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W
pol skim bu dow nic twie

od wie lu lat bra ku je wy -

kwa li fi ko wa nych pra cow -

ni ków w klu czo wych za -

wo dach szkol nic twa bran żo we go. Fir -

my bu dow la ne sy gna li zu ją za po trze bo -

wa nie na ok. 150 tys. pra cow ni ków

szcze gól nie z gru py za wo dów szkol nic -

twa bran żo we go. Sy tu acja ta ma miej sce

mi mo za trud nia nia 150 – 200 tys. pra -

cow ni ków z kra jów trze cich (głów nie

Ukra iny). Fir my (szcze gól nie du że)

zwra ca ją jed no cze śnie uwa gę na spe cy -

fi kę za trud nie nia w bu dow nic twie. Za -

po trze bo wa nie i re kru ta cja w przy pad ku

du żych in we sty cji in fra struk tu ral nych

do ty czy przede wszyst kim re gio nu,

w któ rym re ali zo wa na jest in we sty cja.

Pra cow ni cy bar dzo czę sto za trud nia ni są

na czas trwa nia in we sty cji. W przy pad -

ku bra ku na lo kal nych ryn kach pra cy (co

jest re gu łą), pra cow ni cy po szu ki wa ni są

w in nych re gio nach. Z te go po wo du pra -

cow ni cy bu dow nic twa są jed ną z naj bar -

dziej mo bil nych grup za wo do wych. Do -

ty czy to za rów no mo bil no ści kra jo wej,

jak i mię dzy na ro do wej.

Z wy mie nio nych po wo dów pol ski

ry nek pra cy w bu dow nic twie jest

w znacz nie więk szym stop niu ryn kiem

ogól no kra jo wym niż w in nych bran -

żach. Sek to ro wa Ra da ds. Kom pe-

ten cji w Bu dow nic twie wska zu je od

po cząt ku swo jej dzia łal no ści na pro ble -

my zwią za ne z re gio na li za cją kształ ce -

nia szkol ne go kadr dla bu dow nic twa.

W nie któ rych klu czo wych za wo dach

szkol nic twa bran żo we go (do brym

przy kła dem jest mon ter kon struk cji bu -

dow la nych) trud no jest utwo rzyć od -

po wied ni od dział w szko le bran żo wej

(wcze śniej ZSZ) na po zio mie po wia tu,

mi mo że za po trze bo wa nie na da ny 

za wód na kra jo wym ryn ku pra cy jest

bar dzo du że.

W 2019 r. wpro wa dzo no no we pod -

sta wy pro gra mo we w za wo dach szkol -

nic twa bran żo we go. Struk tu ra tych pod -

staw i ich treść zo sta ły zak tu ali zo wa ne,

ale do ty czą za wo dów ist nie ją cych od

wie lu lat. Tym cza sem z ba dań Sek to ro -

wej Ra dy ds. Kom pe ten cji w Bu dow -

nic twie, a tak że pi lo ta żo we go wdro -

że nia Sek to ro wej Ra my Kwa li fi ka cji

w sek to rze bu dow nic twa (SRK-Bud)

wy ni ka, że pra co daw cy co raz czę ściej

two rzą sta no wi ska pra cy wy ni ka ją ce

ze zmian tech no lo gicz nych i or ga ni za -

cyj nych, któ re nie są zbież ne z kon -

struk cją pod sta wy na ucza nia w za wo -

dzie. Część „szkol nych” za wo dów bu -

dow la nych w obec nym kształ cie ma już

hi sto rycz ny cha rak ter. Wcho dzą ce w ich

skład ze sta wy efek tów (głów nie umie -

jęt no ści) znaj du ją za sto so wa nie na

ryn ku pra cy w in nych kon fi gu ra cjach

niż w pod sta wie. Jed no cze śnie bra ku je

ze sta wów efek tów, któ re zwią za ne są

z no wy mi po trze ba mi i tech no lo gia mi

(zwią za ny mi głów nie z bu dow nic twem

ni sko ener ge tycz nym), a tak że z no wy mi

for ma mi or ga ni za cji pra cy na bu do wie.

