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Oddaliśmy hołd bohaterom 

tajnego nauczania  

1939-1945 

3 września 2018 delegacja OPZZ złożyła kwiaty pod 

pomnikiem Tajnej Organizacji Nauczycielskiej. W 

uroczystości udział wzięli wiceprzewodnicząca OPZZ 

Barbara Popielarz i wiceprzewodniczący OPZZ Piotr 

Ostrowski. 
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Bez porozumienia w RDS  

w sprawie projektu  

budżetu na 2019 r. 

W CPS Dialog 4 września br. odbyło się posiedzenie 

Zespołu problemowego RDS ds. budżetu, 

wynagrodzeń i świadczeń socjalnych. Zespół 

dyskutował o projekcie budżetu państwa na rok 

2019 w celu ewentualnego wypracowania wspólnego 

stanowiska związków zawodowych i organizacji 

pracodawców RDS w sprawie tego projektu.  

 

 

Zgodnie bowiem z ustawą o RDS, partnerzy społeczni 

mają prawo zająć wspólne stanowisko w tej sprawie. Na 

posiedzeniu, Zespołu, z uwagi rozbieżności między 

stronami RDS w ocenie projektu budżetu państwa na 

rok 2019 oraz ich postulatów dotyczących projektu 

budżetu, nie doszło jednak do ustalenia wspólnego 

stanowiska w zakresie tego rządowego dokumentu. 

Zarówno organizacje pracodawców, jak i organizacje 

związkowe prezentowały odmienne wnioski i postulaty 

dotyczące projektu budżetu na 2017 r. , choć warto 

także podkreślić, że były oceny dotyczące projektu 

łączące partnerów społecznych - choćby kwestia 

wydatków z funduszy celowych czy małe działania 

rządu w zakresie aktywizacji zawodowej osób biernych 

zawodowo. Tematy zasadnicze jednak, takie jak ocena 

zasadności i celu wydatków budżetowych, poziom 

wzrostu płac pracowników usług publicznych i 

wysokość płacy minimalnej w 2019 r. nie pozwoliły 

wypracować partnerom społecznym wspólnego 

stanowiska. 

Strona rządowa podtrzymuje stanowisko w 

najważniejszych kwestiach: parametrów systemu 

podatkowego oraz w sprawie wskaźnika wzrostu płac w 

sferze budżetowej (102,3 proc.) oraz wysokości płacy 

minimalnej w kolejnym roku (2220 zł)a także 

wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych. Organizacje pracodawców obstają np. przy 

swojej propozycji płacy minimalnej na poziomie 

ustawowym. NSZZ Solidarność, z kolei wyraziła 

pogląd, że 2255 zł będzie wysokością płacy minimalnej, 

która pozwoli utrzymać jej relację do płacy przeciętnej, 

choć jeszcze w maju br. postulowała, aby płaca 

minimalna wynosiła w kolejnym roku 2278 zł, na 

wczorajszym posiedzeniu Zespołu przestawiła postulat 

wzrostu do 2255 zł. OPZZ niezmiennie prezentuje 

stanowisko, że dobra sytuacja gospodarcza i budżetowa 

pozwala na odmrożenie w 2019 r. wskaźnika wzrostu 

wynagrodzeń w sferze budżetowej i wzrost 

wynagrodzeń o nie mniej niż 12,1%, w gospodarce 

narodowej płace powinny wzrosnąć o nie mniej niż 

9,5% a płaca minimalna wynieść 50% płacy przeciętnej, 

czyli 2383 zł. 

OPZZ na posiedzeniu reprezentował Roman 

Piotrowski, członek Prezydium OPZZ i przewodniczący 

Federacji Związków Zawodowych Pracowników 

Mleczarstwa w Polsce oraz wiceprzewodniczący OPZZ, 

Piotr Ostrowski i Katarzyna Pietrzak z Zespołu Polityki 

Gospodarczej OPZZ. Wiceprzewodniczący OPZZ, 

przedstawiając stanowisko OPZZ w sprawie projektu 

ustawy budżetowej na 2019 r., zwrócił w pierwszej 

kolejności uwagę na aspekt formalny konsultacji 

projektu ustawy budżetowej a także wyraził 

zaniepokojenie stanem dialogu społecznego w obszarze 

spraw mających wpływ na dochody i wydatki 

budżetowe oraz na pracowników i firmy które, jak 

wskazują publiczne informacje, prowadzone są poza 

RDS. Przedstawił ponadto ocenę treści projektu ustawy 

budżetowej na 2019 r., podkreślając postulaty OPZZ w 

obszarach polityki państwa takich jak m.in. system 

podatkowy oraz system wynagradzania pracowników, 

w tym wzrostu płac w sferze budżetowej realizującej 

usługi publiczne oraz wysokości płacy minimalnej w 

2019 r. Przewodniczący Roman Piotrowski z kolei 

podkreślił niezbędność podwyżki płac pracowników 

usług publicznych oraz pełnego odmrożenia wysokości 

odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.  

