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X KONGRES

ZWIĄZKU ZAWODOWEGO
„BUDOWLANI”
O decyzji
w sprawie organizacji
Kongresu Związku
Rada Krajowa zdecydowała o zwołaniu tego
jednodniowego posiedzenia Kongresu z ważnych powodów, zdając sobie w pełni z
trudności, ograniczeń i zagrożeń.
Uznaliśmy przede wszystkim, że do
działania w czasie, który jest przed nami,
władzom Związku potrzebny jest nowy,
mocny mandat. To nie będzie łatwy czas i
wszystkie wydarzenia na rynku pracy destabilizowanym przez epidemię na to wyraźnie wskazują.
Rada uznała także, ze Związek nie może funkcjonować
wyłącznie zdalnie. Doskonale o tym wiecie w swoich
zakładach pracy. Wideokonferencje i nowe media, z których
oczywiście będziemy korzystać częściej niż dotychczas, nie
zastąpią nam zawsze bezpośredniego kontaktu, nie dadzą
pełnych możliwości dyskusji, wymiany poglądów i uzgadniania
stanowisk. Wybór władz Związku, przy naszej rozbudowanej demokratycznej procedurze, w inny – korespondencyjny
sposób byłby bardzo trudny.
Zbigniew Janowski
Szanowni Państwo,
Pracownicy i Pracodawcy Budownictwa,
Co roku, na progu jesieni, świętujemy „Dzień Budowlanych”. Z uwagi na ograniczenia i zagrożenia związane z
epidemią tegoroczne budowlane święto jest inne niż poprzednie.
Ale w wielu firmach, spółdzielniach i organizacjach spotykamy
się, choćby na krótko, po to by powspominać niezły rok 2019 i
porozmawiać o scenariuszach na przyszłość.
Życzę Wam dobrego zdrowia w tych niespokojnych czasach.
Niech Wasza praca będzie bezpieczna. Niech Wasze firmy i spółdzielnie mądrze i bezpiecznie przejdą przez epidemię. I przede
wszystkim niech dbają o pracowników, bo oni są najcenniejszym
kapitałem naszego sektora. Kolejny rok zapewne nie będzie
łatwy. Podejmujemy jednak wyzwanie i zabieramy się do pracy.
Budowlani to twardzi ludzie.
Z okazji „Dnia Budowlanych” życzę wszelkiej pomyślności
Waszym bliskim, Waszym rodzinom. Bo one też dzielą z Wami
niepokoje, stres i godzą się no to, że poświęcacie tak wiele czasu
polskiemu budownictwu.
Życzę sukcesów w tej trudnej, ale bardzo satysfakcjonującej
i potrzebnej pracy.
Wszystkim nam, w firmach budowlanych i produkcji wyrobów budowlanych, spółdzielniach mieszkaniowych i jednostkach
obsługi nieruchomości życzę, by nadszedł czas normalnego życia
i pracy.
Przewodniczący Związku Zawodowego
„Budowlani”
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X Kongresu

ZZ „Budowlani”
w sprawie:
• przyszłości polskiego
przemysłu cementowego i wapienniczego
• przyszłości spółdzielczości mieszkaniowej
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• statusu i funkcjonowania Lasów Państwowych w Polsce
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• dialogu społecznego w
budownictwie, przemyśle wyrobów budowlanych, przemyśle
drzewnym i meblarskim
oraz leśnictwie i ochronie przyrody
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• kluczowych problemów
rynku pracy w przemyśle drzewnym i meblarskim
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• bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy
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• potrzeb kompetencyjnych rynku pracy i rozwoju systemu kształcenia i szkolenia zawodowego w budownictwie,
gospodarce nieruchomościami, przemyśle
wyrobów i materiałów budowlanych oraz
przemyśle drzewnym i
meblarskim
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• polityki budowlanej
państwa i rynku pracy
w budownictwie
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• działań europejskiego
i międzynarodowego
ruchu zawodowego w
obszarze rynku pracy
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X KONGRES ZWIĄZKU
ZAWODOWEGO „BUDOWLANI”
W

dniu 8 września 2020 r. w
Warszawie odbył się X Kongres Związku Zawodowego
„Budowlani”. Ponad 140 osób obecnych na
Kongresie pracowało praktycznie nieprzerwanie przez 6 godzin, z zachowaniem restrykcyjnych standardów sanitarnych wymaganych w
czasie epidemii (ponad 2-metrowe odległości,
dezynfekcja, maski, rękawiczki, pomiar
temperatury).
Standardy bezpieczeństwa przestrzegane
były także w pracach Prezydium i Komisji
Kongresu. Obrady Kongresu prowadziło 8
osobowe Prezydium: Urszula Jagielska, Stefan
Dąbrowski, Janusz Głombiński, Zbigniew
Janowski, Zbigniew Mikołajczyk, Albert
Milatti, Piotr Nalewajek i Andrzej Piotrowski.
Wyborczą część obrad prowadziła Urszula
Jagielska.
Delegaci, mimo trudnych warunków
pracy, wybrali nowe władze, uchwalili program
działania, 9 rezolucji (w sprawach dialogu
społecznego, bhp, przyszłości budownictwa,
przemysłu drzewnego i meblarskiego, przemysłu wyrobów budowlanych, leśnictwa,
spółdzielczości mieszkaniowej, kształcenia
zawodowego i zadań europejskiego ruchu
zawodowego). Rezolucje korespondują bez-

pośrednio z założeniami Programu Związku
i stanowią jego uzupełnienie (teksty rezolucji
w numerze).
Ustępujący Zarząd Krajowy Związku
otrzymał w głosowaniu tajnym absolutorium.
Były także podziękowania za pracę w latach

Przegląd związkowych
wydarzeń w Polsce
OPZZ interweniuje w KRRiT

J

ak informuje Ogólnopolskie
Porozumienie Związków Zawodowych, tylko 27 minut czasu antenowego
poświęcono OPZZ w programach informacyjnych Telewizji Polskiej w 2019 r.
r. „Solidarność” dostała 15 godzin, 48 minut, 30 sekund! Przewodniczący
OPZZ uważa, że publiczny nadawca narusza przepisy prawa i interweniuje
w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji.
Nie lepiej było w pierwszym półroczu 2020 r. OPZZ miał 14 minut,
NSZZ „Solidarność” ponad dwie i pół godziny! To więcej niż rażąca
dysproporcja. Andrzej Radzikowski zwrócił się do przewodniczącego
KRRiT – Witolda Kołodziejskiego. Szef OPZZ uważa, że doszło do naruszenia przepisów ustawy o radiofonii i telewizji, która gwarantuje związkom
zawodowym możliwość przedstawienia stanowiska w mediach publicznych.
W opinii Radzikowskiego zignorowano także zapisy ustawy o związkach
zawodowych, w myśl której organy państwowe obowiązane są traktować
jednakowo wszystkie związki zawodowe. „Domagamy się zwiększenia
obecności OPZZ w publicznych mediach. Oczekuję zdecydowanej reakcji
Pana Przewodniczącego w tej sprawie” – czytamy w wystąpieniu przewodniczącego OPZZ.

W RDS o projekcie budżetu
państwa na 2021 r.

Z

espół problemowy ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych RDS
nie osiągnął porozumienia w sprawie projektu
budżetu państwa na rok 2021 – informuje OPZZ.
W trakcie obrad OPZZ wyraziło negatywną opinię
dotyczącą projektu ustawy o zmianie ustawy o
podatku dochodowym od osób prawnych, zakładającego wprowadzenie
do polskiego porządku prawnego alternatywnego modelu opodatkowania
niektórych osób prawnych, tzw. estońskiego CIT.
Uzgodnienie wspólnego stanowiska strony pracowników i strony
pracodawców w sprawie projektu budżetu państwa na rok 2021 okazało się

2015-20. Szczególnie ciepło podziękowano
za społeczną działalność ustępującemu przewodniczącemu Głównej Komisji Rewizyjnej
Andrzejowi Piotrowskiemu. Przewodniczący
Okręgu Pomorskiego ZZ „Budowlani”
Mirosław Karpiński wręczył Zbigniewowi

Janowskiemu okolicznościowy medal z okazji Wprowadzono także przepisy o możliwości
60-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej „Bałtyk”. nadzwyczajnego przedłużenia kadencji władz
Związku w przypadku wystąpienia zdarzeń
Przewodniczącym Związku Zawodowego będących wynikiem działania siły wyższej.
W obradach Kongresu wziął udział An„Budowlani” został ponownie Zbigniew
Janowski, przewodniczącą Głównej Komisji drzej Radzikowski, przewodniczący OPZZ,
Rewizyjnej Małgorzata Władek. Wybrano który w swym wystąpieniu omówił główne
45-osobową Radę Krajową i 10-osobową obszary działalności i zadania Porozumienia.
Główną Komisje Rewizyjną (skład władz W Kongresie uczestniczyli także zaproszeni:
sekretarz związku ds. Parków Narodowych
Związku na str. 8-9).
Mariusz Szlaski i przewodniczący OKR
Kongres zmienił Statut Związku i zasady Okręgu Dolnośląskiego Andrzej Sobolewski.
Ze względu na ograniczenia związane ze
ustalania wysokości składki członkowskiej.
Składkę ustala Kongres odrębną uchwałą (bez stanem epidemii w obradach nie uczestniczyli
konieczności zmian w Statucie). Do Statutu przedstawiciele władz i goście zagraniczni
wprowadzono m.in. pojęcie „osób wykonują- (udział w Kongresie, pierwotnie zaplanowacych pracę zarobkową”, zgodnie ze zmianami nym na kwiecień, potwierdzili przedstawiciele
prawnymi umożliwiającymi zrzeszanie się w 16 organizacji współpracujących z ZZ „Budowzwiązkach osób samozatrudnionych. Zmie- lani”). List do delegatów wystosowali główny
niono terminy wyboru organów Związku inspektor pracy Wiesław Łyszczek i sekretarz
(od kolejnej kadencji). Wybory będą odbywać generalny EFBWW Tom Deleu.
Rada Krajowa na swym pierwszym posiesię nie później niż do dnia: 31 stycznia – w
przypadku organizacji podstawowych, 30 dzeniu wybrała 15 osobowy Zarząd Krajowy.
X Kongres ZZ „Budowlani” był pierwkwietnia - w przypadku organów okręgowych,
30 czerwca - w przypadku organów krajowych. szym tego rodzaju wydarzeniem w Polsce i
Od następnej kadencji osoby nieaktywne krajach UE od czasu wprowadzenia ogranizawodowo nie będą mogły pełnić funkcji czeń związanych z pandemią COVID-19.
(sag)
przewodniczących organizacji podstawowych.

niemożliwe. Widoczne były zasadnicze różnice w ocenie sytuacji makroekonomicznej oraz zaproponowanych przez rząd rozwiązań budżetowych,
np. w zakresie podatków. W trakcie dyskusji przedstawiciele Ministerstwa
Finansów oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odpowiadali na pytania związkowców i pracodawców dotyczące wydatków i
dochodów planu finansowego państwa na kolejny rok. Uzyskane odpowiedzi nie pozwoliły jednak stronom na zbliżenie stanowisk.
W dalszej części obrad OPZZ nie poparło propozycji pracodawców,
aby przyjąć wspólne stanowisko Zespołu w sprawie tzw. estońskiego CIT-u.
Rozwiązanie to ma wg rządu zwiększyć konkurencyjność rodzimych firm
poprzez zapewnienie wzrostu inwestycji. Przewiduje ono brak podatku
tak długo, jak zysk pozostaje w firmie. W ocenie OPZZ nie ma pewności
czy w wyniku przyjęcia proponowanego rozwiązania wzrosną inwestycje
i wynagrodzenia pracujących. Podkreślić należy, że w ostatnich latach
wprowadzono szereg zmian w podatku dochodowym od osób prawnych,
korzystnych dla przedsiębiorców, w tym obniżono stawki podatku CIT
dla firm, które nie przełożyły się jednak na znaczący wzrost inwestycji.
Propozycja ustanowienia nowego rozwiązania podatkowego w obecnej,
trudnej kondycji finansów publicznych i zapowiadanego spadku dochodów podatkowych z tytułu podatku CIT w 2021 r. o 4,1% jest w ocenie
OPZZ problematyczna, szczególnie w sytuacji, gdy w pierwszym roku
obowiązywania nowych przepisów zmniejszą się dochody sektora finansów
publicznych o 5 mld zł. Asymetria w opodatkowaniu kapitału i pracy jest
coraz bardziej widoczna. Praca jest bardziej opodatkowana niż kapitał. W
pełni uzasadnia to negatywną opinię OPZZ w tym zakresie.

O

***

gólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych wydało
negatywną opinię w sprawie projektu ustawy budżetowej na
rok 2021. W opinii OPZZ wskazuje m.in., że brak Wieloletniego Planu
Finansowego Państwa oraz niezakończone prace nad nowelizacją ustawy
budżetowej na rok 2020 utrudniają analizę projektu planu finansowego
państwa oraz zmniejszają transparentność zakresu informacji dotyczących
dochodów i wydatków prezentowych w przekazanym Radzie Dialogu
Społecznego do zaopiniowania dokumencie.
OPZZ w szczególności negatywnie ocenia nieskonsultowanie z
partnerami społecznymi - bez podania przyczyn - projektu nowelizacji
ustawy budżetowej na rok bieżący. Zdaniem Konfederacji świadczy to o
nieprzejrzystości prowadzenia procesu legislacyjnego w sprawach pozostających w centrum zainteresowania związków zawodowych i lekceważeniu
zasad dialogu społecznego przez rząd.

OPZZ zauważa, że projekt budżetu państwa na przyszły rok zawiera
rozwiązania w obszarze polityki płacowej i podatkowej niekorzystne dla
pracujących, przez co nie odpowiada na wyzwania społeczne i gospodarcze
kraju związane z wystąpieniem pandemii COVID-19. Zwiększa także
niepewność pracujących w zakresie utrzymania źródeł ich dochodów (np.
poprzez zwolnienia w administracji publicznej) oraz zagwarantowania
realnego wzrostu wynagrodzeń (np. poprzez zamrożenie płac w państwowej
sferze budżetowej).

Pomoc dla zadłużonych emerytów

O

gólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zwróciło się do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z wnioskiem o wprowadzenie przepisów, które
zagwarantują ochronę przed zajęciem komorniczym części sumy stanowiącej wynagrodzenie
z tytułu umowy cywilnoprawnej w przypadku, gdy dłużnik ma drugie
źródło dochodu w postaci emerytury. Proponowane rozwiązanie ma na
celu poprawę sytuacji ekonomicznej zadłużonych emerytów i zwiększenie
zainteresowania wykonywaniem rejestrowanej aktywności zawodowej.
OPZZ w piśmie do Ministerstwa zwraca uwagę na problem zadłużenia polskich emerytów. W bazie Krajowego Rejestru Długów (KRD)
znajduje się prawie 340 tys. osób, które osiągnęły wiek emerytalny - kobiet
po 60. roku życia i mężczyzn po 65. roku życia. Seniorzy wpisani do
bazy danych KRD są zobowiązani do spłaty prawie 800 tys. zobowiązań
na kwotę sięgającą ponad 5,7 mld zł. Na trudności ze spłatą długów w
większym stopniu narażone są kobiety, głównie z powodu otrzymywania
niskich świadczeń emerytalnych (według danych Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych emerytury kobiet są niższe o ok. 20 proc. od emerytur
mężczyzn).
Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych określa limity kwot, które komornik może zająć. W przypadku
długu zwykłego komornik może dokonać zajęcia maksymalnie 25 proc.
świadczenia emerytalnego, a kwota wolna od egzekucji wynosi 825 zł netto. Jeżeli natomiast emeryt podejmuje zatrudnienie na podstawie umowy
zlecenia bądź dzieło, to jego wynagrodzenie z umowy cywilnoprawnej nie
podlega ochronie przed potrąceniami. Oznacza to, że komornik może
zająć nawet 100 proc. wynagrodzenia przysługującego emerytowi za prace
wykonane w ramach umowy cywilnoprawnej.

cd. na str. 4

OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY

*** X KONGRES ZZ „BUDOWLA
NI” ***

3

NR 9 (152) 2020

Rezolucja X Kongresu ZZ „Budowlani” w sprawie przyszłości polskiego przemysłu cementowego i wapienniczego

P

PRZECIWKO HIPOKRYZJI
- W OBRONIE MIEJSC PRACY

olski przemysł wyrobów
budowlanych, w tym
przemysł cementowy i wapienniczy dostosowują się do zmian
na rynku budowlanym i rosnących
wymogów ochrony środowiska i
działań zapobiegających zmianom
klimatu. W minionych latach przedsiębiorstwa tego sektora, głównie cementownie, przeprowadziły głęboką
modernizację, znacznie ograniczając
swoje negatywne oddziaływanie na
środowisko i ograniczając udział
„emisyjnie kosztownego” klinkieru w
produkcji cementu, po to by sprostać
wymogom unijnym.
W ostatnim czasie obserwujemy
duży wzrost importu do Polski
cementu z krajów spoza UE, głównie
z Europy Wschodniej. Cementownie
z tych krajów nie ponoszą bardzo wysokich kosztów emisji CO2 i dlatego
są konkurencyjne cenowo.
To prawda, że budownictwo
i przemysł materiałów i wyrobów
budowlanych należą do najbardziej
„emisyjnych” sektorów gospodarki.

przeciwko relokacji firm produkujących wapno i cement bezpośrednio
poza granice UE. Ten „carbon leakage” oznacza, że już parę metrów
poza granicami Wspólnoty można,
według tak rozumianych obrońców
środowiska, zanieczyszczać i emitować co się chce. Czy chodzi więc o
to, żeby rynek UE był zaopatrywany
w cement wyprodukowany bez opłat

„Budowlani”, zamiast eliminować
produkcję cementu i wapna z UE, w
tym z Polski, należy środki służące
dotychczas „zwalczaniu” tej produkcji przeznaczyć na zmniejszanie
jej emisyjności i dalsze unowocześnianie linii produkcyjnych. Ani
Europa, ani Polska, w obliczu kryzysu
wywołanego epidemią COVID-19, nie
może sobie pozwolić na załamanie

Prezentuje Julian Budziński
- sektor wyrobów budowlanych

Skalę emisji CO2 trzeba zdecydowanie ograniczać. W niektórych
krajach Unii Europejskiej, w tym
także w Polsce, pojawiają się postulaty
likwidacji przemysłu cementowego i
wapienniczego na terenie UE.
Związek Zawodowy „Budowlani” uważa, że działania zmierzające
do doprowadzenia do nieopłacalności produkcji cementu i wapna na
terenie Unii są przejawem hipokryzji.
Politycy postulujący „oczyszczenie”
UE z przemysłów dziś wysokoemisyjnych nie protestują jednocześnie

Podziękowanie dla ustępującego
przewodniczącego GKR Andrzeja Piotrowskiego

emisyjnych?
Przy obecnym stanie wiedzy i
technologii nie da się na szeroką skalę
prowadzić działalności budowlanej
bez użycia wapna i cementu.
W opinii Związku Zawodowego

budownictwa, związane z niedoborem i wzrostem cen kluczowych
wyrobów budowlanych.
Nie istnieje żadne usprawiedliwienie – ani środowiskowe, ani
społeczno-gospodarcze - dla likwi-

!