Wska zu je to na po trze bę prze glą du 

„hi sto rycz nych” za wo dów szkol nic twa

bran żo we go w bu dow nic twie i roz po -

czę cia prac nad no wym ich zde fi nio -

wa niem.

Sek to ro wa Ra da ds. Kom pe ten cji

w Bu dow nic twie szacuje, że szkol -

nic two bran żo we za bez pie cza po -

trze by pol skie go ryn ku bu dow la ne -

go je dy nie w ok. 20%. Szkol nic two

bran żo we ma jed nak de cy du ją cy

wpływ na ja kość wykształcenia i liczbę

klu czo wej ka dry (niż sze go i śred nie go

nad zo ru) na bu do wach. Z tego powodu

w pro gno zie za po trze bo wa nia na

pra cow ni ków w za wo dach szkol nic -

twa bran żo we go powinny się znaleźć

za wo dy bu dow la ne z po zio mu PRK4,

w tym szcze gól nie tech ni ka bu dow -

nic twa.

Ist nie ją tak że in ne czyn ni ki, któ re

w przy szło ści bę dą mia ły wpływ na

kształ ce nie w za wo dach szkol nic twa

bran żo we go w bu dow nic twie. Jed nym

z nich są zmia ny po zio mu pro duk tyw -

no ści pra cow ni ków, któ ra obec nie jest

prze szło trzy krot nie niż sza niż śred nia

w 28 kra jach UE. Ma na to wpływ,

oprócz po zio mu cen, do syć ni ska in no -

wa cyj ność więk szo ści in wes ty cji bu -

dow la nych w Pol sce. Wią że się to z fak -

tem, że w na szej struk tu rze udział pra -

cow ni ków za trud nio nych na po zio mie

PRK 2 i 3 wy no si prze szło 60%, pod -

czas gdy w 28 kra jach UE – 30%.

Według opinii Sek to ro wej Ra dy 

ds. Kom pe ten cji w Bu dow nic twie, li -

czeb ność osób za trud nio nych w sek to -

rze bu dow nic twa w dłu giej per spek ty -

wie bę dzie mia ła ten den cję ma le ją cą

w wy ni ku wzro stu pro duk tyw no ści za -

trud nio nych  przez zmia nę struk tu ry in -

we sty cji, me cha ni za cję i au to ma ty za cję

oraz sto so wa nie in no wa cyj nych wy ro -

bów bu dow la nych. Na le ży także brać

pod uwa gę upo wszech nie nie sto so wa -

nia na bu do wach sys te mu BIM oraz

tech no lo gii 3D. Te zmia ny wpły ną

w przy szło ści na struk tu rę za trud nie nia.

Zmniejszy się grupa zatrudnionych

z po zio mu PRK 2 i 3, na to miast do mi -

no wa li bę dą pra cow ni cy z po zio mu

PRK 4 i 5.

W opi nii Sek to ro wej Ra dy ds. Kom -

pe ten cji w Bu dow nic twie do rze tel ne go

przy go to wa nia wie lo let niej pro gno zy

za po trze bo wa nia na pra cow ni ków w za -

wo dach szkol nic twa bran żo we go w bu -

dow nic twie nie zbęd ne jest pro wa dze nie

pro fe sjo nal nych ba dań i prac pro gno -

stycz nych do ty czą cych za po trze bo wa -

nia na kształ ce nie kadr w sys te mie edu -

ka cji for mal nej.
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Zadania i efekty pracy
Grupy roboczej 
ds. monitorowania 
sektora budowlanego

Gru pa ro bo cza ds. mo ni to ro wa nia

sek to ra bu dow la ne go, dzia ła ją ca w ra -

mach Sek to ro wej Ra dy ds. Kom pe ten -

cji w Bu dow nic twie, pod ję ła się oce ny

de fi cy tu kadr w sek to rze bu dow nic twa

w la tach 2018 i 2019 oraz je go przy czyn

i wpły wu na przy szłość bu dow nic twa,

a tak że opra co wa nia pro gno zy roz wo ju

po ten cja łu ka dro we go do 2050 r. na

pod sta wie wy ni ków wła snych ba dań

son da żo wych, da nych GUS, da nych

z wo je wódz kich urzę dów pra cy i in nych

do stęp nych źró deł.