 



 

OPZZ krytycznie odniósł się także do polityki rządu w 

zakresie takich funduszy celowych jak Fundusz Pracy i 

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 

W trakcie posiedzenia Zespołu, strona rządowa 

zadeklarowała otwartość na dialog w sprawie projektu 

ustawy budżetowej oraz wsłuchiwanie się w postulaty 

partnerów społecznych. Mocno podkreślała jednak 

jednocześnie potrzebę przestrzegania stabilizującej 

reguły wydatkowej, która uniemożliwia w jej ocenie 

realizację postulatów innych niż zaplanował rząd. 

Teraz, zgodnie z ustawą o RDS, prawo do wyrażenia 

opinii do projektu ustawy budżetowej na 2019 r., będą 

miały prawo wspólnie strony RDS, a jeśli się nie 

zdecydują na to, indywidualnie organizacje wchodzące 

w skład RDS. (KP) 

Strona społeczna przyjęła 

stanowisko w sprawie 

zabezpieczenia przez 

Ministerstwo Finansów  

w projekcie budżetu na 

2019 r. środków 

finansowych na stworzenie 

rejestrów medycznych 

Na posiedzeniu w dniu 3 września br. Trójstronnego 

Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia przyjęte 

zostało Stanowisko z dnia 3 września 2018 r. strony 

pracowników i strony pracodawców Trójstronnego 

Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia w sprawie 

zabezpieczenia przez Ministerstwo Finansów w 

projekcie budżetu na 2019 r. środków finansowych 

na stworzenie rejestrów medycznych. 

 

 

 

Treść Stanowiska: 

Członkowie Trójstronnego Zespołu do spraw Ochrony 

Zdrowia reprezentujący stronę pracowników jak i stronę 

pracodawców wyrażają zaniepokojenie brakiem 

zabezpieczenia przez Ministerstwo Finansów w 

projekcie budżetu na 2019 r. środków finansowych na 

stworzenie rejestrów medycznych. 

Zmiany funkcjonowania ochrony zdrowia, zwiększenie 

efektywności wydatków w obszarze obrony zdrowia jak 

i podnoszenie jakości świadczeń medycznych możliwe 

są tylko i wyłącznie poprzez stworzenie dziedzinowych 

rejestrów medycznych, które będą zawierały 

maksymalnie pełne dane o pracy ośrodka medycznego. 

Zdaniem strony społecznej Trójstronnego Zespołu do 

Spraw Ochrony Zdrowia wzrost nakładów na ochronę 

zdrowia będzie efektywny tylko wtedy, kiedy 

dodatkowe środki przeznaczone na kupno większej 

liczby świadczeń medycznych będą monitorowane i 

będzie możliwość sprawdzenia skuteczności 

przeprowadzanych interwencji medycznych. Odmowa 

przyznania Ministerstwu Zdrowia 13 mln zło na rok 

2019 w celu opracowania koncepcji i stworzenia 

kilkunastu rejestrów medycznych ograniczy możliwość 

monitorowania wzrostu nakładów na ochronę zdrowia. 

Wiceprzewodniczący Trójstronnego  

Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia. 

Raport o realizacji Celów 

Zrównoważonego Rozwoju 

w Polsce w 2018 r. 

opublikowany 

Raport dotyczący realizacji przez Polskę w 2018 r. 

celów zrównoważonego rozwoju Agendy ONZ 2030 

został opublikowany w ostatecznej wersji.  

 



Ten przyjęty przez Radę Ministrów dokument został 

przygotowany na potrzeby tzw. dobrowolnego 

przeglądu w ONZ postępów Polski w zakresie realizacji 

Agendy ONZ 2030 i jej 17 celów rozwojowych. 