...z Programu Związku Zawodowego „Budowlani” na kadencję 2020-2025:
„Organizacje podstawowe z pomocą struktur ponadzakładowych (okręgowych i centralnych) muszą wykazywać
większą inicjatywę i aktywność w oddziaływaniu na poprawę
warunków pracy i płacy. Organy struktur okręgowych powinny zwrócić szczególną uwagę na udział w różnych formach
dialogu społecznego na poziomie regionalnym. Działania
te wpłyną na odbiór Związku Zawodowego „Budowlani” i
odpowiednio wypromują markę „Budowlani” na wszystkich
poziomach aktywności naszego Związku.”

dacji części produkcji wyrobów budowlanych w Polsce i zastąpienie
jej masowym importem z zagranicy.
Polski przemysł cementowy i
wapienniczy daje pracę dziesiątkom
tysięcy osób. Jest to przemysł skupiający się w kilku regionach. Likwidacja
tych firm oznacza strukturalne
bezrobocie, utratę dochodów wielu
rodzin w skali regionalnej i poważne
problemy społeczne.

Związek Zawodowy „Budowlani” zdecydowanie będzie przeciwstawiał się likwidacji miejsc pracy
w polskim przemyśle wyrobów budowlanych, wynikającej z „eksportu”
emisji CO2 poza Unię Europejską
i zastępowania polskich wyrobów
importowanymi spoza UE i produkowanymi w znacznie gorszych dla
środowiska warunkach.
Warszawa, 8 września 2020 r.

Rezolucja X Kongresu ZZ „Budowlani” w sprawie przyszłości spółdzielczości mieszkaniowej

REWITALIZACJA SPÓŁDZIELCZOŚCI
MIESZKANIOWEJ
S

półdzielczość mieszkaniowa w Polsce to sto
kilkadziesiąt lat działań
na rzecz zapewnienia polskim rodzinom mieszkań w godnym standardzie. Spółdzielczość powstała
dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych rodzin o umiarkowanych
dochodach i taką funkcję powinna
spełniać również dziś.
Trudno sobie wyobrazić krajobraz polskich miast bez budynków
spółdzielczych. W ponad 2,2 mln
lokali spółdzielczych mieszka blisko
10 mln. obywateli Polski. Jednak dziś
absolutna większość spółdzielni
mieszkaniowych ogranicza się do
administrowania istniejącym zasobem lokali i podnoszenia standardu
obsługi mieszkańców. To ważne, ale
niewystarczające. Liczba nowych
inwestycji mieszkaniowych jest
minimalna. Przyczyny tego stanu
rzeczy są zróżnicowane. Wśród
najważniejszych wymienić należy:
• wielokrotne zmiany przepisów prawa spółdzielczości
mieszkaniowej po 2000 roku.
Część tych zmian miała swoje
uzasadnienie, zapewniając
członkom spółdzielni większą

inne zbiorowe formy aktywności mieszkaniowej.
• brak czytelnych i skutecznych
form kredytowania aktywności inwestycyjnej spółdzielni
mieszkaniowych. Polski system bankowy zorientowany
jest tylko na kredytowanie
budownictwa deweloperskiego
i w ograniczonym zakresie
indywidualnego.
Prezentuje Dariusz Szram
- spółdzielczość mieszkaniowa

kontrolę nad jej działalnością.
Jednak znaczna część zmian
wprowadzanych i proponowanych bez wątpienia miała na
celu dezorganizację i likwidację spółdzielczości mieszkaniowej. Proces ten został
zatrzymany w ostatnich latach.
• wielokrotne i mało skuteczne próby „zastąpienia” spółdzielczości mieszkaniowej
innymi formami organizacji i
wspierania aktywności mieszkaniowej. Spółdzielczość
mieszkaniowa przez wiele lat
była pozbawiana tych form
wsparcia, z których korzystały

Spółdzielczość mieszkaniowa wymaga zmian, bo zmienia
się w istotny sposób otoczenie
spółdzielczości, ekonomiczne i
społeczne warunki jej funkcjonowania. Działalność spółdzielni
mieszkaniowych musi być i jest
przejrzysta a procedury podejmowania decyzji w pełni demokratyczne.
Bez wątpienia ta, mająca ogromne
tradycje, forma zaangażowania
w pozyskanie nowych mieszkań
dla średnio-zamożnych obywateli
naszego kraju jest Polsce niezwykle
potrzebna. I mimo wielu prób jej
zastąpienia bądź wręcz wyparcia w
ciągu minionych 20 lat nie straciła
na atrakcyjności i zastąpić jej się nie
udało. By mogła w pełni wykorzystać

swój potencjał potrzebne są jednak
zmiany instytucjonalne, prawne i
finansowe w polityce mieszkaniowej.
Spółdzielnie mieszkaniowe
wciąż dysponują poważnymi atutami, takimi jak grunty pod zabudowę w atrakcyjnych lokalizacjach
i relatywnie niskie koszty uzyskania
lokalu mieszkalnego. Spółdzielczość
mieszkaniowa nie zastąpi budownictwa deweloperskiego, indywidualnych inwestycji mieszkaniowych
czy też budownictwa socjalnego.

Może jednak skutecznie pomóc
zaspokoić potrzeby mieszkaniowe
ogromnej grupy średnio-zamożnych
młodych rodzin.
W ostatnich latach władze publiczne zatrzymały proces niszczenia
spółdzielczości mieszkaniowej. To
jednak nie wystarczy.
Związek Zawodowy „Budowlani” apeluje: zamiast niszczyć
spółdzielczość mieszkaniową, należy ją rewitalizować, pobudzić jej
aktywność i włączyć do wszystkich

publicznych programów wspierania budownictwa mieszkaniowego.
Należy skorzystać z jej doświadczeń,
struktur organizacyjnych i terenów
pod zabudowę. Należy promować
także kreowanie spółdzielni mieszkaniowych – nie przez próby rozbijania
istniejących, lecz poprzez tworzenie
nowych. Należy zrobić wszystko, by
spółdzielnie mieszkaniowe znów
zaczęły budować.
Warszawa, 8 września 2020 r.
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Rezolucja X Kongresu Związku Zawodowego „Budowlani” w sprawie statusu i funkcjonowania Lasów Państwowych w Polsce

L

LASY PAŃSTWOWE
- MISJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

asy są podstawowym dobrem narodowym Polski.
PGL Lasy Państwowe to
sprawnie działająca i stabilna państwowa jednostka organizacyjna,
odporna na wahania koniunktury
i nowocześnie zarządzana. Ustawowym obowiązkiem PGL LP jest
prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej, ukierunkowanej na
zachowanie trwałości lasów oraz
powiększanie zasobów leśnych. Lasy
Państwowe prowadzą gospodarkę
leśną, spełniając jednocześnie wiele
funkcji pozaprodukcyjnych.
Od blisko 100 lat działalności Lasów Państwowych niezwykle
istotne są funkcje przyrodniczo
– ochronne, wyrażające się m.in. w
utrzymywaniu korzystnego wpływu
lasów na kształtowanie klimatu
globalnego i lokalnego, regulacją
obiegu wody w przyrodzie, przeciwdziałaniu powodziom, lawinom
i osuwiskom, ochroną gleb przed
erozją i krajobrazu przed stepowieniem oraz funkcje społeczne

które m.in. kształtują korzystne
warunki zdrowotne i rekreacyjne dla
społeczeństwa, wzbogacają rynek
pracy i zapewniają rozwój edukacji
ekologicznej społeczeństwa. Działania w tym zakresie dają bardzo
pozytywny efekt i zapewniają korzystny wizerunek polskich zasobów
przyrodniczych.
Zdaniem Związku Zawodowego „Budowlani”, status prawny
i organizacja Lasów Państwowych
sprawdzają się w działaniu, a wszelkie próby jego zmiany zmierzające
do „komercjalizacji”, stanowią poważne zagrożenie dla zachowania
unikalnego charakteru gospodarki
leśnej i sprawdzonego, wypracowywanego przez wiele lat polskiego
systemu ochrony narodowych
zasobów leśnych.
Związek Zawodowy „Budowlani”, doceniając intencje wielu
organizacji działających w sferze
ochrony środowiska, podkreśla, że
działania na rzecz zachowania bioróżnorodności i przeciwdziałania

cd. ze str. 2
Jak zauważa OPZZ, kwota wolna od egzekucji i potrąceń w wysokości
825 zł netto nie gwarantuje emerytom zachowania minimum socjalnego
wyznaczającego dolną granicę godziwego poziomu życia, które wynosiło
w 2019 r. 1192 zł netto. W związku z tym część emerytów podejmuje pracę
nierejestrowaną w celu ochrony przed egzekucją komorniczą uzyskiwanego
dochodu z tytułu umów cywilnoprawnych. Po drugie, część emerytów nie ma
motywacji do podjęcia aktywności zawodowej, gdyż całość wynagrodzenia
zostanie zajęta przez komornika i nie przyczyni się nawet w minimalnym
stopniu do poprawy ich sytuacji ekonomicznej. Po trzecie, zadłużeni emeryci
wpadają w spiralę zadłużenia i ubóstwo.
OPZZ dostrzega potrzebę ochrony części wynagrodzenia uzyskiwanego
przez emerytów z tytułu umów cywilnoprawnych od zajęcia komorniczego.
W tym celu OPZZ rekomenduje wprowadzenie przepisów stanowiących,
że zajęcie z umowy cywilnoprawnej może wynosić maksymalnie 50 proc.
w przypadku, gdy źródłem dochodu dłużnika jest również emerytura.
Alternatywnym rozwiązaniem jest przyjęcie przepisów, że środki, które
zostają po zajęciu zarówno z emerytury, jak i umowy cywilnoprawnej,
łącznie wynoszą tyle, ile najniższe wynagrodzenie – tj. 1920 zł netto w 2020 r.
Proponowane rozwiązanie jest związane z tym, że co do zasady, kwota wolna
od zajęcia stanowi do 75 proc. minimalnego, miesięcznego wynagrodzenia
za wykonaną pracę.
Zdaniem OPZZ proponowane rozwiązanie wpłynie na polepszenie
sytuacji ekonomicznej zadłużonych emerytów podejmujących zatrudnienie
na podstawie umów cywilnoprawnych i wywrze pozytywny wpływ dla
systemu ubezpieczeń społecznych w postaci zwiększonego zainteresowania
pracą rejestrowaną.

PKP TELKOL z nowym układem
zbiorowym pracy

J

ak informuje Federacja Związków Zawodowych Pracowników
Automatyki i Telekomunikacji PKP, od 1 sierpnia 2020 r. w PKP TELKOL
obowiązuje nowy zakładowy układ zbiorowy pracy. Podpisano go 28 maja,
po długich i trudnych negocjacjach. Nowy układ uchronił pracowników
przed zwolnieniami grupowymi.
Wprawdzie warunki wynagrodzenia i uprawnień pracowniczych zostały
nieco uszczuplone, ale są znacznie korzystniejsze niż proponowane przez
pracodawcę w czasie rozwoju pandemii wirusa Covid-19. Przede wszystkim

państwowej własności zasobów leśnych, gwarantującej, że pozostaną
one dobrem ogólnonarodowym,
konieczne jest wprowadzenie jednoznacznych zapisów konstytucyjnych,
dających rękojmię zachowania ich
dotychczasowego charakteru.
Związek Zawodowy „Budowlani” wysoko ceni i zdecydowanie
popiera wypracowany przez lata
model dialogu społecznego w Lasach Państwowych, oparty przede
wszystkim na wzajemnym szacunku
stron i PUZP dla pracowników
Państwowego Gospodarstwa Leśnego
Lasy Państwowe.
Delegaci na X Kongres Związku
Zawodowego „Budowlani” wyrażają
poparcie dla działań Krajowej Sekcji
Pracowników Leśnictwa i Ochrony
Środowiska, mających na celu odpowiedzialną, skuteczną reprezentację i
Prezentuje Piotr Albrzykowski - sekcja pracowników leśnictwa
obronę interesów pracowników PGL
Związek Zawodowy „Budowla- LP i zwiększanie liczby członków
negatywnym zmianom klimatycz- społecznych. Związek stoi na stanym wymagają nie tylko dobrej woli, nowisku, że polscy leśnicy (PGL ni” od wielu lat podkreśla, że wobec Związku w leśnictwie.
ale także zapewnienia odpowiednich Lasy Państwowe) w sposób właściwy podejmowanych okresowo, w różny
Warszawa, 8 września 2020 r.
sposób, prób podważenia zasady
środków i poszanowania interesów wypełniają wszystkie te zadania.
nowy zuzp oddalił zagrożenie zwolnień grupowych pracowników.
W pierwszych dniach obostrzeń związanych z epidemią zapowiedziano
możliwość zwolnień kilkuset pracowników w związku z wypowiedzeniem
zuzp oraz wręczeniem pracownikom wypowiedzeń zmieniających warunki
płacy i pracy po upływie terminu wypowiedzenia dotychczasowego układu.
Nowy zuzp stanowi kompromis, którego zawarcie było konieczne ze
względu na bardzo trudną sytuacje finansową PKP TELKOL i nakładające
się, nowe problemy związane z rozwojem pandemii. Priorytetem była obrona
miejsc pracy. Wprowadzenie nowego układu zapobiegło groźbie zwolnień
grupowych pracowników. Jednocześnie uzyskano realne oszczędności
finansowe w programie wychodzenia Spółki z kryzysu.

ZNP o stanie dialogu w edukacji

Z

wiązek Nauczycielstwa Polskiego protestuje wobec działań ministra edukacji
Dariusza Piontkowskiego, który wykorzystuje
sytuację związaną z zagrożeniem epidemicznym
do prowadzenia pozorowanego dialogu ze
Związkiem Nauczycielstwa Polskiego – informuje
związek na swojej stronie internetowej.
Zdaniem ZNP, ostatnie miesiące pokazały,
że minister edukacji wprowadza rozporządzenia
dotyczące rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz bezpieczeństwa i higieny w szkołach i
placówkach – bez konsultacji i możliwości wydania opinii przez Związek
Nauczycielstwa Polskiego. Organizacja odczytuje to jako dyskryminowanie
związku zawodowego, który w tym roku obchodzi swoje 115. urodziny.
Jak zauważa związek, stosowanie przez ministra Dariusza Piontkowskiego swoistej retoryki i nazywanie Związku Nauczycielstwa Polskiego grupą
polityczną jest nieuprawnione i stanowi poważne nadużycie.
Ponadto zastrzeżenia Związku Nauczycielstwa Polskiego budzi tryb
pracy nad ostatnim rozporządzeniem w sprawie wysokości minimalnych
stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy.
Zdaniem ZNP minister
Dariusz Piontkowski złamał ustawowe zapisy dotyczące konieczności uzgadniania ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli rozporządzeń
przewidzianych ustawą Karta Nauczyciela, a więc również rozporządzenia
kształtującego wynagrodzenia nauczycieli.
Za niedopuszczalny Związek Nauczycielstwa Polskiego uznaje również

przyjęty przez ministra Dariusza Piontkowskiego tryb pracy Zespołu do
spraw statusu zawodowego nauczycieli, powołanego przez Ministra Edukacji
Narodowej w roku 2016. Nieprzesłanie materiałów (mimo dwukrotnego
monitu), mających być przedmiotem obrad Zespołu w dniu 27 sierpnia,
a następnie prezentowanie ich podczas posiedzenia Zespołu, to wyraz
lekceważącej postawy ministra edukacji wobec partnerów społecznych.