Z ra por tów Gru py ro bo czej ds. mo ni -

to wa nia sek to ra bu dow la ne go wy ni ka, że:

1) de fi cyt kadr wy no si obec nie 158

tys. osób w prze li cze niu na peł ne eta ty,

przyj mu jąc czas pra cy 40 h ty go dnio wo;

2) wzrost kosztów pracy i materiałów

budowlanych w 2020 r. nie powinien

przekroczyć 10%;

3) pogarsza się płynność finansowa

firm wykonawczych i rentowność ich

działania.

Deficyt kadr a sytuacja
demograficzna Polski 
w latach 2019 – 2050

Z da nych GUS wy ni ka, że z po wo du

sta rze ją ce go się spo łe czeń stwa na jed -

ne go za trud nio ne go w wie ku pro duk -

cyj nym przy pa dać bę dzie w Pol sce

dwóch eme ry tów. Jest to efekt ni skie go

po zio mu uro dzin nie za pew nia ją ce go

pro stej za stę po wal no ści po ko leń. GUS

po da je, że na stą pił spa dek licz by osób

w wie ku przed pro duk cyj nym z ok. 7 mln

w 2013 r. do 6,7 mln w 2020 r. i pro gno -

zu je, że do 2050 r. zmniej szy się do

ok. 4,9 mln. Struk tu rę pro gno zy de mo -

gra ficz nej lud no ści do 2050 r. przed sta -

wio no w ta be li 1.

W 2018 r. w bu dow nic twie, któ re-

go udział w war to ści PKB brut to, li czo -

nej w ce nach bie żą cych i wy no szą cej

2 115,7 mld zł, sta no wił 6,7% (142 267

mln zł), za trud nio nych by ło 952,1 tys.

osób (za trud nie ni na pod sta wie sto sun -

ku pra cy – 640,5 tys., a pra cu ją cy na

wła sny ra chu nek – 311,6 tys. osób). Sza -

cun ko wą pro gno zę po ten cja łu ka dro -

we go bu dow nic twa do 2050 r. przed -

sta wio no w ta be li 2.

Deficyt kadr 
a warunki zatrudnienia

W opi nii Sek to ro wej Ra dy ds. Kom -

pe ten cji w Bu dow nic twie i jej Gru py ro -

bo czej ds. mo ni to ro wa nia sek to ra, po -

głę bia ją cy się de fi cyt kadr sta no wi za -

gro że nie dla pla no wa nych i re ali zo wa -

nych w Pol sce in we sty cji. Obec nie po -

kry cie de fi cy tu na stę pu je w du żym stop -

niu dzię ki za trud nie niu pra cow ni ków ze

Wscho du (przede wszyst kim z Ukra iny)

oraz Da le kie go Wscho du, dla te go też

ko niecz ne jest uru cho mie nie w krót kim

cza sie sys te mu ich asy mi la cji oraz fun -

du szy na szko le nia po twier dza ją ce na -

by cie kwa li fi ka cji w to ku pra cy. Obec -

nie bo wiem bra ku je pie nię dzy na ta kie

szko le nia, a po nad to wa run ki for mal -

no praw ne wy ma ga ją ce po zwo le nia na

półroczny po byt oraz ko niecz ność od na -

wia nia tych po zwo leń nie uła twia ją fir -

mom za trud nia nia cu dzo zie mów. Wy -

so kość wy na gro dzeń też nie przy cią ga

do pra cy w bu dow nic twie (koszt go dzi -

ny pra cy w pry wat nej fir mie w Pol sce,

to nie ca łe 10 eu ro).

Wyniki badań sondażowych
dotyczących deficytu kadr

Gru pa ds. mo ni to ro wa nia sek to ra

bu dow nic twa Sek to ro wej Ra dy ds.