Celami ONZ w ramach Agendy 2030 są: 

• Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego 

formach na całym świecie, 

• Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo 

żywnościowe i lepsze odżywianie oraz 

promować zrównoważone rolnictwo, 

• Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku 

zdrowe życie oraz promować dobrobyt, 

• Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości 

oraz promować uczenie się przez całe życie, 

• Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję 

kobiet i dziewcząt, 

• Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i 

warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną 

gospodarkę zasobami wodnymi, 

• Zapewnić wszystkim dostęp do stabilnej, 

zrównoważonej i nowoczesnej energii po 

przystępnej cenie, 

• Promować stabilny, zrównoważony i 

inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i 

produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla 

wszystkich ludzi, 

• Budować stabilną infrastrukturę, promować 

zrównoważone uprzemysłowienie oraz 

wspierać innowacyjność, 

• Zmniejszyć nierówności w krajach i między 

krajami, 

• Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, 

stabilnymi, zrównoważonymi oraz 

sprzyjającymi włączeniu społecznemu, 

• Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i 

produkcji, 

• Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania 

zmianom klimatu i ich skutkom, 

• Chronić oceany, morza i zasoby morskie oraz 

wykorzystywać je w sposób zrównoważony, 

• Chronić, przywrócić oraz promować 

zrównoważone użytkowanie ekosystemów 

lądowych, zrównoważone gospodarowanie 

lasami, zwalczać pustynnienie, powstrzymywać 

i odwracać proces degradacji gleby oraz 

powstrzymać utratę różnorodności biologicznej, 

• Promować pokojowe i inkluzywne 

społeczeństwa, zapewnić wszystkim ludziom  

 

dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz 

budować na wszystkich szczeblach skuteczne i 

odpowiedzialne instytucje, sprzyjające 

włączeniu społecznemu, 

• Wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalne 

partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju. 

OPZZ uczestniczył w konsultacjach Raportu w trakcie 

tworzenia tego dokumentu w specjalnym w tym celu 

powołanym Zespole działającym w Ministerstwie 

Przedsiębiorczości i Technologii. Jednak finalna wersja 

tego Raportu niestety w niewielkim stopniu 

odzwierciedla nasze wnioski, w szczególności w 

obszarze godnej pracy, ograniczania ubóstwa i 

nierówności społecznych, ochrony zdrowia i polityki 

klimatycznej. W trakcie prac nad Raportem 

zgłaszaliśmy oceny bieżącej sytuacji oraz postulaty 

działań zgodnie z Programem OPZZ na lata 2014 oraz 

Programem OPZZ na lata 2018-2022. Raport, z uwagi 

na jego przyjęcie przez Radę Ministrów, stanowi źródło 

wiedzy o stanowisku rządu w sprawie stanu realizacji w 

Polsce celów zrównoważonego rozwoju Agendy 2030 

w Polsce w 2018 r. (KP) 

 

EKES opiniuje strategię UE 

na rzecz młodzieży. 

5 września br. odbyło się kolejne posiedzenie grupy 

analitycznej Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- 

Społecznego (EKES) przygotowującej opinię w 

sprawie projektu Komisji Europejskiej dotyczącej 

nowej strategii na rzecz młodzieży na lata 2019- 

2017. Współsprawozdawcą opinii jest Adam 

Rogalewskim członek komitetu z ramienia OPZZ. 

 

 

Strategia jest ważnym elementem polityki UE 

dotyczącej wsparcia dla młodzieży. Wsparcie to jest o 

tyle ważne że młodzież, w przeciwieństwie do starszego  



 

pokolenia będzie w większym stopniu dotknięta 

wyzwaniami związanymi z rewolucją 4.0, zmianami 

klimatycznymi czy bezrobociem. 

Warte podkreślenia jest również, że sprawy związane z 

młodzieżą, która w dokumentach UE jest szeroko 

definiowana jako osoby w wieku od 12 do 29 lat i 

dotyczy wielu kwestii- od spraw edukacji do zdrowia, 

niepełnosprawności, czy polityki migracyjnej. Dlatego 

w Europie potrzebne jest zintegrowane podejście do 

polityki młodzieżowej, która uwzględniała by specyfikę 

tej szerokiej kategorii społecznej. 

Jeśli chodzi o sprawy związane z rynkiem pracy to 

młodzi będą w trudniejszej sytuacji od osób starszych. 