Związkowcy w obronie
stoczni w Świnoujściu

J

ak informuje OPZZ, Zarząd
Morskiej Stoczni Remontowej
Gryfia, na którego czele stoi Krzysztof
Zaremba, były poseł Prawa i Sprawiedliwości, zapowiedział wszczęcie
procedury zbycia prawa własności i prawa wieczystego użytkowania nieruchomości, na której znajduje się stocznia w Świnoujściu. Plany Zarządu
Spółki wspiera Marek Gróbarczyk, minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej.
Zdaniem związkowców z OPZZ może to doprowadzić do utraty pracy
przez ponad 200 stoczniowców ze Świnoujścia, bo nie do przyjęcia jest dla
nich propozycja codziennego dojazdu do pracy ponad 120 km do szczecińskiego oddziału stoczni.
Sprzedaż oddziału w Świnoujściu nie tylko oznacza koniec przemysłu
stoczniowego w Świnoujściu, ale zdaniem związkowców nie uratuje samej
Spółki i jej szczecińskiego oddziału. W opinii związkowców to tylko przedłużenie agonii MSR Gryfia i całego przemysłu stoczniowego na Pomorzu
Zachodnim.
Stoczniowcy zrzeszeni w OPZZ domagają się wycofania się Zarządu
Spółki i Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z tych
planów, zaprzestania dzielenia pracowników na „gorszych” (ze Świnoujścia)
i „lepszych” (ze Szczecina) oraz żądają równomiernego rozwoju obu stoczni
w Szczecinie i Świnoujściu.
Stoczniowcy ze Świnoujścia zdecydowanie popierają budowę suchego
doku w Szczecinie, który zagwarantuje rozwój tego oddziału i pracę dla ponad
450 stoczniowców, ale jednocześnie domagają się utrzymania działalności
remontowej w Świnoujściu, zwłaszcza że te dwa odziały nie stanowią dla
siebie konkurencji w przeprowadzanych remontach.
Związkowcy nie zgadzają się, aby po 40 latach od przemian społeczno-politycznych, jakie dokonały się dzięki stoczniowcom, dochodziło do
likwidacji kolejnego przedsiębiorstwa związanego z gospodarką morską.
Zebrał: Tomasz Nagórka
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Rezolucja X Kongresu ZZ „Budowlani” w sprawie
dialogu społecznego w budownictwie, przemyśle
wyrobów budowlanych, przemyśle drzewnym
i meblarskim oraz leśnictwie i ochronie przyrody

DIALOG
SPOŁECZNY
- EFEKTYWNY
I ZAPEWNIAJĄCY
RÓWNOŚĆ STRON
D

ialog społeczny nie jest
mocną stroną polskiego
rynku pracy. Od 1989 roku,
mimo wielu prób, nie udało się zbudować efektywnych struktur dialogu
społecznego na poziomie krajowym.
Trójstronna Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych okazała się być instytucją
fasadową. Po jej porażce Rada Dialogu
Społecznego także przestaje spełniać
podstawowe kryteria równości stron, a
przede wszystkim efektywności. W Polsce rola państwa w kształtowaniu prawa
pracy, a w konsekwencji relacji na rynku
pracy, jest decydująca. Dlatego dla unikania ostrych konfliktów społecznych,
w interesie wszystkich stron dialogu –
także władz publicznych - konieczne są
zmiany. Prawdziwy dialog trójstronny
jest w Polsce niezbędny.
Związek Zawodowy „Budowlani”
podkreśla jednocześnie, że dialog społeczny nie jest tym samym, co dialog
obywatelski. Dialog obywatelski jest
niezbędny. Ale dialog społeczny dotyczy stosunków pracy i stron stosunków
pracy a włączanie do niego innych
stron i podmiotów służy głównie
zakłócaniu jego przebiegu.
Różne rządzące ugrupowania polityczne starały się ten mechanizm
wykorzystywać do „rozwadniania” i
osłabiania dialogu społecznego. Zdecydowanie się temu przeciwstawiamy.
Z tych samych, co wyżej wymienione, i wielu innych przyczyn, w większości
działów gospodarki nie rozwinęły się
struktury dialogu sektorowego – ani
trójstronnego, ani autonomicznego. Tak
jest w budownictwie, przemyśle wyrobów
budowlanych, przemyśle drzewnym i
meblarskim.
W przemyśle materiałów budowlanych, drzewnym i meblarskim nie
działają związki pracodawców o zasięgu ogólnopolskim. Działają inne
organizacje zrzeszające przedsiębiorstwa.
Zakładamy dobrą wolę pracodawców,
ale też zakładamy, że wybierają takie
formy reprezentacji swych interesów,
które uważają za najbardziej efektywne.
Oznacza to, że nie widzą w związkach
pracodawców skutecznej formy reprezentacji tych interesów na rynku pracy i
tym samym potrzeby ich powoływania.
Przez 30 lat nie stworzono warunków
do prowadzenia efektywnego dialogu

Prezentuje Jarosław Niczewski,
przewodniczący RW OPZZ

sektorowego. Podstawowym warunkiem
do prowadzenia dialogu społecznego na
szczeblu sektorowym jest skuteczność
tego dialogu, pozwalająca na osiąganie
porozumień, które można rzeczywiście
wdrożyć. Wzywamy rząd do wprowadzenia rozwiązań, które umożliwią
zawieranie sektorowych układów zbiorowych pracy i innych porozumień,
które byłyby wiążące dla wszystkich
podmiotów rynku pracy działających
w sektorze.
Wzywamy pracodawców sektora
przemysłu drzewnego i meblarskiego
do wyłonienia krajowej reprezentacji,
która byłaby zdolna do prowadzenia
dialogu z organizacjami związkowymi
w sprawach rynku pracy.
W sektorze produkcji wyrobów i
materiałów budowlanych, szczególnie
w branży cementowej i wapienniczej,
Związek Zawodowy „Budowlani” zwraca
uwagę na potrzebę podjęcia skoordynowanych działań na rzecz ochrony
miejsc pracy, w kontekście wyzwań
jakie stawia przed tym przemysłem
europejska agenda w zakresie ochrony
klimatu i zmiany technologiczne związane z wprowadzeniem nowych generacji
wyrobów i materiałów. Ponieważ dotyczy
to bezpośrednio rynku pracy, Związek
Zawodowy „Budowlani” wzywa firmy i
organizacje przedsiębiorców tego sektora do wyłonienia reprezentacji zdolnej
do zawierania porozumień zbiorowych.
W budownictwie działają reprezentatywne związki zawodowe a także,
od 1995 roku, sektorowe związki pracodawców, które zrzeszają głównie większe
przedsiębiorstwa. Mimo współpracy
organizacji pracodawców i związków w
wielu obszarach, dotychczas nie udało
się wypracować porozumień wiążących

strony dialogu. Związek Zawodowy
„Budowlani” jest zwolennikiem zawierania wielostronnych porozumień
sektorowych, takich jak porozumienie w
sprawie minimalnej stawki kalkulacyjnej
roboczogodziny, ale mają one charakter
nieobligatoryjnej rekomendacji. Liczymy
na to, że związki pracodawców działających w budownictwie spełnią warunki
reprezentatywności i możliwe stanie się
wspólne podjęcie inicjatyw, które miałyby
wiążący charakter. Związek Zawodowy
„Budowlani” szczególnie zainteresowany jest podjęciem rozmów na temat
utworzenia ramowego taryfikatora
minimalnych wynagrodzeń opartych
o poziom kwalifikacji, dalszą współpracą w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz podnoszeniem
standardów bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia w budownictwie.
Związek Zawodowy „Budowlani”
pozytywnie ocenia stan, struktury i
efekty dialogu społecznego w leśnictwie. Wyraża jednocześnie nadzieję, że
kontynuowany będzie dialog społeczny
w parkach narodowych – na bazie obowiązującego ponadzakładowego układu
zbiorowego pracy.
Związek Zawodowy „Budowlani”
będzie dążył do wzmocnienia znaczenia
i roli Trójstronnego Zespołu ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej i
przekształcenia go z forum wymiany
informacji i konsultacji w platformę
wypracowywania efektywnych rozwiązań problemów istotnych dla rynku
pracy w tych sektorach. Jednocześnie
będziemy działać na rzecz utworzenia
podobnych gremiów dialogu społecznego dla sektorów przemysłu drzewnego,
meblarskiego i przemysłu wyrobów i
materiałów budowlanych.
Polski dialog społeczny zatrzymał
się w fazie mało zobowiązujących
konsultacji. Skłoniło to organizacje
wielu sektorów do skoncentrowania
się na lobbingu branżowym, często
koncentrującym się na interesach
niewielkich grup przedsiębiorstw. Aby
ożywić dialog społeczny, konieczne jest
przejście z fazy konsultacji do etapu
negocjacji i wiążących porozumień
w istotnych dla sektorów sprawach
rynku pracy.
Warszawa, 8 września 2020 r.
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SEKRETARZA GENERALNEGO
EFBWW TOMA DELEU
DO DELEGATÓW
NA X KONGRES ZZ „BUDOWLANI”
Drodzy Przyjaciele,
Niestety nie mogę być z Wami i osobiście
wziąć udział w Waszym kongresie. Koronawirus wciąż istnieje i nadal wpływa na nasz ruch
i wszystkie nasze działania.
Poproszono mnie o przygotowanie krótkiego listu. Z wielką przyjemnością piszę do
Was te słowa solidarności i sympatii w imieniu
własnym i naszych 76 organizacji członkowskich EFBWW.
Kongresy są zawsze ważnymi momentami dla organizacji związkowej. To czas,
aby spojrzeć wstecz, ocenić, spojrzeć w
przyszłość i zdefiniować przyszłe polityki.
Obecnie na wszystkie nasze debaty duży
wpływ ma sytuacja związana z pandemią.
Koronawirus uderzył na świecie z początkiem
2020 roku. Wiosną w wielu krajach Europy na
kilka tygodni nałożono blokady. Eksperci ds.
zdrowia ostrzegają nas przed możliwą drugą
falą. Koronawirus to przede wszystkim kryzys
zdrowotny. Ale, w międzyczasie, przekształcił
się w globalny kryzys gospodarczy i społeczny.
Doświadczeni ekonomiści przewidują głęboką
i prawdopodobnie długą recesję.
W historii kryzysy wielokrotnie stawały
się punktami zwrotnymi, prowadzącymi do
fundamentalnych zmian. Globalny kryzys
koronawirusa już wywrócił do góry nogami
wiele tak zwanych „prawd ekonomicznych”.
To nie prezesi i menedżerowie byli bohaterami
tego kryzysu. To pracownicy służby zdrowia,
to ludzie pracujący w sklepach spożywczych,
pracownicy sanitarni itp. To nie banki uratowały nas w najtrudniejszych momentach
zamknięcia. To służby publiczne, urzędnicy
i państwa musiały wkroczyć, aby uratować
prywatną gospodarkę i chronić miliony pracowników. W wielu krajach partnerzy społeczni, prowadząc efektywny dialog społeczny,
uzgodnili protokoły gwarantujące przyzwoite
dochody i bezpieczne warunki pracy w trakcie
zamknięcia i po zamknięciu. To cenna lekcja,
której nie powinniśmy zapominać wychodząc
z tego kryzysu.
Wszyscy koncentrujemy się teraz bardzo
na pilnych potrzebach pracowników, członków naszych związków. Ale musimy przygotować się na przyszłość. A przyszłość musi być
lepsza niż teraźniejszość. Po tym kryzysie nie
możemy wrócić do normalnej pracy. Chcemy
innej gospodarki. Innego społeczeństwa.
Chcemy skończyć ze starymi modelami biznesowymi opartymi na wyzysku i niebezpiecznych, niepewnych warunkach pracy.
EFBWW i jej związki stowarzyszone opracowały 26 bardzo konkretnych i precyzyjnych
postulatów zmierzających do bardziej społecznej i bardziej ekologicznej Europy. W naszym
stanowisku skupiamy się na 3 kluczowych
przesłaniach:
• Zdrowie przed zyskiem: nasze życie
ma znaczenie. Domagamy się solidnych ram
prawnych i ciągłych inwestycji w bezpieczne
i zdrowe miejsca pracy, nie tylko w okresie
koronawirusa. Nasze sektory to ciężkie i
niebezpieczne przemysły. Każdego roku zbyt
wielu pracowników umiera, doznaje urazów
lub choruje z powodu wypadków lub chorób
zawodowych. To jest nie do zaakceptowania.
• Ożywienie gospodarcze dzięki trwałym miejscom pracy. Domagamy się ogromnych inwestycji, aby ożywić gospodarkę. A
te inwestycje muszą prowadzić do dobrych,
stabilnych miejsc pracy. Z przyzwoitymi
pensjami. EFBWW wspiera Europejski Zielony
Ład, ponieważ stworzy on wiele miejsc pracy

w branży budowlanej oraz w naszym przemyśle drzewnym i leśnym. Ale podkreślamy
również bardzo wyraźnie: UE musi opracować
ambitną politykę przemysłową mającą na celu
utrzymanie przy życiu przemysłu w Europie.
Chcemy reindustrializacji Europy. Ale przemysł
musi stać się bardziej ekologiczny. Tu nie ma
sprzeczności. I nie ma innej opcji. Dla naszego
zdrowia i dla przyszłości naszych dzieci i wnuków.Ale sprawiedliwej i uczciwej transformacji
można dokonać tylko razem z pracownikami i
związkami zawodowymi.
• Lepsza ochrona pracowników delegowanych. Kryzys koronawirusa raz jeszcze
ujawnił złe traktowanie i wyzysk, z jakim
na co dzień spotyka się wielu pracowników
delegowanych. Pracownicy nie byli chronieni
przed koronawirusem. Mieszkają i podróżują
razem, bez zachowania bezpiecznej odległości, itp. Pracownicy zostali porzuceni przez
swoich pracodawców. Zostali zablokowani na
zamkniętych granicach bez żadnego wsparcia.
Bez ochrony socjalnej. Musimy zakończyć
traktowanie tych wielu tysięcy pracowników w
Europie jak trzeciej kategorii. Żądamy równego
traktowania wszystkich pracowników.
Znamy nasze priorytety. Wy też znacie
swoje priorytety.
Ale jak je realizować?
Również w Polsce rządy i pracodawcy
próbowali nadużywać kryzysu koronawirusa
w celu ograniczenia praw pracowniczych i
prawa pracy. Pracodawcy próbują zawiesić
umowy zbiorowe. Pracodawcy wzywają do
dalszej liberalizacji rynku pracy.
Zmiana nie nadejdzie sama.Wiemy, że jeśli
chcemy odnieść sukces, musimy być silni. Jeśli
chcemy efektywnego dialogu społecznego,
dialogu społecznego pełnego szacunku i
na równych prawach - czy to na poziomie
przedsiębiorstwa, sektora czy kraju - musimy
pokazać pracodawcom, że jesteśmy silni.
Jesteśmy silni, jeśli jesteśmy zjednoczeni. Reprezentatywne związki są silnymi związkami.
Musimy się zorganizować. Potrzebujemy
aktywnych członków w naszych przedsiębiorstwach i w naszych strukturach. Bardziej
niż kiedykolwiek nasze miejsce jest tam, na
budowach i w fabrykach, aby przekonać
pracowników do przyłączenia się do naszego
ruchu związkowego.
Silny ruch związkowy na poziomie europejskim oznacza silne związki krajowe we
wszystkich europejskich państwach członkowskich. Związek “Budowlani” jest ważnym
członkiem EFBWW.
Silny Związek “Budowlani” i silny polski
ruch związkowy jest ważny dla wszystkich
pracowników w Polsce, ale także w Europie.
W tym momencie chcę również pozdrowić i podziękować naszym dobrym polskim
kolegom i przyjaciołom, na których zawsze
możemy liczyć, i którzy są silnymi i aktywnymi
przedstawicielami Związku „Budowlani” i
polskich pracowników w naszych branżach
w naszej federacji.
Życzę udanego kongresu i wielu sukcesów
w najbliższych miesiącach i latach.
/-/ Tom Deleu
Sekretarz Generalny
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Rezolucja X Kongresu ZZ „Budowlani” w sprawie kluczowych problemów rynku pracy
w przemyśle drzewnym i meblarskim

P

ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU
W SEKTORZE PRZEMYSŁU
DRZEWNEGO I MEBLARSKIEGO
DOTYCZY TEŻ RYNKU PRACY

olski sektor drzewny i
meblarski jest jednym z
tych, których funkcjonowanie zostało poważnie zaburzone w
pierwszej fazie epidemii COVID-19.
Zakłócenie systemu dostaw i sprzedaży na krajowym i zagranicznych
rynkach zmusiło firmy do podjęcia
działań nadzwyczajnych i ograniczeń uderzających bezpośrednio w
pracowników.
Związek Zawodowy „Budowlani” zauważa, że część pracodawców
starała się ograniczyć swe działania do regulacji niezbędnych,
mających na celu utrzymanie
funkcjonowania firmy, jednak znacząca część wykorzystała regulacje
ustaw antykryzysowych do działań nie związanych ze skutkami
epidemii, wymierzonych w prawa
pracownicze. Te firmy potraktowały
swych pracowników jak „koszt”,
który można szybko zredukować, a
epidemię jako okazję do znaczącego
pogorszenia warunków pracy.
Epidemia obnażyła wszystkie
słabości regulacji na rynku pracy
w sektorze przemysłu drzewnego
i meblarskiego. W szczególności
wskazała na słabość systemu dialogu
społecznego, zarówno na poziomie
przedsiębiorstwa, jak i na poziomie
sektorowym. Pracodawcy sektora
drzewnego i meblarskiego w Polsce
od lat nie wykazują inicjatywy w
sprawie powołania krajowej organizacji pracodawców, która pełniłaby

!