Kom pe ten cji w Bu dow nic two pod ję -

ła pró bę i zre ali zo wa ła, ogra ni czo ne

do swo ich moż li wo ści, ba da nie son -

da żo we do ty czą ce oce ny po kry cia

de fi cy tu ka dro we go w bu dow nic twie

w la tach 2018 i 2019 r. oraz w per -

spek ty wie do 2050 r. Pod ko niec stycz -

nia 2020 r. zo sta ła wy sła na an kie ta son -

da żo wa do re spon den tów przed sta wio -

nych w ta be li 3. Ze bra ne od po wie dzi

po dzie lo no na dwie gru py:

1) od po wie dzi w for mie licz bo wej

wraz z in ter pre ta cją sta no wi ska – 24 re -

spon den tów;

2) od po wie dzi w for mie opi so wej,

w tym bez wy peł nie nia an kie ty son da -

żo wej – 14 re spon dentów.

Zda niem re spon den tów z gru py 1,

głów ne for my po kry cia de fi cy tu ka -

dro we go w bu dow nic twie w 2018 r.,

to:

● ko rzy sta nie z kra jo wych lub za gra -

nicz nych agen cji za trud nie nia – 42,4%;

● wydłużenie czasu pracy ponad 40 h

tygodniowo – 20,8%;

● zwięk sza nie za trud nie nia pod mio -

tów bę dą cych oso ba mi praw ny mi pro -

wa dzą cy mi dzia łal ność go spo dar czą

– 15,8%;

● za trud nia nie w for mie umo wy

o pra cę ob co kra jow ców – 6,9%;

● wy dłu żo ny etat – 5%;
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Ta be la 1. Struk tu ra pro gno zy de mo gra ficz nej lud no ści w la tach 2013 – 2050 ze wzglę du
na jej po dział wg kry te riów eko no micz nych1

Rok

Ludność na 31 XII

Liczba
ludności

[tys.]

w tym wg kryteriów ekonomicznych grup wiekowych wg „starego” 
i „nowego” wieku emerytalnego [tys.]*

przedpro-
dukcyjny
do 17 lat

produkcyjny poprodukcyjny

mobilny
18 – 44 lata

niemobilny
45 – 59/64 lata

niemobilny
„ruchomy”*

60+/65+ lat „ruchomy”*

2013 38 496 6 995 15 338 9 084 9 210 7 078 6 952

2020 38 139 6 733 14 219 8 568 9 601 8 617 7 585

2035 36 477 5 568 10 725 9 990 11 844 10 193 8 340

2050 33 951 4 963 9 331 7 252 9 717 12 404 9 939

1 opracowanie Grupy roboczej ds. monitorowania sektora budowlanego na podstawie danych GUS „Prognoza
ludności na lata 2014 – 2050”. Warszawa 2014 r.,
* określenie „ruchomy” odnosi się do zmieniającego się wieku emerytalnego do 2040 r., stąd granice przedziałów
wieku w klasyfikacji wieku niemobilnego i poprodukcyjnego nie są stałe.  

Tabela 2. Szacunkowa prognoza potencjału
kadrowego budownictwa do 2050 r. –
wariant optymistyczny

1 da ne GUS; 2 prze wi dy wa ne wy ko na nie w pro jek cie
bu dże tu na 2020 r.; 3 pro jekt bu dże tu na 2020 r.;
4 wskaź ni ki dy na mi ki zmian r/r od 2020 do 2050 r. [% ]

Rok

Wartość
Produk-
tywność

pracowni-
ka budow-

nictwa
[tys. zł]

Przecięt-
ne zatru-
dnienie
w roku

[tys.
osób ]

PKB
[mld zł]
poziom

cen 
z 2018 r.

udziału
nakładów
inwesty-
cyjnych
w PKB
[mld zł]

20181 2 115,7 382,9 872 438,8

20192 2 202,4 392,0 890 440,0

20203 2 283,9
3,5%4

388,3
18,0%4

926
6,0%4 419,0

2025 2 712,6 488,3 1 239 394,0

2030 3 221,7 579,9 1 659 349,0

2035 3 826,3 688,7 2 221 310,0

2040 4 544,5 818,0 2 972 275,0

2045 5 397,5 971,6 3 977 244,0

2050 6 410,5 1 153,9 5 322 216,0



3

● inne, jak: wy mia na pra cow ni ków

i ich prze kwa li fi ko wa nie w ra mach gru -

py ka pi ta ło wej; za trud nia nie uczniów na

prak ty ki za wo do we; in no wacje or ga ni -

za cyj ne; tech nicz ne itp. – 3,1%.