Na przykład stopa bezrobocia wśród osób młodych 

zmniejszyła się, liczba młodych ludzi bez pracy była 

prawie dwukrotnie większa niż liczba pracujących osób 

młodych. Według Europejskiej Konfederacji Związków 

Zawodowych w wielu przypadkach niedawno 

utworzone miejsca pracy są gorszej jakości niż przed 

kryzysem. 

Niektóre osoby młode – podkreśla Adam Rogalewski-

są również rodzicami, a strategie polityczne UE, takie 

jak nowa dyrektywa w sprawie równowagi między 

życiem zawodowym a prywatnym, mają znaczenie dla 

młodych ludzi łączących pracę z edukacją i 

opiekujących się bliskimi. Ze względu na cyfryzację 

miejsc pracy młodzi ludzie bez wątpienia znajdą się w 

innej sytuacji zatrudnienia niż ich rodzice. 

Opinia EKES będzie przyjęta podczas posiedzenia 

plenarnego w październiku 2018 roku. 

Adam Rogalewski 

 

EKES opiniuje propozycję 

dotycząca  

Funduszu Azylu i Emigracji 

 W dni 31 sierpnia odbyło się posiedzenie grupy 

analitycznej Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- 

Społeczny (EKES), zajmującej się przygotowaniem 

opinii w sprawie propozycji utworzenia Funduszu 

Azylu i Emigracji. Członkiem grupy jest Adam 

Rogalewski, członek EKES-u oraz radca ds. 

międzynarodowych OPZZ. 

 

 

W dokumencie Komisji[COM(2018) 471 final – 

2018/0248 (COD)]czytamy, że celem funduszu jest 

„dalsze wspieranie ogólnych strategii politycznych UE 

w obszarze migracji, integracji i powrotów, w tym 

utrzymanie wsparcia na rzecz wzmocnienia i 

rozwinięcia wspólnego europejskiego systemu 

azylowego wsparcia na rzecz solidarności i podziału 

odpowiedzialności między państwami członkowskimi, 

zwłaszcza na rzecz państw najbardziej dotkniętych 

przepływami migracyjnymi i azylowymi, wsparcia na 

rzecz legalnej migracji do państw członkowskich i 

opracowania perspektywicznych strategii 

imigracyjnych z poszanowaniem procesu integracji 

obywateli państw trzecich, a także wsparcia na rzecz 

zwiększenia zdolności państw członkowskich i 

propagowania sprawiedliwych i skutecznych strategii 

powrotów oraz rozwijania partnerstw i współpracy z 

państwami trzecimi”. 

Podstawą prawną przygotowanego rozporządzenia 

tworzącego fundusz jest art. 80 Traktatu o 

Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który stanowi 

między innymi, że wspólnymi politykami w dziedzinie 

azylu, migracji i granic zewnętrznych rządzi zasada 

solidarności i sprawiedliwego podziału 

odpowiedzialności między państwami członkowskimi. 

W kontekście przyszłego budżetu Unii Europejskiej na 

lata 2021–2027 Komisja oraz przeznaczyła na nowy 

Fundusz Azylu i Migracji łącznie 9205 mln Euro. 

Pieniądze tę mogą być również wykorzystywane na 

działania mające na celu integracje pracowników w 

miejscu pracy. 

„Przyjmujemy z zadowoleniem projekt stworzenia 

Funduszu- powiedział Adam Rogalewski- i mamy 

nadzieję że jego środki zostaną przeznaczone na  

 



działania związków zawodowych na rzecz integracji 

emigrantów w miejscu pracy i w społeczeństwie. OPZZ 

wielokrotnie w swoich działaniach, uchwałach oraz 

ostatnio w programie na lata 2018 -2022 podkreślał 

potrzebę wsparcia finansowego dla związków 

zawodowych, które pomagają emigrantom w Europie 

oraz o potrzebie solidarności między krajami 

członkowskimi UE w zmaganiu się z kryzysem 

uchodźczym.” 

Opinia EKES będzie przyjęta podczas posiedzenia 

plenarnego w październiku 2018 roku. 

Adam Rogalewski 

STANOWISKO 

ZWIĄZKU 

ZAWODOWEGO 

„BUDOWLANI” W 

SPRAWIE SYTUACJI 

POLSKIEGO SEKTORA 

BUDOWLANEGO W 2018 

ROKU 

Związek Zawodowy "Budowlani" z niepokojem 

obserwuje dynamikę zmian w polskim budownictwie w 

ubiegłym i bieżącym roku. Wciąż utrzymuje się wysoki 

poziom inwestycji w budownictwie, zarówno w 

sektorze publicznym jak i prywatnym i wysoki poziom 

produkcji budowlano-montażowej.  

