PROTOKÓŁ Z VII SPOTKANIA GRUPY ROBOCZEJ DS. MONITOROWANIA
SEKTORA BUDOWNICTWA 21 MARCA 2019 R.
VII spotkanie grupy roboczej ds. monitorowanie sektora budowlanego odbyło się w siedzibie
Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości, Warszawa, Al. Jerozolimskie 29 lok 3.
Porządek spotkania był następujący:
Lp.

Od - do
godziny

TEMAT

Osoba
prowadząca

1.

10.30-11.00 Rejestracja uczestników

2.

11.00-11.10 Otwarcie spotkania

mgr Waldemar Mazan
– lider

3.

11.10-11.20 Przyjęcie protokołu i postanowień końcowych,
podjętych przez uczestników VI spotkania w
dniu 19.12.2018 roku

mgr Waldemar Mazan
– lider

4.

11.20-11.50 Informacja o pracach Sektorowej Rady ds.
Kompetencji w Budownictwie i jej grup
roboczych oraz o zamierzeniach na 2019 r.

5.

11.50-12.20 Dyskusja

6.

12.20-12.40 Przerwa kawowa

7.

12.40-13.15 Omówienie wyników badania sondażowego
pokrycia niedoboru kadrowego w 2018 i 2019
roku w sektorze budownictwa i ich przyjęcie

x

mgr inż. Zbigniew
Janowski
– Animator Rady
mgr Waldemar Mazan
– lider
X

mgr Marcin Pawłowski
X

8.

13.15-13.45 Lunch

9.

13.45-15.15 Prezentacja wstępnego projektu raportu nr 2
stanowiącego informacje o efektach pracy
grupy roboczej ds. monitorowania w I kwartale
2019 roku i jego przyjęcie.

mgr Marcin Pawłowski

15.15-16.10 Dyskusja nad zakresem pracy grupy roboczej
ds. monitorowania w II kwartale 2019 oraz nad
treścią zapytań o opracowania zewnętrzne na
potrzeby wybranych problemów rynku pracy
w budownictwie z obszaru jego monitorowania
i ich przyjęcie

mgr Waldemar Mazan
– lider

10.

11.

16.10-16.20 Podsumowanie VII spotkania, ustalenie terminu
kolejnego oraz jego wiodącej tematyki

mgr Waldemar Mazan
– lider

Ad. 1 i 2 Spotkanie otworzył lider Grupy – Waldemar Mazan. Po powitaniu przyjęto porządek
obrad jw. W spotkaniu wzięło udział 16 osób. Lista osób obecnych na posiedzeniu Grupy –
oryginał – w dokumentacji VII posiedzenia Grupy roboczej ds. monitorowa sektora budownictwa.
Ad.3. Uczestnicy spotkania przyjęli dostarczony wcześniej drogą mailową protokół i postanowienia
końcowe, podjęte przez uczestników VI spotkania grupy roboczej, które odbyło się 19.12.2018 roku.
Ad.4. Zbigniew Janowski, Animator Projektu Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie
przestawił aktualny stan realizacji projektu. I tak: a) zmiany umowy w zakresie zwiększenia funduszy
osobowych dla grup roboczych i wydatków na upowszechnianie rezultatów prac grup, b) zmiany na
stanowisku Przewodniczącego Rady, które nastąpiło w związku z wyborem prof. Zbigniewa Kledyńskiego
na Prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa; aktualnie funkcję Przewodniczącego Rady pełni prof.
Adam Podhorecki, prorektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
w Bydgoszczy, c) w dniu 9 stycznia 2019 roku odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds.
budownictwa i gospodarki komunalnej, na którym m.in. poinformowano o pracach Sektorowej Rady ds.
Kompetencji w Budownictwie, w tym o przyjęciu raportu nr1. Grupy roboczej ds. monitorowania sektora
budownictwa.
O dwóch spotkaniach w PARP. Pierwsze dotyczyło współpracy wszystkich siedmiu Rad Sektorowych
wraz z Radą Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz jej efektów. Przedstawiciele Rady
uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym przez PARP dla wszystkich Rad z udziałem Przewodniczącej
Rady Interesariuszy ZSK – Panią Urszulą Martynowicz z MEN, które dotyczyło programu
zapotrzebowania na nowe kwalifikacje, których wdrożenie uzyska finansowe wsparcie. Wobec
przestawionych propozycji nasza Rada zajęła negatywne stanowisko, gdyż brak było kwalifikacji z obszaru
budownictwa tj. niezmiernie istotnego sektora dla rozwoju społeczno-gospodarczego. Drugie spotkanie
dotyczyło naszej Rady ds. Kompetencji, a odnosiło się ono do BKL dla sektora budowlanego.
Rozpoczęcie jego realizacji będzie możliwe nie wcześniej, niż w sierpniu.
Ad.5. W dyskusji na tematy zaprezentowane przez Z. Janowskiego wzięli udział: Jakub Kus, Waldemar
Mazan, Jacek Blachowski, Anna Wolska. W sumie uznali oni za istotne w szczególności dla działań Rady:
wprowadzenie do obiegu prawnego Sektorowej Ramy Kwalifikacji (SRK-Bud), przyszłą realizację BKL

dla sektora budownictwa, a także aktywność Sektorowej Rady ds. Kompetencji oraz Grupy roboczej w
opiniowaniu minimów programowych dla szkolnictwa zawodowego w budownictwie oraz uczestniczenie
we wdrażaniu kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).
Ad. 7 i 9. Wobec faktu przesłania uczestnikom spotkania wstępnej informacji o wynikach badań
sondażowych dotyczących pokrycia deficytu kadrowego występującego w sektorze budowlanym w 2018
roku oraz szacowanego deficytu dla 2019 roku, podjęto dyskusję o formie i zakresie wykonania raportu nr
2 dotyczącego tej kwestii. Mając na uwadze fakt ważności zgłaszanych propozycji, a zarazem złożoności
problematyki ustalono, że do dnia 10 kwietnia br. będą zgłoszone przez członków grupy uwagi i
propozycje do prac nad opracowaniem wyników badań sondażowych. Po opracowaniu treści raportu nr 2
zostanie on przesłany do konsultacji członkom grupy roboczej.
Ad.10. Analogicznie, jak na temat raportu, przyjęto rozwiązanie o wydaniu opinii do programu pracy grupy
w II kwartale 2019 r. Do dnia 10.04.br. należy zgłaszać uwagi i propozycje.
W sprawie inicjatywy Technikum Architektoniczno-Budowlanego im. Stanisława Noakowskiego
w Warszawie oraz Państwowej Szkoły Budownictwa im. profesora Mariana Osińskiego w Gdańsku,
dotyczącej włączenia do sytemu edukacji formalnej (szkolnej) dwóch kwalifikacji: technika architekta i
technika administratora nieruchomości, Grupa robocza upoważniła lidera Grupy, aby przedłożył
pozytywne stanowiska do Prezydium Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie w przedmiotowej
sprawie.
Grupa nie zgłosiła uwag ani propozycji do projektów pism do wybranych podmiotów prawnych
dotyczącego:
a) analizy przepisów formalnoprawnych dotyczących osób 50 + posiadających uprawnienia emerytalne
oraz osób z niepełnosprawnościami,
b) upowszechniania informacji o rezultatach działalności grupy roboczej ds. monitorowania sektora.
Ad. 11. Podsumowując spotkanie Waldemar Mazan podziękował przybyłym na spotkanie za ich
aktywny udział w pracach grupy. Proponuje się odbycie spotkania w pierwszej dekadzie maja br.

Opracował

Michał Hagmajer

Akceptował

Waldemar Mazan

