  odbyły się w większości zaplanowane posiedzenia  Zarządu i Rady 
Okręgu. W obradach Rady Okręgu zawsze brała udział Okręgowa Komisja Rewizyjna,  w Zjeździe 
Delegatów i  Dniu Budowlanych   brał  udział  Kol.  Zbigniew Janowski  Przewodniczący Zarządu 
Krajowego, a także inni członkowie Zarządu  Krajowego.
      Na wniosek Rady Okręgu co roku Zarząd Okręgu był odpowiedzialny za organizację „Dnia 
Budowlanych”,  który odbywał się w różnych miejscowościach, gdzie  także w organizację tych 
imprez były zaangażowane organizacje  podstawowe. W czasie uroczystości na wnioski Zarządów i 
Komisji Rewizyjnej  wielu działaczy zostało odznaczonych za swój wkład pracy społecznej  na 
rzecz działalności ZZ „Budowlani”  i pracowników w swoich firmach.
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      W okresie sprawozdawczym dobrze układała się współpraca z OPIP w Szczecinie, gdzie Kol. 
Teresa  Tomczyszyn  jest  członkiem Rady  ds.  Bezpieczeństwa  w Budownictwie  działająca  przy 
OPIP.
      Wszystkie  przyjęte  przez  Radę  Okręgu  i  Zjazd  Delegatów  uchwały  i  wnioski  zostały 
zrealizowane, wykonanie przyjętych uchwał i stanowisk było na bieżąco rozliczane na kolejnych 
obradach.  

Głównymi tematami jakimi zajmowała się Rada i Zarząd  były:
• programem  działania, planem  pracy oraz w miarę możliwości szkoleniami,
• bieżąca współpraca w zakresie przestrzegania prawa i warunków   pracy z OPIP,
• udzielania wsparcia i porad organizacją podstawowym na posiedzeniach,  a najczęściej za 

pomocą poczty e-mailowej, telefonu,
• kontakty z organizacjami administracji państwowej, samorządowej i pracodawcami,
• pozyskiwaniem wymaganych informacji i wpłacanych  składkach  na rzecz Okręgu
• przez  organizacje podstawowe,
• mobilizacją organizacji podstawowych  do pozyskiwania nowych członków,
• analiza sytuacji zewnętrznej i wewnętrznej w organizacjach zrzeszonych w Okręgu.  

      
Myślę, że zrealizowaliśmy wszystkie uchwały i zalecenia Rady i Zarządu Krajowego 

ZZ „Budowlani”. We wszystkich naszych działaniach, a w szczególności w sprawach porad oraz 
interwencji współpracowaliśmy z Okręgową PIP i Kancelarią Prawną działającą przy biurze Rady 
OPZZ  Województwa  Zachodniopomorskiego  w  Szczecinie.  Szczególny  nacisk  kładliśmy  na 
powstawanie i działalność  Społecznej Inspekcji Pracy w zakładach reprezentowanych przez nasze 
organizacje podstawowe.

Posiedzenia Zarządu zwoływane były w miarę potrzeb, a  na co dzień byliśmy w stałym 
kontakcie  telefonicznym  i  elektronicznym.  W  trakcie  posiedzeń  i  prowadzonych  rozmów 
telefonicznych oraz korespondencji  analizowaliśmy  i omawialiśmy  wszystkie sprawy wynikające 
z bieżącej działalności naszego Okręgu, Zarządów Organizacji Podstawowych i władz Krajowych, 
które  następnie  były  w  szczegółach  przedstawiane  na  posiedzeniach  Rady  Okręgu,  która  była 
decydentem podejmowanych decyzji.

Zarząd  Okręgu  był  współorganizatorem  i  uczestnikiem  koordynowanych  przez  ZZ 
Budowlani i OPZZ manifestacji związkowych we Wrocławiu i Warszawie, gdzie zaznaczyliśmy 
swój udział jako Okręg.