 

Budownictwo polskie generuje obecnie około 13% 

PKB. Jednocześnie nasilają się zjawiska, które 

wskazują na zbliżające się przesilenie koniunkturalne i 

poważne kłopoty branży budowlanej – a co za tym 

zwykle idzie – całej gospodarki. Zadłużenie firm 

budowlanych (wg raportu KRD) wzrosło o 200 mln zł 

w stosunku do 2017 r. i wynosi już obecnie ponad 2,4 

mld złotych. Większość dłużników i wierzycieli to 

firmy sektora. Dane te nie pokazują całości zjawiska, 

ani jego pełnej skali. Statystykom umyka znaczna część 

niewykazywanego zadłużenia wewnętrznego branży, w 

tym nieistniejąca statystyka mikro firm 

budowlanych. Przedsiębiorstwa budowlane, 

szczególnie te słabsze kapitałowo, zaczynają 

bankrutować. Pogarszają się wyniki finansowe dużych 

firm budowlanych, co skłania je coraz częściej do 

rezygnacji z realizacji kontraktów. Coraz częściej 

bardziej opłaca się zejść z placu budowy i zapłacić kary, 

niż realizować zamówienie, które przynosi straty. 

Kontrakty zawarte dwa, trzy lata temu stają się 

całkowicie nieopłacalne dla firm budowlanych ze 

względu na blisko 50%, nieindeksowany wzrost cen 

materiałów budowlanych i mniejszy, lecz zauważalny, 

wzrost kosztów pracy. Przy wciąż wysokiej dynamice 

produkcji budowlanej, wciąż brakuje w budownictwie 

pracowników, szczególnie wykwalifikowanych. 

Świadczy to o tym, że mimo wzrostu wynagrodzeń w 

minionych latach, warunki pracy w tym sektorze wciąż 

nie są dla nowych pracowników atrakcyjne, a część 

starszych, wykwalifikowanych pracowników nadal 

poszukuje lepszego zatrudnienia za granicą. Praca w 

budownictwie nadal nie zapewnia stabilizacji życiowej, 

jest uciążliwa i niebezpieczna a obecny wzrost 

wynagrodzeń nie rekompensuje tych czynników i nie 

skłania młodych ludzi do nabywania kwalifikacji w 

budownictwie. Nawet pobieżna analiza obecnego stanu 

sektora budowlanego w Polsce upoważnia do 

stwierdzenia, że nagromadzenie się negatywnych 

zjawisk musi prowadzić do załamania koniunktury w 

branży. Często odnosimy wrażanie, że podmioty 

sektora budowlanego i regulatorzy odpowiedzialni za 

ramy prawne dla budownictwa i kształt zamówień 

publicznych nie są zdolni do analizy i wykorzystania 

doświadczeń z minionych kryzysów 

budownictwa. Przedsiębiorcy budowlani mają rację, 

gdy twierdzą, że przy długich, zbiurokratyzowanych 

cyklach realizacji zamówień zmieniają się ich 

warunki – głównie ceny materiałów i dostaw. Brak ich 

indeksacji w zamówieniu po 2-3 latach powoduje, że 

jego realizacja staje się mało opłacalna.  