Prezentuje Piotr Brambor
– sektor drzewny i meblarski

rolę partnera w autonomicznym
dialogu sektorowym. Bez takiej organizacji niemożliwe jest wypracowanie
standardów relacji i zachowań na
rynku pracy odpowiadających europejskim standardom. Utrudnione
znacznie jest również upowszechnianie dobrych praktyk w dialogu
na poziomie zakładowym – a tych,
obok praktyk zdecydowanie złych, w
tym sektorze także nie brakuje.
Przemysł drzewny i meblarski
jest jednym z najważniejszych przemysłów w polskim eksporcie. W
wielu dużych przedsiębiorstwach
obowiązują wypracowane przez
lata, dobre i konstruktywne formy
kontaktów pracodawcy ze związkami
zawodowymi. W niektórych dużych
firmach wydaje się jednak, że tych

...z Programu Związku Zawodowego „Budowlani” na kadencję 2020-2025:
„Związek Zawodowy „Budowlani” jako doświadczony
uczestnik dialogu społecznego dążyć będzie do jego ustawicznego rozwoju na poziomie zakładowym, regionalnym i krajowym. Zauważalne jest, że wieloletnie zmagania z problemami
towarzyszącymi transformacji w szczególności związanymi z
rozwojem Polskiej gospodarki osłabiły potencjał i wzajemne
zaufanie partnerów społecznych w szczególności w zakresie
zawierania układów zbiorowych pracy na ww. poziomach
dialogu społecznego. Dlatego też w kadencji 2020-2025
będziemy kładli duży nacisk na tworzenie nowych układów
pracy i innych porozumień zbiorowych w zakładach pracy, w
których one nie obowiązują. Chroniąc interes zbiorowy pracowników zależy nam najbardziej na odpowiednim wzroście
płac i polepszeniu warunków pracy. Jako Związek Zawodowy
„Budowlani” pragniemy w pełni wykorzystywać możliwości
autonomicznego kreowania warunków pracy zachęcając do
tego pracodawców.”

form nie ma, a reklamowane przez
pracodawców „kodeksy etyki” i
„dobrych praktyk” nie dotyczą
praw pracowniczych. W wielu małych i bardzo licznych w tej branży
przedsiębiorstwach, w których nie
ma organizacji związkowych, poziom ochrony praw pracowniczych i
bezpieczeństwa samej pracy jest niski.
Do podstawowych problemów
rynku pracy w przemyśle drzewnym
i meblarskim należą w szczególności:
• niskie wynagrodzenia, a co za
tym idzie - brak wykwalifikowanych osób chętnych do pracy,
• braki pracowników na lokalnych
rynkach i konieczność zatrudniania obcokrajowców z krajów
Europy Wschodniej. Niedobór
pracowników występuje szczególnie u tych producentów/
podwykonawców, którzy stosują
umowy na zlecenie lub samozatrudnienie – z uwagi na brak
stabilności i niską atrakcyjność
pracy.
• długotrwałe zatrudnianie przez
agencje pracy tymczasowej,
polegające na pracy na tym
samym stanowisku przez kilka
lat. Pracownik zatrudniany jest
przez APT „x”, a gdy kończy się
okres określony w ustawie o APT,
ten sam pracownik przechodzi
do APT „y”. Pracownik taki nie
jest traktowany jako wiarygodny
klient przez banki, przez co nie
może zwykle uzyskać kredytu,

•

•
•

•

•

w tym na zakup samochodu czy
mieszkania.
szara strefa wynagrodzeń (szczególnie w zakładach meblarskich) polegająca na oficjalnym
zatrudnianiu pracowników z
minimalnym wynagrodzeniem
i płaceniu reszty uzgodnionego wynagrodzenia pod tzw.
„stołem”.
utrudniony dostęp lub brak
szkoleń z zakresu podnoszenia
kwalifikacji zawodowych.
wysokie tempo pracy, wzrastająca ilość obowiązków u pracowników związana ze zmniejszonym
poziomem zatrudnienia, zagrożenie utratą pracy związane z
zaburzeniami funkcjonowania
firm na rynku w warunkach
pandemii, co wpływa na wzrost
napięć i konfliktów między
pracownikami.
duże pogorszenie komfortu i
warunków pracy w warunkach
epidemii COVID-19. W przypadkach gdzie nie ma zachowanego dystansu na stanowiskach
pracy - praca w maseczkach lub
przyłbicach.
utrudnianie przez pracodawców
zakładania związków zawodowych, osoby chcące założyć
związek zawodowy są często
zastraszane a zdarza się że są
zwalniane z pracy.
Związek Zawodowy „Budowla-

ni” apeluje do pracodawców przemysłu drzewnego i meblarskiego w Polsce
o wyłonienie reprezentacji zdolnej do
podjęcia autonomicznego dialogu w
branży, mającego na celu wprowadzenie i upowszechnienie wysokich
standardów, ale też wyeliminowanie
patologicznych relacji na rynku
pracy w obydwu sektorach. Jesteśmy
jednocześnie przekonani, że takie
partnerstwo w dialogu przyczyniłoby
się do lepszej reprezentacji wspól-

!

nych interesów stron rynku pracy w
sektorach wobec władz publicznych
i innych podmiotów mających wpływ
na sytuację przemysłu drzewnego i
meblarskiego w Polsce. Reprezentacja
obydwu stron dialogu umożliwiłaby jednocześnie efektywny udział
polskiego przemysłu drzewnego i
meblarskiego w europejskim sektorowym dialogu społecznym.
Warszawa, 8 września 2020 r.

...z Programu Związku Zawodowego „Budowlani” na kadencję 2020-2025:
„ (…)Związkowi potrzeba liderów związkowych, potrafiących korzystać z instrumentów, które daje ustawa o
związkach zawodowych oraz ogólnie rozumiane prawo
pracy. Lider związkowy powinien posiadać cechy, takie jak
umiejętność prowadzenia komunikacji z członkami związku
jak i pracownikami, którzy do związku nie przystąpili, łatwość formułowania żądań, posiadanie wiedzy na temat roli
związku zawodowego w zakładzie pracy. Musi być osobą,
która jednoczy a nie dzieli. Osobą, która nie boi się wyzwań,
dążenia do realizacji określonych celów. Osobą asertywną
wobec niezgodnych z prawem działań pracodawcy, ale i też
kompromisową w prowadzeniu negocjacji gdy zajdzie taka
potrzeba.
(…)O tych cechach będziemy mówili podczas szkoleń,
które przeprowadzimy w kadencji 2020-2025. Zdajemy sobie
sprawę z faktu, iż jest to proces długotrwały, ale i niezwykle
potrzebny, by stanąć naprzeciw niepokojącym trendom takim
jak zmniejszająca się liczba członków i organizacji oraz
starzejąca się kadra związkowa.”
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Rezolucja X Kongresu Związku Zawodowego
„Budowlani” w sprawie bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia w pracy

BEZPIECZEŃSTWO
I OCHRONA PRACY
- WYZWANIE
SPOŁECZNE
I EKONOMICZNE
P

roblematyka bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
w pracy była zawsze, jest
i będzie kluczowym obszarem zainteresowania Związku Zawodowego
„Budowlani”. Widzimy potrzebę
dalszego, stałego i bezpośredniego
zaangażowania się ZZ „Budowlani”
w tworzenie i monitorowanie warunków bezpiecznej pracy, zarówno na
poziomie przedsiębiorstwa jak i na
poziomie sektorowym, regionalnym
i krajowym.
Mimo znaczącego postępu w
ciągu minionych kilkunastu lat nadal
krytycznie oceniamy stan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy
w sektorach działalności Związku.
Niezbędna jest rozbudowa systemowych mechanizmów promocji
bezpiecznej pracy, odpowiadających
na potrzeby szybko zmieniającego
się rynku pracy. Obserwujemy znaczącą poprawę bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia w wielu dużych
przedsiębiorstwach. Wyzwaniem
pozostaje jednak sektor małych
i mikroprzedsiębiorstw, gdzie
poziom inwestycji w bhp jest dalece
niewystarczający. Poza systemem
efektywnej ochrony pozostają nadal
osoby samozatrudnione.
Związek Zawodowy „Budowlani” podkreśla potrzebę dalszego
doskonalenia systemowej współpracy
zarówno ze służbami bhp, społecznymi inspektorami pracy. Kluczowa dla
Związku jest wysoko ceniona przez
nas, stała współpraca z Państwową
Inspekcją Pracy. Związek poszerza
również współpracę z innymi publicznymi podmiotami zajmującymi
się ochroną pracy, organizacjami
społecznymi i z jednostkami naukowo-badawczymi.
Związek wspiera i włącza się w
sektorowe inicjatywy mające na celu
podnoszenie standardów pracy i jej
bezpieczeństwa.
Epidemia COVID-19, poważnie
zakłócająca funkcjonowanie polskiej
gospodarki, stanowi także zagrożenie
dla systemu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia w pracy. Związek Zawodowy
„Budowlani” wyraża obawę, że zjawiska związane destabilizacją rynku
pracy mogą mieć negatywny wpływ
na stan bezpieczeństwa i ochrony
pracy w wielu sektorach gospodarki.

Prezentuje Andrzej Płonka,
przewodniczący Okręgu
Podlaskiego

Związek Zawodowy „Budowlani” zwraca szczególną uwagę na kluczowe dla funkcjonowania systemu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w
pracy problemy:
• system bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia w pracy winien być
oparty o ekonomiczne zachęty
dla przedsiębiorstw inwestujących w bhp. Dotychczasowe mechanizmy wsparcia dla małych i
mikro i średniej wielkości przedsiębiorstw są niewystarczające;
• istotne inwestycje w bezpieczeństwo pracy (min. organizacja,
wyposażenie i szkolenia pracowników) powinny być premiowane w systemie podatkowym
a także w systemie zamówień
publicznych;
• zarówno zamawiający jak i
generalny wykonawca/dostawca powinni w odpowiednim
zakresie ponosić realną odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa pracy w trakcie realizacji
zamówienia;
• generalny wykonawca winien
nadzorować wszelkie działania
podwykonawców w zakresie bhp
i ponosić pełną odpowiedzialność w zakresie tego nadzoru;
• należy ograniczyć liczbę poziomów podwykonawstwa w
budownictwie. Niekończący
się „łańcuch” podwykonawców
utrudnia lub uniemożliwia efektywny nadzór i jest jednym ze

źródeł zagrożeń wypadkowych;
• należy dokonać pilnej oceny
instytucji i osób szkolących
pracowników w zakresie bhp
i jakości prowadzonych przez
nie szkoleń okresowych. Jakość
tych szkoleń bardzo często jest
bardzo niska.
• niedopuszczalne jest dalsze
utrzymywanie samozatrudnionych poza jakimkolwiek obligatoryjnym systemem szkolenia z
obszaru bezpieczeństwa pracy;
• rząd powinien podjąć nowe
inicjatywy legislacyjne mające
na celu ograniczenie szarej strefy
ekonomicznej w Polsce. Szara
strefa jest generatorem zagrożeń
bezpieczeństwa pracy i obszarem
wysokiej wypadkowości;
• za stan bezpieczeństwa pracy w
przedsiębiorstwie odpowiedzialny jest pracodawca, a służby bhp
pełnią rolę doradczo - kontrolną.
Wielu pracodawców, szczególnie
w małych i mikroprzedsiębiorstwach, nie jest w pełni świadomych tego faktu, jak również nie
posiada wystarczającej wiedzy
w zakresie zarządzania bhp
w przedsiębiorstwie. Związek
Zawodowy „Budowlani” uważa,
że pracodawcy winni być objęci
systemem okresowych szkoleń z
zakresu zarządzania bezpieczeństwem pracy.
• kluczowe dla podnoszenia standardów bezpieczeństwa pracy są
zmiany w świadomości zarówno
pracowników jak i pracodawców.
Edukacja dla bezpieczeństwa
pracy musi zaczynać się wcześnie, w systemie kształcenia w
szkołach. Konieczna jest systemowa współpraca partnerów
sektorowych ze szkołami branżowymi nie tylko w zakresie
praktyk zawodowych, w trakcie
których nabywane są odpowiednie umiejętności i kształtowana
kultura bezpiecznej pracy, ale
także w zakresie współtworzenia
szkolnych programów kształcenia dla bhp. Konieczny jest
także stały udział partnerów
sektorowych w doskonaleniu
podstaw programowych kształcenia w zawodach.

Zmodernizowany system bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w
pracy w Polsce powinien być oparty
z jednej strony o zachęty i motywacje
ekonomiczne dla pracodawców i
pracowników a z drugiej strony
na konsekwentnym egzekwowaniu
przepisów i zasadzie wykluczania
z rynku podmiotów uporczywie
łamiących zasady bezpieczeństwa i
ochrony pracy. Kontrola warunków
pracy przez Państwową Inspekcję
Pracy powinna być efektywna. Z tego
punktu widzenia Związek Zawodowy
„Budowlani” zdecydowanie sprzeci-

wia się zastępowaniu rzeczywistej okręgowym i włączenie w ich skład
inspekcji warunków pracy kontrolą reprezentantów wszystkich ważnych
dla sektora podmiotów na szczeblu
zdalną.
regionalnym.
Związek Zawodowy „BudowZwiązek deklaruje swój czynny
lani” na podstawie doświadczeń z
funkcjonowania Rad ds. Bezpieczeń- udział w inicjatywach mających na
stwa Pracy w Budownictwie przy PIP celu poprawę bezpieczeństwa pracy
wnioskuje o rozszerzenie tej formy w budownictwie, mieszkalnictwie,
partnerstwa w promocji bhp na przemyśle materiałów i wyrobów
inne sektory, w których Związek jest budowlanych, przemyśle drzewnym
aktywny. ZZ „Budowlani” apeluje do i meblarskim, leśnictwie, ochronie
Państwowej Inspekcji Pracy o aktywi- środowiska i gospodarce komunalnej.
zację działań Rad ds. Bezpieczeństwa
Warszawa, 8 września 2020 r.
Pracy w Budownictwie na szczeblu
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Wystąpienie programowe
Zbigniewa Janowskiego,
Przewodniczącego
ZZ „Budowlani”
Koleżanki i Koledzy,

P

rzed nami kolejne 5 lat kadencji. Możemy od razu powiedzieć, że trudnej. Program Związku na lata 2020-25
to krótki dokument, wskazujący na obszary problemów
i kierunki działania. Nie znajdziemy w nim szczegółów, planów
akcji, ani wskaźników do osiągnięcia. Planowanie i programowanie naszej działalności, zarówno na szczeblu krajowym, jak i
okręgowym i w zakładach pracy, musimy robić na bieżąco.
Ostatnie pół roku pokazało nam, jak szybko i radykalnie
mogą się zmienić wszelkie plany. Sytuacja na rynku pracy i w
wielu naszych sektorach jest dynamiczna. I będziemy musieli
nauczyć się bardzo szybko dostosowywać do zmieniających się
warunków i wydarzeń. Na każdym szczeblu.
Program pokazuje kluczowe obszary naszego działania. Należy do nich to, co daje sens działalności związku zawodowego.
To reprezentacja i obrona interesów pracowników, w tym godnych warunków pracy, godnych wynagrodzeń i bezpieczeństwa.
Czyli najważniejsza będzie praca, płaca, BHP i twarda obrona
członków związku – w tym przede wszystkim liderów w firmach.
Działamy na bardzo wielu płaszczyznach, ale ci, którzy z
nami współpracują, muszą pamiętać, że długofalowy, szeroko
pojęty interes pracownika jest dla nas wartością absolutnie nadrzędną. Temu podporządkowujemy cała naszą działalność.
Program mówi także o tym, że musimy być reprezentatywni
i widoczni, by bronić interesów pracowników naszych sektorów.
Związek musi być wystarczająco liczny na szczeblu zakładu pracy
i sektora, rozpoznawalny i skuteczny.
Oznacza to, że musimy bardziej skoncentrować się na pozyskiwaniu nowych członków, przede wszystkim młodych. Oznacza to, że musimy wejść do większości kluczowych firm naszych
sektorów – tam, gdzie nas teraz nie ma. Oznacza to, że musimy
zadbać o szeroką rozpoznawalność „Budowlanych” – i w firmie,
i na poziomie okręgu i w kraju. To także oznacza, że musimy
szukać sojuszników w naszych działaniach i naszych branżach
i częściej działać w grupach skoncentrowanych na osiągnięciu
celu. Musimy więc być aktywni w rozwiazywaniu najważniejszych problemów branż – i to nie tylko pracowniczych. To też jest
istota dialogu sektorowego. A w tym dialogu będziemy starali się
zawierać porozumienia – najlepiej wiążące dla partnerów.
Skuteczność będzie zależała od stopnia mobilizacji i szybkości działania. W całym związku trzeba doskonalić system komunikacji i wymiany informacji. I to nie jest zadanie do zrobienia,
tylko do stałego robienia. Udało nam się w epidemii utrzymać,
a czasem na nowo zbudować system kontaktów „awaryjnych”.
Całkiem sprawnie. Ale ten system musi z nami zostać i być udoskonalony.
Program wskazuje na czynniki, które będą nam towarzyszyć
przez najbliższe lata. To problemy demograficzne i wiążące się
z tym kłopoty z dostępnością kwalifikowanych kadr, ale także z
emeryturami i ich wysokością. To niepewny rynek pracy, niepewne zatrudnienie, nieprzewidywalne i nie związane z kwalifikacjami i realnym nakładem pracy płace. To rosnące zagrożenie szara
strefą. To zależność sytuacji na polskim rynku od sytuacji na
europejskim rynku i od kierunków polityki europejskiej i krajowej. To migracje ekonomiczne, pracownicy zagraniczni i nasze
działania skierowane do tej grupy. To nasze związkowe sojusze –
krajowe i międzynarodowe, których możemy potrzebować bardziej niż dotychczas.
I wreszcie w Programie są słowa o naszej historii i tożsamości, o której nie wolno nam zapominać. W tej kadencji będziemy
obchodzić 130-lecie naszego ruchu zawodowego. Niech to nadal
będzie ważny czynnik spajający ten Związek i działających w nim
ludzi.
(…) W trakcie Kongresu prezentowane będą projekty Rezolucji Kongresu odnoszących się do ważnych sfer naszej działalności. Pomysł jest taki, by przez nie dostarczyć Związkowi amunicji
do podejmowanych w najbliższym czasie akcji.
Rekomenduję X Kongresowi przyjęcie projektu programu
Związku na kadencję 2020-25 z założeniem, że zawarte w nim
propozycje działań konkretyzowane będą w rocznych planach
pracy na wszystkich szczeblach Związku.
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KADENCJA
2020-2025

