POSTANOWIENIA KOŃCOWE GRUPY DS. MONITOROWANIA
SEKTORA RADY DS. KOMPETENCJI W BUDOWNICTWIE
PODJĘTE NA SPOTKANIU
W DNIU 21 MARCA 2019 ROKU
Przez aklamację uczestnicy przyjęli następujące postanowienia:
1. Przyjmuje się protokół z posiedzenia grupy z dnia 19 grudnia 2018 r.
2. Akceptuje się treść wstępnej informacji o wynikach badań sondażowych dotyczących pokrycia deficytu kadrowego występującego w sektorze budownictwa
w latach 2018 oraz 2019. Przedmiotowemu opracowaniu należy nadać formę
raportu tematycznego grupy, biorąc pod uwagę propozycje zgłoszone do jego
treści na nn. posiedzeniu grupy oraz przesłanych do dnia 10.04. 2019r. Raport
ten należy przekazać Prezydium Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie do dalszego postępowania.
3. Grupa popiera propozycję zawartą w liście intencyjnym z dnia 17 grudnia 2018
r. Zespołu Szkół Architektoniczno-Budowlanych im. Stanisława Noakowskiego
w Warszawie oraz Państwowej Szkoły Budownictwa im. Mariana Osińskiego
w Gdańsku, w sprawie rozważenia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
oraz Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju podjęcia prac nad wprowadzeniem
edukacji formalnej dla zawodów: technika architekta oraz technika administratora nieruchomości. Wymienione kierunki edukacyjne są głównie – choć
nie tylko – adresowane do kobiet. Obie kwalifikacje w naszej ocenie będą się
cieszyć znacznym zainteresowaniem absolwentów szkół niższego szczebla, a na
rynku pracy jest na nie zapotrzebowanie. Stanowisko grupy należy przekazać do
Prezydium Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie do dalszego postępowania.

4. Grupa aprobuje projekty pism do wybranych podmiotów prawnych dotyczącego;
a) formalno-prawnych przepisów osób 50 + posiadających uprawnienia emerytalne oraz osób z niepełnosprawnościami, b) promocji działalności grupy roboczej ds. monitorowania.
5. W związku z intensyfikacją prac w PARP nad wykonaniem BKL dla sektora budownictwa, kolejne posiedzenie grupy należy poświęcić problematyce BKL.
Wskazane jest, aby miało ono charakter wspólny dla wszystkich grup roboczych
Rady. O jego formie powinno zadecydować Prezydium Sektorowej Rady ds.
Kompetencji w Budownictwie.
6. Wniesienie do programu Sektorowej Rady ds. kompetencji w budownictwie o
jej wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów o ustanowienie formalnoprawne
Dnia Pracownika Budownictwa i Nieruchomości, jako przypadającego w ostatnią sobotę września.
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