Mimo negatywnych doświadczeń z lat 1999/2001 i 

2012/2013 nie podjęto wystarczających działań w 

kierunku ograniczenia sezonowości zatrudnienia 

w budownictwie. Pracodawcy w bardzo wielu firmach 

stwarzają warunki zatrudnienia porównywalne do pracy 

tymczasowej a następnie wyrażają zdziwienie, że w 

okresie koniunktury brakuje specjalistów a młodzi 

ludzie omijają budownictwo i nie wiążą z nim swojej 

przyszłości zawodowej. Zarówno rząd jak i pracodawcy 

konsekwentnie do tej pory ignorują opinie i 

propozycje związków zawodowych w tej sprawie, 

traktując pracowników wyłącznie jako jeden z 

ekonomicznych czynników produkcji a nie grupę 

społeczną - ze swymi potrzebami, aspiracjami i 

zachowaniami opartymi na racjonalnych 

przesłankach. Rząd w ostatnim czasie podjął działania 

na rzecz ograniczenia pozornego samozatrudnienia i 

zatrudniania na umowy o racę w budownictwie. Trzeba 

je konsekwentnie kontynuować, choć nie przyniosą one 

skutków systemowych od razu. Rząd stara się zmieniać 

prawo zamówień publicznych w pożądanym kierunku, 

zwiększając także wymagania jakościowe wobec 

zamawiającego. Jednocześnie jednak pojawia się 

niepokojące zjawisko upowszechniania procedur „in 

house”, które w założeniu mają uprościć działania 

publicznych zamawiających, ale zbyt często prowadzą 

do patologii, zaburzenia konkurencyjności i obniżenia 

jakości realizacji zamówień. Związek Zawodowy 

„Budowlani” uważa, że rząd, organizacje pracodawców 

i organizacje pracobiorców powinny podjąć współpracę 

na rzecz ograniczenia głębokich wahań 

koniunkturalnych w budownictwie. Należy 

przyspieszyć prace mające na celu pożądane zmiany w 

prawie zamówień publicznych, w tym pozwalające na 

uzasadnioną indeksację cen starych zamówień 

odzwierciedlającą zmiany na rynku. Należy promować 

w prawie zamówień publicznych wysoką jakość – i 

postulat ten odnosi się także do działań 

zamawiających. Należy wyraźnie określić zakres 

wyłączeń z PzP typu „in house” i podjąć działania na 

rzecz wyeliminowania patologii w tym zakresie. Prawo 

zamówień publicznych powinno stać się wzorem dla 

wszystkich rodzajów zamówień w Polsce. Należy 

radykalnie ograniczyć liczbę poziomów 

podwykonawstwa w budownictwie. Nie ma 

ekonomicznego uzasadnienia w realizacji 

robót budowlano – montażowych większa ilość 

poziomów podwykonawstwa niż 3-5.  

 

Większa ilość ogniw w tym „łańcuchu” z reguły 

świadczy o patologii. Należy poszerzyć badania 

statystyki gospodarczej w 

sektorze mikroprzedsiębiorstw budowlanych. Ich 

sytuacja jest najbardziej czułym wskaźnikiem 

koniunktury budowlanej. Należy pilnie podjąć w gronie 

partnerów społecznych dialog na temat ograniczenia 

sezonowości pracy w budownictwie. Bez tego trudno 

oczekiwać i dziś i w przyszłości, że młodzi ludzie będą 

wiązać swą zawodową przyszłość z tym sektorem. 

Większa stabilizacja zatrudnienia w branży jest 

możliwa, na co wskazują doświadczenia wielu innych 

krajów europejskich. Prawo gospodarcze musi być 

spójne z prawem pracy. Wszędzie tam, gdzie występuje 

relacja zależności i pracy pod nadzorem musi 

występować stosunek pracy. Należy nadal 

konsekwentnie eliminować pozorne samozatrudnienie 

w budownictwie. Związek Zawodowy „Budowlani” 

wzywa organizacje pracodawców działających w 

budownictwie i rząd do podjęcia rozmów nt 

wprowadzenia w sektorze porozumień na rzecz 

tworzenia taryfikatorów wiążących 

określone kwalifikacje z określonymi poziomami 

wynagrodzeń. Ten kierunek działania pomoże 

ustabilizować rynek pracy w sektorze i zachęci 

potencjalnych nowych pracowników do kształcenia w 

zawodach budowlanych. Wiele wskazuje na to, że rząd 

i pracodawcy budownictwa w 2001 roku i w 2013 roku 

nie wyciągnęli wniosków z doświadczeń kryzysowych. 

Mamy nadzieję, że dziś jest inaczej. Są w polskim 

budownictwie siły, którym zależy na chaosie w 

realizacji inwestycji, na szarej strefie i braku regulacji 

na rynku pracy, na nieczytelnym prawie zamówień i 

korupcjogennych mechanizmach. Wierzymy w to, że 

dziś jest to zdecydowana mniejszość. I że 

większość, zainteresowana uczciwą konkurencją, 

stabilnym rynkiem zamówień, wysoką jakością i 

uporządkowanym, atrakcyjnym rynkiem pracy jest na 

tyle silna, by nie dopuścić do kolejnego kryzysu w 

branży. Apelujemy o racjonalne, wspólne i 

konsekwentne działanie wszystkich partnerów 

budowlanego rynku. Może tym razem się uda. 

Za Zarząd Krajowy Przewodniczący ZZ „Budowlani” 

 