PRZEWODNICZĄCY
ZWIĄZKU ZAWODOWEGO „BUDOWLANI”:
JANOWSKI Zbigniew - Okręg Mazowiecki

CZŁON
KRAJO

PRZEWODNICZĄCA
GŁÓWNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ ZWIĄZKU:
WŁADEK Małgorzata - Okręg Małopolski

CZŁONKOWIE
RADY KRAJOWEJ ZWIĄZKU:
JANOWSKI Zbigniew
Przewodniczący Związku
Okręg Dolnośląski:
JAGIELSKA Urszula
TONIA Marek
Okręg Kujawsko-Pomorski:
FIGURSKI Zbigniew
KRASIŃSKI Ryszard
Okręg Lubelski:
DZIUBA Leszek
SZRAM Dariusz
Okręg Łódzki:
MIKOŁAJCZYK Zbigniew
SZALAST Wiesława
Okręg Małopolski:
ALBRZYKOWSKI Piotr
KUCZYŃSKI Zdzisław
Okręg Mazowiecki:
FRĄTCZAK Jolanta
MILATTI Albert
NIEDZIÓŁKA Elżbieta
ZDANOWICZ Stanisław
Okręg Podkarpacki:
PŁONKA Andrzej
TADLA Józef
Okręg Podlaski:
FIONIK Dorota
NALEWAJEK Piotr

JANOWSKI Zbigniew
Przewodniczący Związku

ANTONIEWI
Przewodniczą
Wielkopolskie

DZIUBA Leszek
Przewodniczący Okręgu
Lubelskiego

FIONIK Doro
Przewodniczą
Podlaskiego

KRASIŃSKI Ryszard
Przewodniczący Okręgu
Kujawsko-Pomorskiego

KUCZYŃSKI
Przewodniczą
Małopolskieg

Okręg Pomorski:
BŁASZKOWSKA Sylwia
KARPIŃSKI Mirosław
KONKEL Mirosław
Okręg Śląski:
BAJEROWSKI Adam
BEŃKO Zbigniew
DĄBROWSKI Stefan
KUCHN Barbara
MAZUREK Jolanta
RUDY Mirosław
SZCZYGIEŁ Mieczysław
TOMASIK Marek
Okręg Świętokrzyski:
BUJNOWSKA Anna
GŁOMBIŃSKI Janusz
LATOS Robert
Okręg Warmińsko-Mazurski:
DZIUBA Anna
KRÓL Wiesław
Okręg Wielkopolski:
ANTONIEWICZ Krzysztof
BASIŃSKI Waldemar
BRAMBOR Piotr
GANOWSKA Anna
GOLEŚNIEWSKI Paweł
MAŁYNICZ Adam
NECELMAN Wiesław
Okręg Zachodniopomorski:
RADZKA Monika
SZMIEL Adam
TOMCZYSZYN Teresa

CZŁONKOWIE
GŁÓWNEJ KOMISJI
REWIZYJNEJ ZWIĄZKU:
WŁADEK Małgorzata
Przewodnicząca GKR

FIL Robert
Okręg Śląski

BEDNAREK Małgorzata
Okręg Łódzki

STAWNIAK Maria
Okręg Wielkopolski

CZAJKA Elżbieta
Okręg Pomorski

STĘPIEŃ Irena
Okręg Świętokrzyski

DZIEDZIC Elżbieta
Okręg Zachodniopomorski

STYKAŁA Waldemar
Okręg Kujawsko-Pomorski

KOZUB Dariusz
Okręg Dolnośląski

KRAMARZ Leszek
Okręg Małopolski
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NKOWIE ZARZĄDU
OWEGO ZWIĄZKU:

ICZ Krzysztof
ący Okręgu
ego

BUJNOWSKA Anna
Przewodnicząca Okręgu
Świętokrzyskiego

DĄBROWSKI Stefan
Przewodniczący Okręgu
Śląskiego

DZIUBA Anna
Przewodnicząca Okręgu
Warmińsko-Mazurskiego

ota
ąca Okręgu

FRĄTCZAK Jolanta
Przewodnicząca Okręgu
Mazowieckiego

JAGIELSKA Urszula
Wiceprzewodnicząca
Okręgu Dolnośląskiego

KARPIŃSKI Mirosław
Przewodniczący Okręgu
Pomorskiego

Zdzisław
ący Okręgu
go

Przewodniczący Związku i Przewodniczaca GKR

Komisja Mandatowa Kongresu

PŁONKA Andrzej
Przewodniczący Okręgu
Podkarpackiego

SZALAST Wiesława
Przewodnicząca Okręgu
Łódzkiego

TOMCZYSZYN Teresa
Przewodnicząca Okręgu
Zachodniopomorskiego

Komisja Uchwał Kongresu

Komisja Wyborcza Kongresu

Komisja Skrutacyjna Kongresu
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Rezolucja X Kongresu ZZ „Budowlani” w sprawie potrzeb kompetencyjnych rynku pracy i rozwoju systemu kształceniai szkolenia zawodowego w budownictwie, gospodarce nieruchomościami, przemyśle wyrobów i materiałów budowlanych oraz przemyśle drzewnym i meblarskim

P

NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE
I SZKOLENIE ZAWODOWE
WARUNKIEM ROZWOJU

olski system kształcenia
i szkolenia zawodowego
wymaga nadal zmian,
które pozwolą dostosować go do
nowych potrzeb gospodarki i rynku
pracy. W 2020 roku nowe szkoły
branżowe kończą pierwsi absolwenci. Związek Zawodowy „Budowlani” uważa za konieczne przeprowadzenie analizy pierwszego
etapu funkcjonowania tych szkół
w latach 2017-20, a także efektów
rekrutacji pierwszego rocznika
szkół branżowych II stopnia.
Obserwowana przez wiele lat
deprecjacja szkolnego kształcenia
zawodowego związana jest z sytuacją na rynku pracy. Niestabilność
zatrudnienia i brak powiązania
poziomu nabytych kwalifikacji z
rzeczywistym awansem zawodowym i odpowiednim wzrostem wynagrodzenia powoduje, że młodzi
ludzie zbyt rzadko decydują się na
poświęcenie od trzech do pięciu lat
na kształcenie formalne – przy braku
gwarancji uzyskania lepszej i godnej
pracy i zapewnienia stabilizacji życiowej nowo tworzonym rodzinom.
Związek Zawodowy „Budowlani”
wzywa do tworzenia sektorowych
taryfikatorów kwalifikacyjno –

!

środowisk edukacyjnych, poprzez
stałą współpracę w tworzeniu podstaw programowych i programów
nauczania oraz tworzeniu ścieżek
kształcenia zgodnie z potrzebami
sektorów gospodarki.
Na wszystkich poziomach
kształcenia zawodowego pożądane
jest powszechne wprowadzanie

Prezentuje Zbigniew Figurski,
Okręg Kujawsko-Pomorski

ciągu wielu minionych lat nastąpił
rozdźwięk pomiędzy potrzebami
rynku pracy a ofertą edukacyjną
uczelni. Jednym z powodów był proces tworzenia uczelni o charakterze
komercyjnym, przy braku rzeczywistej kontroli jakości pracy wielu
nowych uczelni. W rezultacie na
rynku pracy pojawili się absolwenci
bądź nieposiadający wystarczających
kwalifikacji, bądź tacy, na których
kwalifikacje zapotrzebowanie na
rynku jest niewielkie.
Głównym powodem braku dopasowania oferty edukacji zawodo-

...z Programu Związku Zawodowego „Budowlani” na kadencję 2020-2025:

„Związek Zawodowy „Budowlani” podobnie jak w
poprzednich kadencjach za swój priorytetowy cel w kadencji 2020-2025 stawia poprawę bezpieczeństwa pracy
w zakładach pracy. Dzięki naszym wysiłkom i inicjatywom
przez ostatnie lata wiele się zmieniło w postrzeganiu zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy. Wiele
spraw wymaga jeszcze poprawy. Będziemy lobbowali za
zmianami w prawie, które poprawią bezpieczeństwo pracy
(…) Będziemy kontynuować działalność na rzecz bezpiecznych warunków pracy w ramach prac Rady Ochrony
Pracy oraz Rad ds. Bezpieczeństwa pracy w Budownictwie
przy Głównym i Okręgowych Inspektorach Pracy oraz w
trakcie posiedzeń Trójstronnego Zespolu ds. Budownictwa
i Gospodarki Komunalnej. W kadencji 2020-2025 stawiać
będziemy na rozwój sieci społecznych inspektorów pracy w
zakładach pracy, w których funkcjonuje Związek Zawodowy
„Budowlani”.”

płacowych w naszych branżach.
Poziom kwalifikacji zawodowych musi być powiązany z
odpowiednim poziomem wynagrodzeń i możliwościami awansu
zawodowego, a polityka państwa
powinna służyć wspieraniu tego
procesu.
Również w kształceniu zawodowym na poziomie wyższym w

nale przygotowanych wykładowców
oraz nauczycieli przedmiotów i
praktycznej nauki zawodu. Zaniepokojenie członków Związku
Zawodowego „Budowlani” budzi
deprecjacja zawodu nauczyciela.
Niedopuszczalne jest szczególnie, by nauczyciele w szkołach
branżowych, w tym szczególnie

wej na poziomie średnim i wyższym
do potrzeb rynku pracy jest wieloletni brak rzeczywistej współpracy firm
ze szkołami i uczelniami. Dopiero
niedawno wprowadzone zostały
pierwsze istotne mechanizmy wsparcia takiej współpracy. Związek Zawodowy „Budowlani” uważa, że należy
znacznie rozbudować platformę
współdziałania przedsiębiorstw i

...z Programu Związku Zawodowego „Budowlani” na kadencję 2020-2025:

„Związek Zawodowy „Budowlani” w kadencji 20202025 nie zapomni o doświadczonych, długoletnich działaczach. Chcemy wykorzystać ich doświadczenie, wiedzę i
zaangażowanie do tego, aby dzielili się nim z osobami młodymi, ucząc ich działalności związkowej. Aktywizując tę grupę
działaczy Związkowych Związek Zawodowy „Budowlani”
będzie zachęcał ich do udziału w szkoleniach, warsztatach,
seminariach i konferencjach, które będą rozwijały ich wiedzę
i umiejętności.
W związku z obchodami 130-lecia Ruchu Zawodowego
Budowlanych w Polsce chcemy nagrodzić pracę, trud i
zaangażowanie długoletnich działaczy na rzecz Związku.”

Mirosław Karpiński wręcza medal 60-lecia SM „Bałtyk”

bardziej elastycznych form kształcenia tj. kursów kwalifikacyjnych i
uzupełniających, studiów podyplomowych, modułowych programów
kształcenia.
W ramach Zintegrowanego
Systemu Kwalifikacji powinny zostać
wzmocnione formy koordynacji
działania formalnego systemu
kształcenia w zakresie kwalifikacji
pełnych, jak i pozaformalnego
systemu szkolenia zawodowego w
ramach kwalifikacji rynkowych.
Wzmocniony, skoordynowany w ramach ZSK i rozbudowany powinien
być system potwierdzania kwalifikacji nabytych w sposób nieformalny.
Publiczny system kształcenia
zawodowego w uczelniach i szkołach
branżowych musi być podstawą
nabywania kwalifikacji dla wysoko
wykwalifikowanych kadr. Ten system
nie może być efektywny bez dosko-

nauczyciele praktycznej nauki
zawodu, należeli nadal do najniżej
opłacanych grup na rynku pracy.
Systemowa zmiana polityki w
zakresie polityki wynagrodzeń
nauczycieli jest warunkiem uzyskania wysokiej jakości kształcenia
i odpowiedniego doboru kadr.
Związek Zawodowy „Budowlani” wzywa Ministerstwo Edukacji
Narodowej, Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego i władze
uczelni i szkół do promocji i szybszego wdrażania kształcenia w
zakresie nowych umiejętności
i technologii w budownictwie,
przemyśle wyrobów budowlanych,
przemyśle meblarskim, drzewnym
i leśnictwie – szczególnie w zakresie technologii niskoemisyjnych i
związanych polityką „Zielonego
Ładu”.
Związek zawodowy „Budow-

Pierwsze posiedzenie Rady Krajowej

lani” stoi na stanowisku, że dla
zachowania równości szans i właściwego nadzoru nad procesem
edukacji konieczne jest utrzymanie

pracodawców i pracowników nad
wykorzystaniem Funduszu Pracy i
Krajowego Funduszu Szkoleniowego
oraz zdecydowane wyeliminowaniem

Temperatura Kongresu wysoka – temperatura Delegatów w normie

bezpłatnej nauki w kształceniu
formalnym i dokonanie rozbudowy
instrumentów publicznego wsparcia dla kształcenia przez całe życie.
Dla wdrożenia jakościowej zmiany w
kształceniu zawodowym potrzebne są
odpowiednie fundusze. Związek Zawodowy „Budowlani” wnioskuje o
wzmocnienie nadzoru organizacji

wszystkich wydatków z Funduszu
niezwiązanych z głównymi potrzebami rynku pracy. Związek Zawodowy
„Budowlani” uważa ponadto, że
część Funduszu Pracy wydzielana
na potrzeby KFS powinna być
znacząco zwiększona.
Warszawa, 8 września 2020 r.
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Rezolucja X Kongresu Związku Zawodowego „Budowlani” w sprawie polityki budowlanej
państwa i rynku pracy w budownictwie

B

BUDOWNICTWO - ŚRODEK NA
KRYZYS I SZANSA NA ROZWÓJ

udownictwo w Polsce w
ciągu minionego 30-lecia
generowało średnio 8%
PKB i miało ogromny wpływ na
działalność wielu innych sektorów
gospodarki. Budownictwo to bardzo
duży rynek pracy, mający także decydujący wpływ na tworzenie miejsc pracy
w powiązanych z nim branżach. To
jednocześnie sektor bardzo wrażliwy
na wahania koniunkturalne.
Sektor przedsiębiorstw budowlanych jest bardzo zróżnicowany i
Prezentuje Albert Milatti
zatomizowany. Działa w nim niewiele - sektor Budownictwa
przedsiębiorstw dużych i ogromna,
kilkusettysięczna liczba firm małych budowlanej państwa. Żadna z nich
i mikro. Nie ulega wątpliwości, że nie zakończyła się sukcesem, mimo,

!

nych z koordynacją i prowadzeniem
spójnej polityki budowlanej państwa.
Trudności te miały wpływ na niepowodzenie w przygotowaniu Kodeksu
budowlanego, obejmującego w założeniu tylko dwa działy – budownictwo
i planowanie i zagospodarowanie
przestrzenne. Budowlana działalność
inwestycyjna uzależniona jest od
wielu decyzji dotyczących innych
działów gospodarki.
Związek Zawodowy „Budowlani”
apeluje do rządu RP, także w przypad-

dobrych praktyk dla całej działalności inwestycyjnej w budownictwie. Stanie się jednak tak tylko
wtedy, gdy przepisy PZP będą
przestrzegane zarówno przez
zamawiających i wykonawców a
realizacja zamówień publicznych
na roboty budowlane będzie stale
i efektywnie monitorowana przez
władze publiczne;
• w zakresie polityki energetycznej,
ochrony środowiska i klimatu.
W ramach programu Zielonego
Pierwsze posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej

...z Programu Związku Zawodowego „Budowlani” na kadencję 2020-2025:

„Związek Zawodowy „Budowlani” w kadencji 20202025 będzie podejmował starania na rzecz aktywizacji
związkowej pracowników migrujących poprzez: bezpośredni
kontakt z pracującymi w Polsce cudzoziemcami zarówno w
zakładach pracy jak i poza nimi, poszukiwanie liderów oraz
uświadamianie czym jest działalność związkowa. Związek
przeprowadzi analizę w zakresie wysokości wynagrodzeń,
warunków pracy oraz potrzeb cudzoziemców w Polsce w
branżach, w których funkcjonuje. W ramach działalności
Związku będziemy opowiadać się za godnym wzrostem płac,
tak aby pracownicy migrujący nie stanowili konkurencji dla
polskich pracowników, za bezpiecznymi warunkami pracy
dla każdego pracownika bez względu na kraj pochodzenia.
Związek uważa, że opowiadając się za bezpiecznymi warunkami pracy dla pracujących w Polsce cudzoziemców,
przeszkoleniu ich w zakresie przestrzegania zasad BHP,
chronimy zdrowie i życie zarówno pracowników migrujących
jak i polskich pracowników.”

bardzo duży wpływ na funkcjonowanie tego sektora ma państwo – poprzez
regulacje prawne, politykę fiskalną,
zamówienia publiczne, programy
wsparcia (głównie w budownictwie
mieszkaniowym i infrastrukturalnym)
ale także poprzez politykę społeczną,
edukacyjną, regulacje dotyczące migracji itp.
Od 1989 roku podejmowano
kilka prób zdefiniowania polityki

Prezydium Kongresu

ku braku decyzji o opracowaniu polityki budowlanej państwa, o podjęcie
działań koordynacyjnych mających
na celu merytoryczną ocenę wpływu
na budownictwo decyzji, planów i
programów przygotowywanych w
innych działach:
• w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego.
W tym obszarze bezpośrednio
związanym z budownictwem
przez wiele lat nagromadziły się
zaniedbania, których rezultatem

