
 

 

 

                         /stan na 20.04.2021/ 

PROGRAM PRACY GRUPY ROBOCZEJ DS. 

MONITOROWANIA SEKTORA BUDOWNICTWA                  

NA 2021 ROK 

I. Terminy i tematyka wiodąca ośmiu spotkań w 2021 roku 

 1. XII. Informacja o pracy grupy roboczej ds. monitorowania sektora 

budownictwa w 2019-2020 roku z elementami informacji na temat raportu nr 2; 

w dniu 26.02.2021 Forma realizacji: zdalna .  

 

2. XIII. Formy i zasady oceny czasu pracy w budownictwie w latach 2019-2020 

w ocenie PIP oraz IPiSS; w dniu 31.03.2021 r. Forma realizacji: zdalna . 

 

 3. XIV. Przyjęcie stanowiska w sprawie czasu pracy w budownictwie 

wynikającego z treści posiedzenia XIII Grupy z dniu 31 marca 2021 r.; w dniu 

27.04.2021 r. Forma realizacji: zdalna .  

 

4. XV. Informacja Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy o zatrudnieniu w 

budownictwie w 2020 r. oraz stanowisko na temat BKL; w dniu 28.05.2021 r. 

Forma realizacji: zdalna . 

  

5. XVI. Problematyka "Cudzoziemcy w sektorze budownictwa w polskich 

systemie ubezpieczeniowym w latach 2008-2020. Departament Statystyki i 

Prognoz Aktuarialnych ZUS; w dniu 25.06.2021 r. Forma realizacji: zdalna. 

 

6. XVII. Zagadnienia dotyczące kwalifikacji opisanych                                                    

i niewystandaryzowanych stanowisk pracy występujących w sektorze 

budownictwa w odniesieniu w szczególności  m.in. do efektów projektu PO 

WER ‘ „ Rozwijanie , uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach 

oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji –

INFODORADCA+” oraz do Rozporządzenia Ministra  Rodziny, Pracy           i 

Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji 

pracowniczej ; w dniu 20.10.2021 r. Forma realizacji: zdalna. 

 

7. XVIII. Wstępna informacja Urzędu Statystycznego w Lublinie o wynikach 

produktywności sektora budowlanego w Polsce w 2020 r. w dniu 26.11.2021 r. 

Forma realizacji: zdalna. 



 

8. XIX. Prezentacja i przyjęcie raportu nr 2 realizowanego przy udziale 

Departamentu Statystyki i Prognoz Aktuarialnych ZUS dotyczącego barier          

w kontynowaniu zatrudniania osób 50+ osób z niepełnosprawnościami w 

sektorze budownictwa; w dniu 14.12.2021 r.  Forma realizacji: zdalna. 

 

II. Tematyka i terminy seminariów  

1. Aktualny potencjał kadrowy polskiego sektora budowlanego wg. danych 

GUS Prezentacja Urzędu Statycznego w Bydgoszczy w dniu 24.11.2021 

r. Forma realizacji: zdalna. 

 

2. Sektor budownictwa w Polsce jako element sektora budownictwa UE .  

Prezentacja Urzędu Statystycznego w Lublinie. w dniu 10.12.2012 r. 

Forma realizacji: zdalna.  
 

III. Publikacje dotyczące efektów pracy grupy  

     1. Problemy potencjału kadrowego budownictwa w perspektywie do 2050 

roku w oparciu        o efekty pracy m.in. Grupy roboczej ds. monitorowania 

sektora budownictwa (patrz „Materiały Budowlane” nr 1 z 2021).  
 

     2. Problematyka kwalifikacji opisanych i niewystandaryzowanych w sektorze 

budownictwa w powiązaniu w obligatoryjnymi zasadami dotyczącymi: 

dokumentacji pracowniczej oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji SRK-Bud.  
 

     3. Współpraca Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie z GUS, 

m.in. za pośrednictwem Urzędu Statystycznego w Lublinie. 
 

 IV. Preliminowany na 2021 r. budżet grupy. 

 

 Ogółem wydatki kwalifikowane 60.162, 11 złotych , w tym koszty osobowe 

54.000 złotych (4.500 x 12). 

 

 Opracowali:                                                                              Akceptował  

 

 

Michał Hagmajer  

 

Iza Majewska                                                                   Waldemar  Mazan 