Braliśmy  udział w uroczystych obchodach  „Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w 
Pracy” 28 kwietnia  organizowanego w Sejmie RP .

Członkowie Zarządu i  Komisji Rewizyjnej na zmianę  uczestniczyli prawie we wszystkich 
posiedzeniach Rady Krajowej i Kolegiach Przewodniczących.

Realizacja Programu Działania 2009 – 2014 

Okręgowy  Zjazd  Sprawozdawczo  -  Wyborczy  obradujący  w  2009r  uchwalił  Ramowy 
Program działalności Okręgu Zachodniopomorskiego. W Programie przyjęliśmy kierunki naszych 
działań  na podstawie  dyskusji  Zjazdu Okręgowego i   na  założeniach   Programu Działania ZZ 
Budowlani na lata 2009-2014, który stał się stałą podstawą do przyjmowania corocznych Planów 
działania Okręgu i jego struktur.

Rozwój Szeregów Związkowych.

Jednym  z   najważniejszych   punktów   w  naszym  działaniu  było  zabieganie  na  forum 
wszystkich naszych struktur jak też członków Związku o rozwój szeregów związkowych, poprzez 
inicjatywy informacyjne  propagujące działalność   ZZ „Budowlani”   wśród pracowników, gdzie 
działają nasze organizacje podstawowe, a również tam, gdzie ich nie ma.

Po mimo tego nie udało nam się pozyskanie nowych organizacji podstawowych w Okręgu 
ale w miarę utrzymaliśmy stan uzwiązkowienia w naszych organizacjach. Na początku kadencji 
mieliśmy  14 organizacji i 1 Koło, z których 2 zostały wyrejestrowane z powodu likwidacji zakładu, 
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jedna w Goleniowie i jedna w Kołobrzegu. Obecnie w Okręgu Zachodniopomorskim skupiamy 12 
organizacji podstawowych, które liczą łącznie  764 członków.

Bezpieczna praca, działalność ZSIP

Przeglądy warunków socjalnych i stanowisk pracy wpisane są na stałe w naszej codziennej 
działalności. W tym możemy odnotować korzystną tendencję i wyraźny postęp we współpracy z 
pracodawcami  i  Społecznymi  Inspektorami  Pracy  działającymi  w  zakładach  pracy.  Cykliczne 
szkolenia SIP mają znaczący wpływ na poprawę warunków BHP i prawa pracy pracowników. 

Pomoc organizacyjna

Pomoc organizacyjna i prawna realizowana była w miarę naszych  możliwości. W sprawach 
organizacyjnych Członkowie Zarządu i  Komisji   Rewizyjnej   służyli  pomocą i radą w pełnym 
zakresie, włącznie z wizytami i spotkaniami w Zarządach Organizacji Podstawowych i nie tylko w 
sprawach interwencyjnych.

Pomoc prawną uzyskiwaliśmy w OPIP w Szczecinie, Prawnika z  Kancelarii  Prawnej przy 
Radzie  OPZZ w Szczecinie  i  Prawników Zarządu Krajowego w Warszawie,  a  w szczególności 
bardzo dużo pomocy otrzymaliśmy od Adwokata Filipa Wolskiego.

W  sprawach,  co  do  których  nie  miałam  wątpliwości  służyłam  również  swoją  wiedzą 
wynikającą z bieżącej znajomości przepisów i wieloletniego doświadczenia. 
W  dobie  dzisiejszych  czasów  pomoc  prawna  jest  niezbędna,  a  zwłaszcza  w  reprezentowani 
członków związku przed  Sądami Pracy. 

Szkolenia 

Zarząd  Okręgu  samodzielnie  nie  organizował  szkoleń.  Z   większości  szkoleń  nasi 
członkowie  mieli  możliwość  skorzystania   ze  szkoleń  organizowanych  przez  Zarząd  Krajowy, 
Okręgową PIP w Szczecinie  i Radę OPZZ Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

Współpraca  z Państwową Inspekcją Pracy.