Ładu kształtuje się europejska
polityka budowlana. Jej częścią są
z jednej strony działania na rzecz
zmniejszenia emisyjności budownictwa i przemysłu wyrobów budowlanych, energooszczędności
a z drugiej ambitne plany inwestycyjne dla budownictwa traktowanego jako jeden z głównych
czynników pobudzenia rozwoju
gospodarczego i rewitalizacji
rynku pracy w krajach UE. Jest
to szczególnie ważne w obliczu

i zapotrzebowania na kwalifikacje
skutkuje chronicznym i systemowym brakiem wykwalifikowanych
kadr, co stanowi poważną barierę
rozwojową dla polskiego budownictwa.
Związek Zawodowy „Budowlani”
w tym zakresie wzywa do podjęcia
działań na rzecz wyeliminowania
czarnego rynku zatrudnienia w
branży, radykalnego ograniczenia
zatrudnienia na podstawie umów
cywilnoprawnych, wprowadzenia
uzgodnionego w dialogu społecznym systemu taryfikacyjnego wynagrodzeń opartych o poziomy
kwalifikacji, wprowadzenia rozwiązań prawnych umożliwiających
tworzenie funduszy parytetarnych
w budownictwie, skoordynowania

!

budownictwa, racjonalność procesu
zagospodarowania przestrzennego,
przejrzystość systemu zamówień
w budownictwie, rynek pracy i
przepływy migracyjne oraz wpływ
na środowisko i zmiany klimatyczne.
Apelujemy także o szerszą
współpracę rządu z organizacjami
pracodawców i pracowników budownictwa w rozwiązywaniu kluczowych
problemów sektora.
Wzywamy do wznowienia prac
Zespołu Trójstronnego ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej
przy Ministrze Rozwoju.
W realizacji inwestycji budowlanych błędy na każdym etapie procesu
inwestycyjnego są bardzo kosztowne.
Czas zdać sobie sprawę z faktu, że
błędy w obszarze polityki budowlanej

...z Programu Związku Zawodowego „Budowlani” na kadencję 2020-2025:

„W kadencji 2020-2025 młodym działaczom Związku
Zawodowego „Budowlani” będziemy proponowali udział
w szkoleniach, które będą kierowane wyłącznie dla nich.
Widząc potencjał jaki drzemie w młodych członkach Związku Zawodowego „Budowlani” będziemy zachęcali ich do
aktywnego włączania się w działalność propracowniczą
na poziomie zakładowym, okręgowym i krajowym oraz do
kreowania dobrego wizerunku „Budowlanych” w zakładach
pracy.

że niektóre miały realny, pozytywny
wpływ na pobudzanie prywatnej i
publicznej aktywności budowlanej. Z
dalszych prób definiowania polityki
budowlanej zrezygnowano.
Dziś polityka budowlana państwa wyraża się przede wszystkim w
regulacjach ustawy Prawo budowlane. Czy to wystarczy?
Związek Zawodowy „Budowlani”
zdaje sobie sprawę z trudności związajest chaos planistyczny, szczególnie na poziomie regionalnym i
lokalnym. Na uwagę zasługuje
także niedostateczny nadzór
urbanistyczny, skutkujący w
wielu wypadkach niekontrolowanym, często nieracjonalnym
rozwojem przestrzeni miejskich;
• w zakresie zamówień publicznych. Nowe prawo zamówień
publicznych w dużej mierze
dotyczy inwestycji budowlanych.
Zdaniem ZZ „Budowlani” nowe
PZP ma szansę stanowić bazę

zjawisk kryzysowych związanych z epidemią COVID-19.
Uważamy, że Polsce potrzebny
jest podobny spójny program,
nie deklaratywny, ale powiązany
z alokacją konkretnych środków
budżetowych;
• w zakresie polityki rynku pracy.
Działania związane z planami
inwestycyjnymi w budownictwie
muszą być powiązane z analizą
sytuacji na budowlanym rynku
pracy. Wieloletni brak spójnej
polityki w zakresie zatrudnienia

Mając na uwadze spadające uzwiązkowienie, chcemy
podjąć się współpracy ze szkołami budowlanymi i uczelniami. Poprzez kontakt z młodymi osobami, które uczą się lub
dopiero wkraczają na rynek pracy chcemy budować świadomość i wiedzę na temat działalności związków zawodowych
i ich roli w zakładzie pracy.”
polityki migracyjnej w sektorze
– także w zakresie mechanizmu
rozpoznawania i uznawania kwalifikacji migrantów.
Związek Zawodowy „Budowlani” apeluje do rządu RP o powołanie
stałej struktury koordynującej i analizującej wszelkie działania władz
publicznych, które mają wpływ na
rynek budowlany, jakość polskiego

państwa mają niewspółmiernie większy ciężar gatunkowy. Popełniono ich
w ciągu minionych 30 lat bardzo wiele.
Nie stać nas na nie, szczególnie teraz,
gdy tak ważne jest by szybko pobudzić
rozwój gospodarczy. Jednym z najważniejszych sektorów wzrostu w Polsce
może i musi być budownictwo i tej
szansy nie wolno zaprzepaścić.
Warszawa, 8 września 2020 r.
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Rezolucja X Kongresu ZZ „Budowlani” w sprawie działań europejskiego i międzynarodowego ruchu zawodowego w obszarze rynku pracy

Z

SOLIDARNI
Z RUCHEM ZWIAZKOWYM,
SOLIDARNI W EUROPIE

wiązek Zawodowy „Budowlani” jest organizacją
członkowską Europejskiej
Federacji Pracowników Budownictwa i
Drzewiarstwa (EFBWW) od 2006 roku
i organizacją założycielską Międzynarodowej Organizacji Pracowników
Budownictwa i Drzewiarstwa (BWI).
Członkostwo międzynarodowego i
europejskiego ruchu zawodowego
jest dla nas potwierdzeniem wspólnoty interesów tego ruchu i wyrazem
solidarności w działaniach na rzecz
obrony praw pracowniczych. Ta solidarność ze wszystkimi walczącymi o
prawa pracownicze jest warunkiem
istnienia ruchu związkowego.
Nasze zaangażowanie międzynarodowe ma wymiar praktyczny. Związek Zawodowy Budowlani” bierze
bezpośredni udział w najważniejszych
kampaniach EFBWW, ważnych dla
europejskiego rynku pracy w naszych
sektorach i w wielu akcjach BWI, mających zasięg globalny. Angażujemy się
od lat w realizację licznych projektów
międzynarodowych, skoncentrowanych na problemach ważnych dla
rynku pracy. EFBWW i BWI są dla
Związku Zawodowego „Budowlani”
podstawowym źródłem informacji o
globalnym i europejskim rynku pracy
w naszych sektorach, także takich,
które często nie mogą być pozyskane
w inny sposób.

!

Prezentuje Zbigniew Mikołajczyk
– Okręg Łódzki

przypadku Unii Europejskiej bardzo
duży wpływ na funkcjonowanie tych
sektorów mają polityki i regulacje
prawne Wspólnoty. Krajowe związki
zawodowe, które chcą mieć realny
wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw w obszarze rynku pracy
muszą koordynować swe działania
na szczeblu europejskim a często też
globalnym. Międzynarodowy ruch
związkowy w naszych sektorach jest
szczególnie zainteresowany zawieraniem porozumień ramowych regulujących funkcjonowanie przedsiębiorstw
ponadnarodowych w obszarze rynku
pracy, korzystnych dla pracowników
i stanowiących dobre praktyki dla
pozostałych firm sektorów. Najważniejszymi narzędziami działania na
rynku europejskim, podlegającym regulacjom UE jest europejski sektorowy

działania europejskich sektorowych wiarstwa w najbliższych latach:
federacji związkowych oraz lobbing • podejmie działania na rzecz
wzmocnienia efektywności eupolityczny w instytucjach UE.
ropejskiego sektorowego dialogu
Z punktu widzenia związków
społecznego. Krytycznie oceniazawodowych ten model działania nie
my efekty tego dialogu, które
jest optymalny i nie zapewnia w pełni
najczęściej sprowadzają się do
efektywnej reprezentacji interesów praniezobowiązujących konsultacji
cowników. Ukształtował się on przez
propozycji Komisji Europejskiej
lata pod dużym wpływem ośrodków
i coraz częściej przypominaneoliberalnych i przeciwników zają dialog społeczny w Polsce
awansowanych polityk rynku pracy
– zatrzymujący się na etapie
na poziomie Unii Europejskiej. Nie
wyrażania opinii przez partnenależy oczekiwać, że w najbliższym
rów społecznych, ignorowanych
czasie model ten będzie zmieniał się
następnie przez decydentów.
zgodnie z oczekiwaniami związków,
Oczekujemy, że EFBWW będzie
szczególnie w sytuacji wewnętrznych
sprzeciwiać się ograniczaniu
napięć politycznych w UE, konfliktów
liczby spotkań dialogu, działać
interesów ekonomicznych i tendencji
na rzecz zapewnienia zrównowaprotekcjonistycznych w wielu krajach
żonej reprezentacji regionalnej
Wspólnoty.
po stronie pracowniczej i dążyć
Modele rynku pracy w Europie
do zawierania formalnych pororóżnią się znacznie. W krajach Euzumień ze strona pracodawców,
ropy Środkowej i Wschodniej, które
wszędzie tam, gdzie jest to możdołączyły do UE po 2004 roku, poliwe – dla wzmocnienia wpływu
ziom dialogu społecznego, negocjacji
partnerów na polityki i decyzje
zbiorowych i możliwości efektywnego
Komisji Europejskiej. Związek
funkcjonowania ruchu związkowego
Zawodowy „Budowlani” deklasą z reguły znacznie mniej zaawansoruje wsparcie takich działań i
wane niż w krajach tradycyjnie rozudalszy aktywny udział w pracach
mianego Zachodu Europy. Te różnice
sektorowych grup europejskiego
znajdują swoje odzwierciedlenie w
dialogu społecznego;
aktywności i możliwościach działania

tację stanowisk EFBWW w kluczowych sprawach europejskiego
rynku pracy a także zapewnienia
udziału przedstawicieli zainteresowanych związków zawodowych
wszystkich regionów UE w przygotowywaniu tych stanowisk – w
tym również krajów, które weszły
do Wspólnoty po 2014 roku.
Udział taki wymaga wsparcia.
Fakt, że wiele związków zawodowych nie dysponuje dużym
potencjałem organizacyjnym nie
oznacza, że ich postulaty są mniej
ważne. Stanowiska EFBWW w
sprawach europejskiego rynku
pracy powinny uwzględniać
różnice w systemach stosunków
przemysłowych i dialogu społecznego, a także wynikające z nich

• zdecydowanie będzie przeciwstawiać się politykom protekcjonistycznym w ramach UE. Z
zaniepokojeniem obserwujemy
powrót takich polityk w wielu
krajach europejskich a także
fakt, że związki zawodowe nie
zawsze wolne są od ich wpływu.
Dla ruchu związkowego Unia
Europejska powinna być przede
wszystkim obszarem wspólnych,
wysokich standardów pracy i
równego traktowania wszystkich
pracowników. Brak solidarności
w tej sferze podważa podstawy
istnienia europejskiego ruchu
związkowego budowlanych i
drzewiarzy.
• będzie prowadzić szeroką konsul-

konsekwencje.
• nadal będzie koordynować działania Europejskich Rad Pracowniczych, w większym stopniu
zwracając uwagę na sytuację
przedstawicieli z krajów, które nie
mają reprezentacji w prezydiach
ERZ i większego wpływu na
działanie Rad. Związek Zawodowy „Budowlani” w większym niż
dotychczas stopniu włączy się we
wspieranie swoich przedstawicieli
w ERZ i koordynację ich działań
z EFBWW.
• nadal koncentrować się na problemach pracowników migrujących,
w tym delegowanych i pracownikach z krajów trzecich dążąc
do zapewnienia im warunków

...z Programu Związku Zawodowego „Budowlani” na kadencję 2020-2025:

n „Związek Zawodowy „Budowlani” będzie kontynuował działania w ramach Międzynarodowej Organizacji
Pracowników Budownictwa i Przemysłu Drzewnego (BWI)
oraz Europejskiej Federacji Pracowników Budownictwa i
Przemysłu Drzewnego (EFBWW), pozostając najważniejszym partnerem zrzeszonym w tych organizacjach w Europie
Środkowowschodniej. Poprzez swoje struktury Związek
będzie uczestniczył we wszystkich dostępnych i efektywnych
formach europejskiego dialogu społecznego.”
n „Realizując Program Związku Zawodowego „Budowlani” w kadencji 2020-2025 zależy nam przede wszystkim
na wzmocnieniu rangi „Budowlanych” w zakładach pracy
i poza nimi, aktywizacji propracowniczej, godnej płacy i
pracy. Jesteśmy świadomi wielobranżowego charakteru
działalności Związku. Dlatego będziemy dążyć do tego, by
Związek Zawodowy „Budowlani” był organizacją społeczną, dostępną dla pracownika, efektywną i profesjonalną w
podejmowanych działaniach.”

Większość sektorów, w których
działa nasz Związek funkcjonuje w
globalnych sieciach produkcji i usług,
koordynowanej najczęściej przez duże
przedsiębiorstwa ponadnarodowe. W

dialog społeczny, koordynacja działań
sieci Europejskich Rad Zakładowych
w dużych przedsiębiorstwach, współpraca w ramach Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, wspólne

związków z tych krajów w EFBWW.
Dla Europejskiej Federacji Pracowników Budownictwa i Drzewiarstwa
nadchodzące lata będą trudne. Dla
wielu ośrodków politycznych, rządów,
ale także pracodawców - pandemia
COVID-19 staje się pretekstem do
podejmowania działań osłabiających
wpływ związków zawodowych, obniżających standardy pracy i wprowadzania polityk protekcjonistycznych. To
poważne zagrożenie dla „jednolitego
europejskiego rynku praw pracowniczych” i jednocześnie wyzwanie dla
solidarnych działań europejskiego
ruchu związkowego.
Związek Zawodowy „Budowlani” oczekuje, że Europejska Federacja
Pracowników Budownictwa i Drze-

pracy porównywalnych z pracownikami lokalnymi i objęcia
ich systemem krajowych umów
zbiorowych i krajowych regulacji
prawa pracy.
W większości krajów UE
ruch związkowy przeżywa problemy
związane ze zmniejszaniem się bazy
członkowskiej. Problemy te występują
z pełną ostrością w krajach, które
znalazły się w Unii po 2004 roku. Z
racji mniejszego potencjału członkowskiego i z reguły słabszej niż w
krajach „starej” UE pozycji w systemie
stosunków pracy skuteczne funkcjonowanie związków w tych krajach
jest zagrożone. Związek Zawodowy
„Budowlani” oczekuje, że EFBWW
będzie kontynuować i rozwijać programy i projekty wspierające działalność
organizacyjną tych związków i ich
udział w lokalnym i europejskim
dialogu sektorowym.
Trudne czasy dla naszych

sektorów w trakcie pandemii i niepokojące zmiany, które mogą nastąpić na
rynku pracy – jako jej skutek wymagają
od EFBWW szczególnej czujności,
szybkiej reakcji na pojawiające się
patologie i szczególnej solidarności
w działaniu. Siłą ruchu związkowego
w naszych sektorach powinna być
transparentność działań i dojrzały mechanizm demokratyczny pozwalający
na reprezentację interesów wszystkich
grup pracowniczych. To, jako organizacja członkowska EFBWW oferujemy
i tego od EFBWW oczekujemy.
Warszawa, 8 września 2020 r.
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Przy kawie nie
tylko o prawie...
zaprasza Zbigniew Janowski

Microliving - trend czy uboczny produkt polityki mieszkaniowej rządu?