Z son da żu wy ni ka zna mien ny brak wi -

docz ne go od dzia ły wa nia in no wa cyj no -

ści tech nicz nej, tech no lo gicz nej oraz or -

ga ni za cyj nej na po kry cie de fi cy tu kadr.

W przy pad ku 2019 r. prze pro wa -

dzo ne ba da nie son da żo we wśród osób

z gru py 1 wy ka za ło, że po ziom de fi cy -

tu kadr wy niósł ok. 160 tys. osób

w prze li cze niu na peł ne eta ty oraz przy

obo wią zu ją cym cza sie pra cy 40 h ty go -

dnio wo i był iden tycz ny jak w 2018 r. Jed -

nym z istot nych czyn ni ków ma ją cych

wpływ na roz miar de fy cy tu jest znacz ny

od pływ z pol skie go ryn ku pra cy w bu -

dow nic twie nie tyl ko Po la ków, ale tak że

pra cow ni ków z Eu ro py Wschod niej, do

tych kra jów UE, któ re ofe ru ją lep sze wa -

run ki fi nan so we i or ga ni za cyj ne pra cy,

w tym prze strze ga nie obo wią zu ją ce go

cza su pra cy, cze go nie moż na po wie dzieć

o pol skich bu do wach, gdzie jest na gmin -

nie prze kra cza ny, a tak że lep sze świad -

cze nia so cjal no -by to we niż w Pol sce. 

For my po kry cia de fi cy tu kadr w 2019 r.

wska za ne przez re spon den tów z gru -

py 1, to:

■ wy dłu że nie cza su pra cy (po wszech -

nie w Pol sce pra cu je się w bu dow nic -

twie od po nie dział ku do piąt ku po 12 h,

a w so bo tę 8 h, co da je ty go dnio wo

68 h, tj. wy dłu że nie cza su pra cy o 70%

od cza su nor ma tyw ne go) – 22,7%;

■ po zy ska nie bra ku ją ce go po ten cja łu

ka dro we go od agen cji za trud nie nia

– 46,6%;

■ za trud nia nie osób praw nych pro -

wa dzą cy ch dzia łal ność go spo dar czą

– 14,0%;

■ zatrudnianie nieewidencjonowane

(„na czarno”) – 5,4%;

■ zatrudnianie osób posiadających

uprawnienia emerytalne  – 3,0%;

■ za trud nia nie osób z nie peł no spraw -

no ścia mi – 0,2%;

■ in ne, jak: wy mia na pra cow ni ków

i ich prze kwa li fi ko wa nie w ra mach gru -

py ka pi ta ło wej; za trud nia nie uczniów

na prak ty ki za wo do we; in no wa cje or -

ga ni za cyj ne, tech no lo gicz ne i tech nicz -

ne itp. – 8,1%.

Wy ni ki są zbli żo ne jak w 2018 r., ale

w 2019 r. czas pra cy wy dłu żył się

o 9,1% w po rów na niu z ro kiem po -

przed nim.

W przy pad ku dru giej gru py re -

spon den tów ich sta no wi sko do ty czą ce

de fi cy tu kadr w 2018 r. i 2019 r. obej mo -

wa ło:

1) oce nę po stę po wa nia przed się bior -

ców ma ją ce go na ce lu ni we lo wa nie de -

fi cy tu ka dro we go;

2) pro po zy cje dzia łań ogra ni cza ją -

cych po wsta wa nie de fi cy tu kadr w przy -

szło ści.