Współpraca  z  Państwową  Inspekcją  Pracy  jest  dobrym   przykładem    partnerskiego 
współdziałania w sprawach pracowniczych jak też tworzenie lepszego prawa.

Kierowana przez Pana Mariana Szyszko Inspektora Okręgowa PIP w Szczecinie wraz z jej 
Inspektorami  zawsze w miarę możliwości i obowiązujących przepisów byli gotowi przyjść nam z 
pomocą  w sprawach  pracowniczych  i  związkowych.  W takcie  szkoleń  i  nie  tylko  Inspektorzy 
udzielali  merytorycznych  odpowiedzi  na  zadawane  pytania,  a  także  przyjmowali   zaproszenia 
organizacji zakładowych w celu przeprowadzenia  szkolenia dla nowo wybranych  SIP na terenie 
zakładu między innymi w Barlinku.  

Nasze tradycje „Dzień Budowlanych”

Nasze działania dla podtrzymania tradycji   były realizowane zgodnie z przyjętym co roku 
Preliminarzem i Programem działania i co roku  zawsze wykonane w pełnym zakresie. Uważamy, 
że kultywowanie dobrych tradycji  naszego Związku to właśnie obchody „Dnia Budowlanych” , 
które są okazją do uhonorowania zasłużonych działaczy na forum całego województwa. 

Co roczne obchody „Dnia Budowlanych”, są także  okazją do  połączenia pożytecznego z 
przyjemnym,  bo  służy  to  również  lepszemu  poznaniu  się  naszych  członków  oraz  integracji 
związkowej, czego dobrym przykładem jest to, że z roku na rok rośnie mam liczba uczestników tej 
imprezy, a  w tym roku będzie nas już  około 90 osób.
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Stan organizacyjny

Mijająca Kadencja ze względów politycznych i ciągłe cięcia kosztów przez  pracodawców 
nie była dobrym czasem na  poszerzanie liczebności członków związku w naszym  Okręgu.

Na szczególną uwagę zasługuje   organizacja związkowa  ze Spółki Barlinek Inwestycje w 
Barlinku, która  przez okres 3-lat walczyła  o swój byt w zakładzie. Pracodawca robił  wszystko aby 
utrudnić  działalność związkową w zakładzie,  a jednym z wielu  przykładów  jest pozbawienie 
organizacji związkowej  lokalu do prowadzenia działalności związkowej na ternie firmy. 

Kadencję  rozpoczęliśmy  z  ilością  14  organizacji  i  1  Koła  terenowego  z  liczbą   790 
członków, a obecnie mamy 737 członków. Na przestrzeni mijającej kadencji liczba członków była 
ciągle ruchoma ale i tak dzięki działalności naszych organizacji w Okręgu możemy powiedzie, że 
na tak trudne czasy to  i  tak  nie  jest  źle.   Dwie organizacje  zostały wyrejestrowane z  powodu 
likwidacji  zakładów pracy w Goleniowie i Kołobrzegu, Koło terenowe zostało rozwiązane zgodnie 
ze  Statutem  ZZ  „Budowlani”,  a  członków  przejęła  Organizacja  Międzyzakładowa  w  Balinek 
Inwestycje.

Kontakt z Zarządami Zakładowymi

Przewodnicząca  Zarządu  Okręgu  Zachodniopomorskiego,  która  jednocześnie  jest 
Przewodniczącą Organizacji  Międzyzakładowej  w Barlinek Inwestycje  Sp . z o.o. w  Barlinku, 
która  jest  największą  organizacją   w Okręgu  na bieżąco  utrzymuje  kontakty z  organizacjami 
zakładowymi  w  celu   monitorowania  i  ewentualnego  udzielenia  wsparcia  Przewodniczącym  i 
Zarządom Zakładowym w ich związkowej  działalności.   Staraliśmy się  również  służyć   radą  i 
pomocą w sprawach nie tylko związanych z działalnością związkową.