C

zy można mieszkać z zadowoleniem w 18-metrowej
„kawalerce”? Zdecydowanie – nie. Dla singla ciasno, a dla
dwójki dorosłych czy rodziny z dziećmi
- wręcz niemożliwe, a przy tym ideowo
sprzeczne ze sztandarowymi programami rządu: 500+ oraz mieszkanie+.
Jak to więc możliwe, że również w
Polsce deweloperzy „miniapartamentów”, czyli właśnie kilkunastometrowych mieszkań w nowo budowanych
wieżowcach, reklamują je i sprzedają jako luksusowe wręcz dobro?
Od kilku lat microliving w mieszkaniówce to już globalny koszmar.
Rozwija się w metropoliach, gdzie nieruchomości w centrum są horrendalnie
drogie, zaś perspektywa zamieszkania
w pobliżu miejsca pracy to często
jedyny klucz do awansu zawodowego.
Nowoczesny desing mieszkanka
wraz z dostępem do przestrzeni
wspólnych w takim wieżowcu (siłownia, basen, wydzielone miejsca do

pracy, w których można korzystać z
bezpłatnego wi-fi i podłączyć laptopa
do prądu) mają rekompensować
ograniczenia powodowane ciasnotą.
„Klitka z pełną satysfakcją – tak
mieszka się w Hongkongu, Singapurze
czy Tajlandii, a niedługo być może w
Polsce. Microliving to trend w architekturze, do którego powstania przyczyniły się twarde warunki rynkowe i urbanistyczne. Zakłada on, że do szczęścia
potrzebujemy coraz mniej własnej
przestrzeni, a coraz więcej udogodnień
i jakości” - opatrzony takim wstępem
artykuł, zatytułowany „Co to jest microliving, nowy trend mieszkaniowy
w Polsce?”,zamieścił niedawno portal
nieruchomości.wprost.pl. Rzekomy
„boom na niewielkie, nowoczesne
apartamenty” tłumaczy w nim m. in.
Marta Telenda, prezes zarządu Colivia
Poland Sp. z o.o. (zajmującej się obsługą rynku nieruchomości, reklamą i
jednocześnie badaniem opinii publicznej): „- Po pierwsze, we współczesnym

świecie człowiek jest coraz mniej
zdany na wsparcie wspólnoty. Staje
się samowystarczalny, ufa we własne
siły, potrafi sobie poradzić. Mieszka
sam, bo...może. I nie musi to wynikać
z egoizmu. Po drugie postępująca
urbanizacja, a więc proces zagęszczania ludności na obszarach miejskich,
powoduje, że coraz mniej miejsca
jest do dyspozycji. Kto chce mieszkać
samodzielnie, musi pogodzić się z tym,
że to nie będzie wielki apartament”.
Można by rzec – majtersztyk argumentacji, gdyby nie kryło się za tym oszustwo, bazujące
na nazywaniu apartamentem klitki, tyle że „na miarę” urządzonej.
„Okazuje się, że te rozmiary przestają być kwestią prestiżu. Swoje pieniądze coraz częściej wolimy wydawać
na przyjemności, przygody, podróże.
Małe lokum – coś, co kojarzyło się
dotąd z koniecznością, kompromisem i wyrzeczeniem, zaczyna być
postrzegane jako rzecz świadomego

13

NR 9 (152) 2020

wyboru, atrakcyjnego i modnego
sposobu na mieszkanie.W pewnym
sensie microliving jest powrotem
do (nie tak odległej) przeszłości,
kiedy ludzie gnieździli się na małej
powierzchni.W 1995 r. tylko 18 proc.
mieszkańców miast (na świecie)
miało w swoim domu przynajmniej
20 m2 na osobę. Tyle tylko, że
teraz nie jest to wcale wymuszone
ani biedą, ani przez bezdusznych
właścicieli nieruchomości, którzy
wykorzystują najemców do maksimum, nie dbając o ich komfort”
- brnie w tym samym stylu autor
artykułu, ale chyba sam nie wierzy w
to co pisze, bo robi to anonimowo.
O tym, że mieszkanie o powierzchni kilkunastu metrów to żadna przyjemność, lecz wymuszone
zło, pisze bez ogródek Jan Śpiewak
– socjolog, działacz społeczny i
samorządowy, ułaskawiony przez
Prezydenta po wyroku skazującym
za zniesławienie córki byłego ministra
sprawiedliwości w sprawie, która
okazała się aferą reprywatyzacyjną.
W poście zatytułowanym „Klitka
z pełną satysfakcją” publicysta ten
twierdzi, że microliving nie jest to żaden urbanistyczny trend, lecz skutek
sytuacji, w której milionów Polaków
nie stać na mieszkanie, bo samorządy
i państwo całkowicie zrezygnowało z
polityki mieszkaniowej, oddając deweloperom monopol na budowanie
mieszkań. „Microliving to deweloperskie marże na poziomie 30 procent,
bonanza banków i zbaltowanych z
nimi polityków. (…)To nie demokracja. To feudalizm. Tak wygląda dziki
kapitalizm w kraju rządzonym przez
kompradorskie neoliberalne elity” –
ocenił i zaapelował: „Nie normalizujmy
tego. To patologia, z którą trzeba
walczyć, a nie się nią zachwycać”.
Zbigniew Janowski

Zamiast własnego komentarza na temat microlivingu,
cytuję pięciu spośród ponad dwu
tysięcy internautów, którzy zareagowali na post Jana Śpiewaka:
Agata Matuszewska: Człowiek potrzebuje przestrzeni,
swobody. Moim zdaniem microliving to upodlenie ludzi, zamykanie w ciasnych klatkach
nie sprzyja myśleniu, rozwojowi, ogranicza horyzonty. To jak
mieszkamy, według wielu badań,
istotnie wpływa na nasze życie.
Marta Kołodziejska: Paskudne jest przedstawianie tego
problemu jako „trend”. To tak
jakby napisać, że wśród emerytów w Polsce pojawił się trend,
żeby nie kupować drogiej żywności i nigdzie nie wyjeżdżać.
Martha Scott: Dlatego kobiety
nie chcą rodzić. Ja nie zamierzam
wychowywać dziecka w klitce i żyć
jak dwie małpki w klatce (a ojciec
dziecka oczywiście powie, że go
przerosła ta sytuacja i ucieknie).
Andrzej Koper: Janek, wszystko fajnie, ale to o czym piszesz,
to ani z kapitalizmem, ani z (neo)
liberalizmem nic wspólnego nie
ma. Korporacjonizm, oligarchia – prędzej. Obchodzenie,
łamani, albo celowe tworzenie
złego prawa, plus lokalne układy
i monopole – to są przyczyny.
Tomasz Jakubowski: „Trend,
do którego powstania przyczyniły
się twarde warunki rynkowe”. To
taki krok przed „Prawie go nauczyłem nie jeść, ale zdechł z głodu”.
(zj)

Wielkopolski Dzień Budowlanych
w okresie pandemii

W

dniu 28 sierpnia ponad 70 związkowców
spotkało się na terenie Nadleśnictwa Wronki w Leśniczówce w Smolnicy na tradycyjnych
obchodach branżowego święta Dnia
Budowlanych 2020, zorganizowanego w formie pikniku przez Zarząd
Okręgu Wielkopolskiego Związku
Zawodowego ,,Budowlani”.
Uroczyste spotkanie otworzył
przewodniczący Okręgu Wielkopolskiego Krzysztof Antoniewicz, który
w imieniu Zarządu Okręgu powitał
uczestników, życząc wszystkim dobrej zabawy, mimo obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa
Covid-19. Szczegółową informację o
programie imprezy przekazał uczestnikom przewodniczący organizacji
związkowej w Nadleśnictwie Wronki
Wojciech Knapski. Na przekór panującej pandemii związkowcy wielkopolscy postanowili się ponownie

Niektórzy z uczestników tak
się popisywali ,,dobrą obsługą
siekiery”, że gospodarzowi porąbali
dla przyjemności trochę drewna.

spotkać na tradycyjnym pikniku w
Nadleśnictwie Wronki. Mimo problemów z pozyskaniem sponsorów
udało się, dzięki zaangażowaniu
koleżanek i kolegów, pozyskać gadżety i upominki z zakładów pracy. Organizatorzy mimo przeciwności jak
zwykle zadbali o ciekawe nagrody i
upominki oraz interesujący program
imprezy. Część uczestników zaraz
po przybyciu i spożyciu obfitego
śniadania wyruszyła do lasu na
podchody. Spotkanie w całości
odbywało się „pod gołym niebem” z

zachowaniem środków ostrożności.
Uczestnicy mogli w brać udział
grach i konkursach sprawnościowych przygotowanych przez organizatorów. Sprawdzić mogli się z
celności uderzenia siekierą w linię
wyznaczoną na pieńku, swoją siłę
przy wbijania gwoździa w pień,
łapania z wanny na wędkę ponumerowanych balonów, gdzie każdy
numer oznaczał przypisaną do
niego odpowiednią nagrodę, oraz
popisać się celnością strzelania z
wiatrówki.

Wszystkim uczestnikom imprezy
czas umilał występ Zespołu Chojanki, a do zabawy na świeżym
powietrzu grał zespól muzyczny –DJ-e. Pod koniec spotkania
wręczono nagrody najlepszym w

konkursach sprawnościowo-sportowych i rozlosowano upominki
wśród uczestników pikniku. O wyżywienie zadbała Lucyna Knapska,
właścicielka Paśniczka, serwując
smaczne potrawy i ciasta. Jak zwykle
największym zainteresowaniem
uczestników cieszył się pieczony
dzik. W imieniu organizatorów
szczególne podziękowania należą

S.A. Steico S.A., RUUKKI Polska
Oddział Oborniki, Sklejka Eko z
Ostrowa Wlkp.
Obchody Dnia Budowlanych
2020 zakończyły się późnym wieczorem, a uczestnikom trudno było
się rozstać. Dzień Budowlanych w
lesie ma już swoją dobra tradycję.
Przy pożegnaniu już umawiano się
na kolejne spotkanie w przyszłym

się sponsorom – firmom, które roku z nadzieją, że bez pandemii
przekazały na organizowaną impre- koronowirusa.
zę firmowe gadżety: Izolacja Jarocin
Tekst K.A., Zdjęcia N.A.
S.A., SM Osiedle Młodych, Pekabex
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Z WYDARZEŃ W ŚWIATOWYM
Bośnia i Hercegowina
Kampania Międzynarodowej Organizacji Pracowników
Budownictwa i Przemysłu Drzewnego (BWI)
zatytułowana „Konwój historii pracowników IKEA”, której celem jest umożliwienie
pracownikom IKEA w różnych krajach
dzielenie się swoim życiem zawodowym i
doświadczeniami, przeniosła się do Bośni
i Hercegowiny, aby opowiedzieć historię
pracowników zatrudnionych w Nova DIPO
w Gornji Podgradci.
Firma, która obecnie zatrudnia 380
pracowników, produkuje meble i parkiety.
Została sprywatyzowana w 2008 roku, a
w 2017 roku zaczęła zaopatrywać w meble
IKEA.
Pracownicy skarżą się, że cierpią z
powodu wyczerpujących warunków pracy i
złych standardów bezpieczeństwa i higieny
pracy. Opowiadali, jak są zmuszani do
pracy przez 9–10 godzin codziennie, bez
wynagrodzenia za nadgodziny i w sytuacji
braku zaangażowania firmy w zapewnienie
transportu.
Pracownicy mówili również, że nie mają
wystarczających środków ochrony osobistej.
Jeden z pracowników powiedział, że za
własne pieniądze kupił rękawiczki chroniące
ręce podczas pracy.
Wykorzystywanie w procesie produkcji
starych i zepsutych maszyn również budzi
ich obawy. Zdaniem pracowników obsługa
tych maszyn stwarza poważne zagrożenie
dla zdrowia i bezpieczeństwa. Skarżą się
na obraźliwe zachowanie przełożonych w
stosunku do szeregowych pracowników, od
szantażu po molestowanie seksualne.
W odpowiedzi na działania pracodawcy
pracownicy postanowili założyć związek,
aby walczyć o swoje prawa. Spotkało się to
z szykanami ze strony kierownictwa firmy.
Niektórzy z ich członków zostali wysłani
na płatne urlopy, byli dyskryminowani,
grożono wypowiedzeniem umów, a nawet
przemocą fizyczną.
Pracownicy Nova DIPO w Gornji Podgradci mają nadzieję, że mówiąc o swoim
zakładzie pracy, doprowadzą do tego, że
zatrudnieni w IKEA na całym świecie będą
ich wspierać w walce o ochronę swoich praw

i uzyskanie pełnego uznania działalności
związkowej. „Wzywamy pracowników zatrudnionych w fabrykach IKEA i dostawców
w różnych częściach świata, aby przyłączali
się do związków. Tylko przystępując do
związków zapewniamy sobie nasze prawa
jako pracowników”.
Francja
Pakiet stymulacyjny o wartości
10 0 m i l i a rd ó w
euro, zaprezentowany 3 września przez premiera Jeana
Castexa, przewiduje 30 miliardów euro na
plan transformacji ekologicznej, o którym
mówi się, że jest centralnym elementem
pakietu, a kolejne 7,5 miliarda euro na sektor
budowlany. Pakiet stymulacyjny, którego
40 proc. środków pochodzi z funduszy
europejskich, ma na celu „przygotowanie”
Francji do 2030 r. - przejścia w kierunku
bardziej ekologicznej i zdekarbonizowanej
gospodarki.
Według francuskich związków zrzeszonych w BWI, 2 miliardy euro zostanie przeznaczone na wydatki związane z modernizacją energetyczną budynków, niezależnie od
tego, czy są to instalacje grzewcze, elektryczne, solarne lub fotowoltaiczne, przynosząc
bezpośrednią oszczędność dwutlenku węgla
i obciążenia dla mieszkańców budynków,
które będą bardziej wydajne dzięki izolacji.
Kolejne 500 milionów euro zostanie również udostępnione na termomodernizację
parków socjalnych. W międzyczasie 3,3
miliarda euro zostanie przeznaczone na
renowację obiektów publicznych, takich
jak tereny publiczne, szkoły, szkoły średnie,
uniwersytety, domy studenckie, budynki
administracyjne państwa oraz komisariaty
policji i sądy.
Francja skoncentruje się również na
innowacjach w sektorze energetycznym, co
przełoży się na wsparcie sektora jądrowego
w wysokości 470 mln euro na sfinansowanie
badań i rozwoju, cyfryzację sprzętu, recykling i instalację sprzętu bezpieczeństwa
oraz przyszłe programy inwestycyjne.
Aby utrzymać miejsca pracy, minister
gospodarki i finansów Bruno Le Maire
potwierdził obniżenie podatków produk-

przybierało postać czarnych list członków
STIEU oraz groźby ograniczenia kosztów i
repatriacji, zwłaszcza dla tych, których wizy
pracownicze są bliskie wygaśnięcia.
W odpowiedzi STIEU złożył skargę do
Ministerstwa Pracy i policji, wystąpił do
sądu pracy i złożył formalną skargę do Ministerstwa Spraw Związków Zawodowych.
„Biorąc pod uwagę ciągłe zastraszanie i
ciągłe groźby ze strony Fu Yee Corporation
wobec członków STIEU poszukujących
środków zaradczych, ważne jest, abyśmy
rzucili światło na niesprawiedliwości, z
jakimi borykają się ci migrujący pracownicy.
Malezja
Wszelkie przypadki łamania praw człowieka
muszą zostać ujawnione, a zaangażowane
BWI i Sabah
strony muszą otrzymać ostrzeżenie, w tym
Timber Employees
pracodawcy, którzy nie są w stanie przestrzeUnion (STIEU)
gać podstawowego prawa pracy” - powiedział
podjęły działania
w celu obrony praw i poprawy warunków Przedstawiciel Regionalny BWI Apolinar
pracy indonezyjskich pracowników mi- Tolentino.
grujących w Fu Yee Corporation - tartaku
Ukraina
drewna w Sabah.
Związek PraWe wspólnym oświadczeniu sekretarz
generalny STIEU Engrit Liaw poinformo- cowników Budowwał, że członkowie związku są narażeni na nictwa i Materiakradzieże płac, rozpad związków zawodo- łów Budowlanych
wych i nękanie. Powiedział, że w kwietniu Ukrainy (PROFBUD) rozpoczął publiczną
bieżącego roku, kiedy rząd nałożył nakaz kampanię domagającą się podwyżek płac
kontroli przemieszczania się ludności, i trwałego systemu ochrony płac w kraju.
W ramach kampanii pod nazwą
aby ograniczyć rozprzestrzenianie się
COVID-19, firma obniżyła płace o 50 „OCHRONA PŁAC! Stop pandemii spadku
procent bez wcześniejszej konsultacji z płac”, związkowcy z PROFBUD domagają
pracownikami. To postawiło pracowników się:
firmy, z których większość to imigranci, w • podwyższenia płacy minimalnej i
zaangażowania związków zawodowych
stan niepewności. Rodziny pracowników
w negocjacje płacowe;
również ucierpiały, ponieważ ich zdolność
do wysyłania przekazów pieniężnych rów- • zwiększenia zasiłków dla bezrobotnych;
nież została ograniczona.
STIEU poinformował również, że firma • rządowych dopłat do wynagrodzeń dla
wszystkich pracowników;
jest zaangażowana w proces niszczenia
związków zawodowych. Stwierdzono, że • odpowiednich kar lub innych odpowiednich środków zaradczych za
zarząd Fu Yee zarejestrował wewnętrzny
wszelkie naruszenia w zakresie wypłaty
związek w 2019 roku, próbując podważyć
wynagrodzeń, w tym zaległości w
plan pracowników dotyczący utworzenia
wynagrodzeniach;
własnego związku. W efekcie pojawiły się
niepotrzebne frakcje wśród robotników, wy- • rozwoju instytucjonalnego funduszu
poręczeniowego dla roszczeń płaczuwalny jest klimat ksenofobii i przemocy.
cowych pracowników w przypadku
Ta wroga atmosfera ostatecznie doproniewypłacalności pracodawcy;
wadziła do nękania członków STIEU, którzy
są naciskani, aby wstąpili do kontrolowanego • podjęcia przez inspekcję pracy kontroli
egzekwowania przepisów dotyczących
przez Fu Yee związku zawodowego. Nękanie
cyjnych w styczniu 2021 r.
Według Le Maire, Francja w 2022 r.
powróci do poziomu rozwoju sprzed kryzysu i odnotuje spadek stopy bezrobocia,
pomimo oczekiwanej w tym roku redukcji
800 tys. miejsc pracy. Liczy na plan naprawy,
który pozwoli stworzyć 160 tys. Miejsc pracy
w 2021 roku.
Jednak dopiero okaże się, czy cel jest
możliwy do osiągnięcia w przypadku nasilenia się pandemii COVID-19, zwłaszcza
ze względu na wzrost nowych przypadków
zakażenia w ciągu ostatnich tygodni.