Respondenci z grupy 2 wskazali na:

● nie sku tecz ną ro lę Pań stwo wych

Urzę dów Pra cy w po zy ski wa niu pra -

cow ni ków;

● sto so wa nie tzw. wy dłu żo ne go

etatu, ja ko for my ni we lo wa nia de fi cy tu

ka dr;

● brak moż li wo ści fi nan so wa nia

z fun du szu pra cy po twier dze nia kwa li -

fi ka cji na by tych pod czas pra cy, za rów -

no pra cow ni ków pol skich, jak i ob co -

kra jow ców;

● brak środ ków na asy mi la cję ob co -

kra jow ców;

● ma ła ren tow ność usług bu dow-

la nych ogra ni cza ją ca wy dat ki na in no -

wa cyj ność tech nicz ną i tech no lo -

gicz ną;

● brak na le ży tych pre fe ren cji pła co -

wych w bu dow nic twie ze wzglę du na

wszech obec ne kry te rium naj niż szej 

ce ny za re ali za cję kon trak tów bu do-

w la nych;

● brak na le ży tej kon tro li cza su pra cy

przez Pań stwo wą In spek cję Pracy.

Wnioski i propozycje
Gru pa ro bo cza ds. mo ni to ro wa nia

sek to ra bu dow la ne go uważa, na pod sta -

wie ze bra nych ma te ria łów, że o ile ła go -

dze nie braku ka dr przez pra codawców

od by wa ło się do tych czas przy bar dzo

ogra ni czo nej po mo cy ad mi ni stra cji pań -

stwo wej, to już w 2020 r. nie by ło to

moż li we. Szyb ki wzrost wy na gro dzeń

oraz kosz tów ma te ria łów i pro ble my de -

mo gra ficz ne na ryn ku pra cy mo gą spo -

wo do wać upa dłość wie lu firm bu dow la -

nych, po dob nie jak w 2012 r. Tym sa -

mym ko niecz ny jest dia log pra co daw cy

– pra co bior cy – stro na rzą do wa. Po nad -

to, pla nu jąc in we sty cje, trze ba brać

pod uwa gę nie tyl ko za pew nie nie środ -

ków na ich re ali za cję, ale rów nież od po -

wied nich kadr pod wzglę dem licz by

i wy kształ ce nia.

Na le ży też sko re lo wać edu ka cję za -

wo do wą (for mal ną i nie for mal ną)

z prze wi dy wa ną struk tu rą ro bót bu dow -

la no -mon ta żo wych w kon kret nym ho -

ry zon cie czasowym, np. do 2050 r. Ko -

niecz ne są rów nież roz wią za nia for -

mal no praw ne umoż li wia ją ce m.in. za -

trud nia nie osób w wie ku eme ry tal nym,

asy mi lo wa nie ob co kra jow ców do pra -

cy w pol skim bu dow nic twie, a tak że

no we li za cja Pra wa za mó wień pu b-

licz nych i wdro że nie do obie gu praw -

ne go Sek to ro wej Ra my Kwa li fi ka cji

„SRK -Bud”.
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Tabela 3. Liczebność respondentów, którzy udzielili odpowiedzi na ankietę  sondażową

Wyszczególnienie

Respondenci 
i ich struktura

Odpowiadający
i ich struktura

[liczba] [%] [liczba] [%]

Wojewódzkie urzędy pracy 16 19,2 12 31,6/31,6

Podmioty prawne (firmy budowlane) 27 32,5 15 55,6/39,5

Związki pracodawców i ich ugrupowania (konfederacje,
federacje itp.)

10 12,0 1 10,0/2,6

Związki zawodowe 3 3,6 0 X

Izby gospodarcze 3 3,6 0 X

Stowarzyszenia zawodowe 24 13,2 2 8,3/5,3

Urzędy państwowe 2 2,4 2 100,0/5,3

Instytuty badawcze 5 6,0 3

Podmioty edukacyjne spoza oświaty powszechnej 1 1,2 0 X

Inne niż wymieniono (posłowie, fundacje branżowe, osoby
fizyczne)

5 6,0 3 60,0/7,9

Razem 83 100,0 38 45,8/100,0