W miarę możliwości byliśmy tam, gdzie wymagała tego sytuacja.  Wszystkie organizacje 
zakładowe na bieżąco są  informowane o podjętych działaniach Rady  i Zarządu Okręgu.

Odznaczenia związkowe
      

W mijającej kadencji obchodziliśmy 120-Lecie Ruchu Zawodowego Budowlanych  i  z tej 
okazji  Zarząd  Okręgu,  Komisja  Rewizyjna   i  oczywiście,   także  z   inicjatywy   Zarządów 
Organizacji Podstawowych  MEDALEM  120 –Lecie Ruchu Budowlanych  uhonorowaliśmy  w 
roku  2012  w liczbie  24,  a  w roku 2014  w liczbie  22  zasłużonych,  długoletnich  działaczy 
związkowych. 

W roku  2012  uhonorowaliśmy  Pan  Prezesa  Spółdzielni Mieszkaniowej  „DĄB” w 
Szczecinie Medalem „Dla Zbiorowości” za długoletnią bardzo dobrą współpracę.
                                                                         
Koleżanki i Koledzy,

Przedstawiłam sprawozdanie z działalności Zarządu Okręgu Zachodniopomorskiego, które 
zapewne nie obejmuje wszystkich wydarzeń jakie miały miejsce  i sprawy wynikające z codziennej 
naszej pracy.
      Zbliżając  się  do  końca  sprawozdania  pragnę  podziękować  w  imieniu  Zarządu  Okręgu 
wszystkim  Zarządom  Organizacji  Podstawowych,  Członkom  ZZ  „Budowlani”  za  codzienną 
współpracę na rzecz działalności związkowej w mijającej kadencji 2009-2014, a zwłaszcza za to, że 
potrafią i chcą walczyć o lepszy byt swoich członków i niezrzeszonych pracowników.
       Dziękuję  Członkom Komisji  Rewizyjnej,  Członkom Zarządu Okręgu,  Przewodniczącym 
Zarządów Organizacji Podstawowych i nie tylko   za okazywaną pomoc i wsparcie w realizacji 
Programu Działania i  w codziennej działalności Okręgu. 
      Dziękuję również Władzom Krajowym za te wcale nie łatwe pięć lat, które mimo licznych 
trudności kończymy nie najgorzej, mając za sobą wiele dobrych inicjatyw i działań podejmowanych 
w obronie i na rzecz naszych członków. 
      Prawa pracowników są ciągle  atakowane i zagrożone. Naszym wspólnym zadaniem w nowej 
kadencji  będzie  ich  obrona,  począwszy od zakładu  pracy poprzez  Władze  Krajowe aż  do Unii 
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Europejskiej w Brukseli i Strasburgu. Być  może w dużej mierze zależeć będzie od tego przyszły 
los związków zawodowych w naszym kraju..

Szanowni Delegaci,

W dniu dzisiejszym zdecydujecie, kto i jak w kadencji 2014-2019 będzie reprezentował nasz 
Związek na poziomie władz Okręgu i Krajowym, ale nie dla samego reprezentowania dokonujemy 
wyboru. Zgadzając się na kandydowanie, zapytajmy samych  siebie ile jesteśmy w stanie przyjąć na 
siebie  dodatkowej  pracy  i  odpowiedzialności  i  czy  będziemy   w  stanie  pogodzić  wszystkie 
dotychczasowe obowiązki z nowymi, czy mamy  takie możliwości.

Wybieramy Przewodniczącego Zarządu Okręgu, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i 
członków, Członków Rady Okręgu i 8 Delegatów na VIII Kongres Związku.

Życzę Wam Koleżanki i Koledzy trafnych  wyborów i lepszej drogi dla działalności naszego 
Związku.

Jednocześnie  życzmy sobie,  abyśmy byli  zawsze razem,  bo wtedy możemy zrobić  dużo 
więcej, a przeciwnicy być może to zauważą i docenią,  że jednak  warto się z nami liczyć..
       Dziękuję za uwagę.
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