płac, które zostały wstrzymane przez
pandemię.
„Przez wiele lat walczyliśmy o wzrost
płac w branży budowlanej i materiałów
budowlanych. Argumentowaliśmy, że niskie
płace są głównym czynnikiem skłaniającym
ukraińskich pracowników do migracji do
krajów UE. Kryzys COVID-19 pokazał
również, jak niezabezpieczeni są ukraińscy
pracownicy. Istnieje pilna potrzeba zbudowania trwałego systemu ochrony płac w
kraju i zapewnienia wdrożenia wszystkich
odpowiednich norm MOP dotyczących
ochrony płac” - powiedział przewodniczący
PROFBUD Vasyl Andriejew.
PROFBUD wyjaśnił, że podczas lockdown’u na Ukrainie nie było zakazu
prowadzenia prac budowlanych. Pracownicy
budowlani byli jednak silnie dotknięci masowymi ograniczeniami i brakiem środków
ochronnych. W warunkach pandemii pracownicy nie mieli dostępu do transportu publicznego, a wiele dróg było zablokowanych.
Pracownicy otrzymywali również dochody
niższe niż zwykle, ponieważ pracodawcy
ograniczali elastyczną część ich zarobków.
Pracodawcy naciskali również na pracowników, aby korzystali z bezpłatnych urlopów,
a w branży materiałów budowlanych wielu
pracodawców zwróciło się o odroczenie
podwyżek wynagrodzeń uzgodnionych w
porozumieniach zbiorowych.
Andriejew powiedział, że ich kampania
obejmuje publikację materiałów promocyjnych w mediach społecznościowych i
wzywanie członków stowarzyszonych do
organizowania działań związkowych w celu
forsowania ich żądań podwyżek i ochrony
płac. Lwów i Odessa to tylko niektóre z
miejsc, w których miały miejsce pierwsze
akcje protestacyjne.
BWI wyraziło pełne poparcie dla
kampanii. „Jesteśmy solidarni z PROFBUD w ich kampanii na rzecz ochrony
i zabezpieczenia dochodów pracowników.
Robotnicy Ukrainy bardzo ucierpieli w
wyniku tej pandemii. Pracodawcy powinni
przestrzegać swoich zobowiązań wobec
swoich pracowników, zwłaszcza tych określonych w porozumieniach zbiorowych
zamiast wykorzystywać kryzys zdrowotny
do obniżania kosztów pracy i zwiększania
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M RUCHU PRACOWNICZYM
zysków kosztem ludzi pracy”.
Liban
„Dom jest
tam, gdzie jest
nadzieja” - takiej
treści była wiadomość wysłana przez BWI do wszystkich
swoich oddziałów, partnerów, sojuszników i
przyjaciół, zachęcając ich do przekazywania
darowizn na rzecz mieszkańców Bejrutu,
zwłaszcza jego pracowników, którzy zostali
mocno dotknięci pandemią COVID-19 i
przedłużającym się kryzysem gospodarczym,
który zdziesiątkował miliony miejsc pracy, a
także katastrofalnymi eksplozjami w Bejrucie, które zraniły i zabiły wiele osób.
Sekretarz generalny BWI Ambet Yuson
powiedział, że historyczna rola związków
zawodowych w budowaniu i odbudowie
społeczeństw jest siłą napędową wysiłków
mających na celu pomoc w odbudowie
domów robotników, które zostały zniszczone
przez wybuchy w Bejrucie.
„Związki zawodowe są budowniczymi
narodów. Budujemy nadzieję i marzenia.
W związku z tym wzywamy wszystkie
nasze oddziały, partnerów i sojuszników
do zareagowania na kryzys humanitarny w
Libanie, hojnie wspierając naszą kampanię
solidarnościową i poszerzając kręgi empatii
i współczucia” - powiedział Yuson.
„Mieszkańcy Bejrutu potrzebują naszej
pilnej pomocy i solidarności. Walczą o
przetrwanie. Wobec ich cierpienia i rozpaczy musimy pomóc im ponownie znaleźć
nadzieję. Musimy pomóc im odbudować ich
życie i marzenia” - dodał Yuson.
BWI wyjaśniło, że wszystkie darowizny i
datki zostaną przekazane na następujące cele:
• zakup materiałów konstrukcyjnych i
budowlanych, takich jak szkło, cement,
drewno, aluminium i farby do naprawy
lub odbudowy domów zniszczonych
przez wybuchy;
• zakup masek na twarz, rękawic, hełmów
ochronnych i innego wyposażenia
ochrony osobistej dla pracowników i
ludności;
• przeprowadzenie pilnego podstawowego
szkolenia zawodowego, w tym szkoleń
z zakresu bezpieczeństwa i higieny

pracy dla pracowników migrujących i
uchodźców;
• „płace solidarnościowe” dla pracowników migrujących i uchodźców.
UEFA/Białoruś
BWI wezwało
Unię Europejskich
Związków Piłkarskich (UEFA) do
zdystansowania się od białoruskiego prezydenta Aleksandra Łukaszenki po tym, jak
jej Komitet Wykonawczy wybrał Mińsk na
kongres w marcu 2021 roku.
Sekretarz generalny BWI Ambet Yuson
i wiceprezes BWI Dietmar Schäfers, zwrócili
się do UEFA o ponowne rozważenie planu
zorganizowania kongresu na Białorusi,
powołując się na szerzące się naruszenia praw
człowieka wobec związkowców i członków
opozycji.
Yuson powiedział, że jeśli Rada Wykonawcza UEFA przeforsuje swój plan
kongresu na Białorusi, zdradzi istotę własnej
polityki w zakresie praw człowieka. Powtórzył to Schäfers, który ostrzegł UEFA, aby
nie zapewniała Łukaszence międzynarodowej sceny do wybielania jego wizerunku
przed globalną społecznością: „Prosimy
UEFA, aby ponownie rozważyła swój plan
i poszukała innych miejsc na organizację
kongresu. Apelujemy również do niej o
odwołanie wszystkich innych meczów piłki
nożnej, które odbędą się na Białorusi, aby
zaprotestować przeciwko powszechnym
naruszeniom praw człowieka w tym kraju.”
EKZZ/Białoruś
Jak informuje
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych,
Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (EKZZ) i Pan-Europejska Regionalna Rada Międzynarodowej Konfederacji
Związków Zawodowych (PERC) z uwagą i
z wielkim niepokojem obserwują obecną
sytuację na Białorusi po ostatnich wyborach
prezydenckich. EKZZ i PERC domagają się
natychmiastowego uwolnienia związkowców
zatrzymanych za udział w pokojowych protestach przeciwko sfałszowanym wyborom,

zwłaszcza byłego przewodniczącego Białoruskiego Niezależnego Związku Zawodowego
Nikołaja Zimina i prezesa Niezależnego
Związku Zawodowego Górników Maksyma
Serdy.
EKZZ i PERC potępiają:
• nieprawidłowe przeprowadzenie wyborów; główni kandydaci opozycji byli
prześladowani i nie mogli konkurować,
a dyktator Aleksander Łukaszenko - u
władzy od 1994 roku - został ogłoszony
zwycięzcą pomimo wyraźnych dowodów, że większość ludności głosowała
przeciwko niemu;
• użycie siły w celu stłumienia niezadowolenia ludzi, a także wobec pokojowych demonstrantów w całym kraju,
w tym aresztowania i przetrzymywanie
obywateli.
• tłumienia internetu i mediów, blokady
dróg, zatrzymania i zastraszanie dziennikarzy w celu zatrzymania przepływu
informacji o sytuacji w kraju oraz zapobieżenia publicznej dyskusji i wszelkiej
zbiorowej reakcji na oszustwa wyborcze.
• prześladowania pracowników, którzy
na znak protestu korzystają ze swojego
prawa do zawieszenia pracy.
EKZZ i PERC wzywają białoruskie
władze do:
• natychmiastowego zaprzestania przemocy, uwolnienia wszystkich aresztowanych i uwięzionych demonstrantów
i postawienia przed sądem wszystkich
urzędników odpowiedzialnych za nadmierne użycie siły wobec pokojowych
demonstrantów.
• zaangażowania się w dialog z opozycją
w celu rozpoczęcia nowego procesu
wyborczego pod nadzorem Komitetu
Wyborczego, któremu mogą zaufać
wszystkie strony, w tym obserwatorzy
międzynarodowi.
• zagwarantowania, że połączenia internetowe zostaną szybko przywrócone,
drogi odblokowane, a dziennikarze
będą mogli swobodnie wykonywać
swoją pracę, aby informować ludność o
sytuacji w kraju i poza nim.
Europejski ruch związkowy wspólnie
apeluje do Unii Europejskiej o zwołanie
pilnego szczytu UE w celu oceny działań

białoruskich władz i przeglądu stosunków
UE z Białorusią. Obejmuje to przywrócenie
proporcjonalnych sankcji za oszustwa i
przemoc wyborczą, a także ponowne rozważenie współpracy z tym krajem w ramach
Partnerstwa Wschodniego. Należy również
pilnie zająć się wzmocnieniem wsparcia dla
białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego
- w tym niezależnych związków zawodowych
- oraz zaprzestaniem wszelkiego wsparcia
finansowego UE dla rządu i projektów
kontrolowanych przez państwo - w tym za
pośrednictwem wielostronnych banków
rozwoju.
EKZZ i PERC wspierają:
• Białorusinów, którzy jasno wyrazili swój
wybór i chęć zmiany politycznej;
• niezależne związki na Białorusi, największy demokratyczny i niezależny
ruch społeczeństwa obywatelskiego;
• działaczy związanych z pracą, społeczeństwem obywatelskim i prawami
człowieka, którzy przyłączyli się do
protestów przeciwko przejęciu państwa,
oszustwom i tłumieniu wolności przez
reżim.
„Europejski ruch związkowy nie miał
złudzeń co do charakteru białoruskiego
reżimu. Podczas gdy uwolnienie więźniów
politycznych wystarczyło niektórym urzędnikom UE, aby zająć nowe stanowisko w
stosunkach z Białorusią, było jasne, że
reżim nie był i nie jest otwarty na żadne
rzeczywiste zmiany. Nadal tłumi instytucje
demokratyczne, niezależne społeczeństwo
obywatelskie i ruch związkowy oraz łamie
podstawowe prawa i wolności swoich obywateli. Niedawna kampania wyborcza i następująca po niej nowa fala represji wyraźnie to
pokazały. Popieramy postulaty Białorusinów,
niezależnych białoruskich związków zawodowych i społeczeństwa obywatelskiego.
Doceniamy ostatnie deklaracje Wysokiego
Przedstawiciela UE. Wzywamy jednak Unię
Europejską do zdecydowanej i jednoznacznej
reakcji oraz do ponownej oceny stosunków
z Białorusią, zgodnie z wartościami i zasadami UE. Jesteśmy w kontakcie z naszymi
braćmi i siostrami z Białoruskiego Kongresu
Demokratycznych Związków Zawodowych i
wyrażamy naszą solidarność z ich wieloletnią
walką o poszanowanie praw pracowników

oraz praw i wolności związkowej w kraju
”- powiedział Luca Visentini, Sekretarz
Generalny EKZZ i PERC.
Kambodża
Związki i organizacje obywatelskie w Kambodży
są zadowolone z
decyzji rządu o wyznaczeniu 362 inspektorów do monitorowania, obserwacji, badań,
inspekcji, gromadzenia dowodów i promowania wdrażania prawa budowlanego.
Decyzja jest odpowiedzią na presję, która
nastąpiła po wielu tragicznych zawaleniach
budynków, w których zginęło wielu pracowników budowlanych.
„Od kilku lat Kambodża znajduje się w
centrum boomu budowlanego i boomu na
rynku nieruchomości, ale nasze regulacje
prawne i monitorowanie nie spełniały swojego zadania” - powiedział Sok Kin, przewodniczący Federacji Związków Zawodowych
Pracowników Budownictwa i Drzewiarstwa
w Kambodży (BWTUC). „Brak regulacji
i monitoringu mógł przyspieszyć proces
budowy i zwiększyć krótkoterminowe zyski,
ale pracownicy zapłacili za to życiem”.
Inspektorzy budowlani będą mieli
prawo do czasowego zawieszenia i cofnięcia
odpowiednich pozwoleń lub koncesji, a także do nakładania kar pieniężnych w przypadku nieprzestrzegania prawa budowlanego.
Uprawnienia te rozciągają się na ukończone
budynki, budynki w budowie i projekty
objęte procesem składania wniosków.
W wywiadzie dla Phnom Penh Post,
wiceprezes BWTUC Chhlonh Sou zwrócił
uwagę na obawy dotyczące miejsca na
korupcję w tym procesie. „Wcześniej widzieliśmy, jak zespoły inspekcyjne Ministerstwa
odwiedzają nielegalne budowy, a właściciel
budynku płaci łapówkę”.
„Chcę, aby zaangażowane były odpowiednie strony, takie jak organizacje
obywatelskie, partnerzy na rzecz rozwoju
oraz Ministerstwo Pracy i Szkolenia Zawodowego, ponieważ obawiamy się, łatwości z jaką
można popełnić przestępstwa korupcyjne”
- powiedział Sok Kin.
Opracował: T. Nagórka
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SUDOKU
DLA
ROZRYWKI
Należy wypełnić
diagram w taki
sposób, aby w
każdym poziomym
wierszu, w każdej
pionowej kolumnie
i w każdym
dziewięciopolowym
kwadracie 3x3
znalazły się cyfry
od 1 do 9. Cyfry
w kwadracie
oraz kolumnie i
wierszu nie mogą
się powtarzać.
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JJJ
Mężczyzna z chłopcem
wchodzą razem do fryzjera.
Po tym, gdy facet został już
ogolony, ostrzyżony i jeszcze
kazał zrobić sobie manicure,
posadził na fotelu chłopca i
mówi do niego:
- Poczekaj tutaj, ja pójdę
tylko kupić sobie krawat i za
10 minut po ciebie przyjdę.
Gdy fryzjer ostrzygł już
małego, a facet wciąż się nie
pokazywał, fryzjer mówi do
chłopca:
- No i co... wygląda na to, że
tatuś o tobie zapomniał.
- Ale to nie był mój tatuś - mówi chłopiec - On
tylko zaczepił mnie przed
chwilą na ulicy i spytał, czy
mam ochotę na darmowe
strzyżenie.
JJJ
Nauczyciel pyta Jasia:
- Jakie znasz żywioły?
- Ogień, woda i piwo.
- Piwo? Jasiu, co ty wygadujesz?!
- No tak. Zawsze, gdy tata
wraca do domu pijany, to
mama mówi: „Ojciec znowu
w swoim żywiole”.
JJJ
Rozbitek na bezludnej
wyspie wyciąga z wody
dziewczynę, która dopłynęła
do brzegu, trzymając się
beczki.
- Od dawna pan tu żyje?
- Od 15 lat.
- Sam?
- Tak.
- Teraz będzie miał pan
to, czego panu najbardziej
brakowało - zagadnęła
filuternie.
- Niemożliwe! W tej beczce
jest piwo?
JJJ
Synek do mamy:
- Mamo, mogę iść na
imprezę?
- A będzie tam alkohol?
- Oczywiście, że nie!
- No to po co tam idziesz?
JJJ
Komentator sportowy
komentuje zawody w
piciu narodowego trunku. I
zaczyna:
- Dzień dobry państwu! Dziś
odbędą się zawody w piciu
narodowego trunku.
- Pierwszy do stanowiska
podchodzi Francuz. Będzie pił wino kieliszkami. I
zaczyna 1 kieliszek, 2, 3, 4, 5
kieliszek.
- Złamał się Francuz przy 5
kieliszku!
- Teraz do stanowiska
podchodzi Polak! Będzie pił
wódkę szklankami!
Zaczyna: 1 szklanka, 2, 3,
4, 5, 6, 7 szklanka i złamał
się... Złamał się Polak po 7
szklance wódki!

- Teraz do stanowiska podchodzi faworyt dzisiejszych
zawodów - Rosjanin. Będzie
pił spirytus czerpakiem z
wiadra!
Zaczyna 1 czerpak 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10 czerpak i złamał
się! Złamał się czerpak!
Zawodnik rosyjski pije z
wiadra!
JJJ
Mama Krzysia przeziębiła
się.
Niech pani wypije kieliszek
wódki przed snem, na
rozgrzanie.
Na pewno pomoże - poradziła jej życzliwa sąsiadka.
Układając Krzysia do snu,
mama jak zwykle pocałowała go.
Krzyś na to:
- Mamo, dlaczego wzięłaś
perfumy taty?
JJJ
Fąfara pyta sąsiada:
- Dlaczego idziesz na polowanie w stroju wędkarza?
- Dla zmylenia zajęcy. Będą
myślały, że idę na ryby!
JJJ
Na ławce w parku siedzi
dresiarz i zjada cukierek za
cukierkiem.
Siedzący po przeciwnej stronie alejki starszy jegomość
mówi:
- Młodzieńcze, wiesz, że jak
będziesz jadł tyle słodyczy to
bardzo szybko powypadają
ci zęby?
Dres popatrzył na gościa i
odpowiedział:
- Mój dziadek dożył 105 lat i
miał wszystkie zęby.
- Tak? A też jadł tyle cukierków?
- Nie, on się po prostu nie
wtrącał w cudze sprawy.
JJJ
Dziadek kładzie się spać nie
zdejmując okularów.
Jego żona pyta czemu nie
zdejmuje na noc okularów.
Dziadek na to:
- Wczoraj śniło mi się, że
byłem w kinie, a że nie
miałem okularów to nic nie
widziałem.
JJJ
- Ból w pana lewym kolanie
to kwestia wieku – wyjaśnia
pacjentowi lekarz.
- Ciekawe – denerwuje się
pacjent – drugie kolano tak
samo stare, a nie boli.
JJJ
Babcia i dziadek siedzą na
ławce i rozmawiają:
- Wiesz Marian, trochę czuję
się głupio, siedząc na ławce
w parku. Młodzi tak dziwnie
na nas patrzą.
- Czuję się podobnie. Może
chodźmy do domu, zaparzę
herbatkę i pooglądamy
sobie leki.
JJJ

