
30 stycznia 2020 odbyła się I Konferencja Sektorowej Rady ds. Kompetencji 
w Budownictwie. Uczestnicy spotkania mieli możliwość wymiany opinii i refleksji 
w zakresie stanu edukacji oraz szkolenia dla budownictwa, kwalifikacji 
i kompetencji niezbędnych dla jego rozwoju oraz pożądanych zmian jakościowych 
i organizacyjnych w tym obszarze.
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Spotkanie branży  
na różnych poziomach
Konferencję zaszczycili swoją obecnością 

przedstawiciele Ministerstwa Edukacji, Mi-
nisterstwa Rozwoju, PARP i GUNB. Ponad-
to wzięło w niej udział ponad 150 przedsta-
wicieli branży budowlanej: organów admi-
nistracji działających w obszarze budow-
nictwa, organizacji pracodawców i związ-
ków zawodowych, izb budowlanych oraz sto-
warzyszeń, przedsiębiorstw i firm budowla-
nych, uczelni wyższych, szkół branżowych 
oraz firm szkoleniowych, instytutów badaw-
czych, urzędów pracy, urzędów statystycz-
nych, firm consultingowych i badań rynku, 
organów administracji działających w obsza-
rze budownictwa. 

Konferencję otworzył i powitał oficjalnych 
gości Zbigniew Janowski – Animator dzia-
łań Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Bu-
downictwie, Przewodniczący Związku Za-
wodowego „Budowlani”. Następnie goście 
oficjalni: Adam Banaszak, Zastępca Preze-

sa PARP, beneficjenta Projektu Sektorowa 
Rada ds. Kompetencji w Budownictwie (fot. 
1.) oraz Urszula Martynowicz, Dyrektor De-
partamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształ-
cenia Zawodowego w Ministerstwie Eduka-
cji Narodowej (fot. 2.) zabrali głos, odnosząc 
się pozytywnie do istotnych kwestii związa-
nych z edukacją, szkoleniem, kompetencja-
mi i wpływem na stan zatrudnienia, kadry 
oraz edukacji w obszarze budownictwa. 

W ramach konferencji miała miejsce tak-
że prezentacja pt. Rola i zadania Sektorowej 
Rady ds. Kompetencji w Budownictwie – trzy 
lata doświadczeń prof. dr. hab. inż. Adama 
Podhoreckiego – Przewodniczącego Sekto-
rowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie 
(fot. 3.), która przywołała cel, znaczenie i rolę 
Rady ds. Kompetencji w Budownictwie, a po-
nadto poruszyła istotne dla sektora budow-
nictwa: deficyty kadrowe, problemy przed-
siębiorstw, firm budowlanych i inwestorów 
oraz związane z tym efektywne rozwiązania 
w tych obszarach. 

I konferencja była także świetną okazją do 
podsumowania ponad dwuletniej pracy 
Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Bu-

downictwie i jej grup roboczych. Tematyka 
poruszana w panelach dotyczyła przede 
wszystkim:
• zaangażowania pracodawców w proces 

kształcenia na poziomie szkół branżo-
wych, średnich i wyższych;

• dopasowania kształcenia zawodowego do 
nowych technologii, tworzenia (przywró-
cenia) szkół zawodowych (branżowych) 
i zachęty młodych ludzi do nauki w tych 
szkołach;

• ustanowienia nazw stanowisk pracy, utwo-
rzenia jednolitego słownika terminów i de-
finicji w zakresie kompetencji;

• potrzeby ciągłego podnoszenia standar-
dów w zakresie etyki zawodowej, kultury 
wykonawczej w budownictwie;

• ustanowienia spójnych systemów certyfi-
kacji, walidacji i ewaluacji kwalifikacji osób;

• wdrożenia Sektorowej Ramy Kwalifikacji;
• monitowania sektora budownictwa pod 

kątem zapotrzebowania na wykwalifikowa-
ne kadry.

Zarówno organizatorzy Konferencji – Lider 
Projektu ZZ „Budowlani”, jak i przedstawicie-
le Partnerów Projektu: Polska Izba Inżynie-
rów Budownictwa, Konfederacja Budownic-
twa i Nieruchomości oraz Instytut Techniki 
Budowlanej – stanęli na wysokości zadania. 
Wysoka frekwencja w tym wydarzeniu świad-
czy o szerokim zainteresowaniu środowiska 
budowlanego tematyką kompetencji, kwali-
fikacji, edukacji i szkoleń w środowisku bu-
dowlanym. Wiedza w tym zakresie powinna 
być nadal poszerzana oraz rozpowszechnia-
na na różnych poziomach: ogólnopolskim, 
regionalnym i lokalnym. 

Echa I Konferencji Sektorowej  
Rady ds. Kompetencji w Budownictwie

mgr inż. MAŁGORZATA GŁOWACZ
Animator Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji
Instytut Techniki Budowlanej

Fot. 1. (od lewej): Adam Banaszak, Zastępca Prezesa PARP, Zbigniew Janowski, Animator 
działań Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie, Przewodniczący Związku 
Zawodowego „Budowlani”Fo
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Panele tematyczne
Główna część konferencji toczyła się wokół 

paneli tematycznych przygotowanych przez gru-
py robocze partnerów Projektu:
1) ds.  standaryzacji  i  certyfikacji,  koordy-
nowany  przez  Instytut  Techniki  Budowlanej 
(panel 1, moderator – dr hab. inż. Jadwiga Fan-
grat, prof. ITB – Lider Grupy ds. standaryzacji 
i certyfikacji. 

Uczestnicy panelu: prof. dr hab. inż. Adam 
Podhorecki – Przewodniczący Sektorowej Rady 
ds. Kompetencji w Budownictwie, prof. dr hab. 
inż. Leonard Runkiewicz – Z-ca Przewodniczące-
go Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budow-
nictwie, mgr inż. Małgorzata Pogorzelska – Dy-
rektor Wydziału Prac Normalizacyjnych w PKN, dr 
inż. Janusz Potrzebowski – Dyrektor ds. Kluczo-
wych Projektów Sika Poland Sp. z o.o., dr inż. Se-
bastian Wall, Pełnomocnik Dyrektora ds. Strategii 
Konkurencyjności ITB);
2) ds. barier edukacyjnych  i zaangażowania 
pracodawców w proces kształcenia kadr dla 
budownictwa,  koordynowany  przez  Polską 
Izbę  Inżynierów  Budownictwa (panel 2, mo-
derator – prof. dr hab. inż. Jerzy Hoła (Politech-
nika Wrocławska), Lider Grupy roboczej ds. ba-
rier edukacyjnych i zaangażowania pracodaw-
ców w proces kształcenia kadr dla budownictwa. 

Uczestnicy panelu: dr inż. Zofia Kozyra, prof. 
dr hab. inż. Andrzej Garbacz, prof. dr hab. inż. 
Zbigniew Zobel – reprezentujący Politechnikę 
Warszawską, oraz dr inż. Piotr Berkowski – Poli-
technika Wrocławska);
3) ds. Sektorowej Ramy Kwalifikacji, koordy-
nowany przez Związek Zawodowy „Budowla-
ni” (panel 3, moderator – Jakub A. Kus (ZZ „Bu-
dowlani”), Wiceprzewodniczący Sektorowej Ra-
dy ds. Kompetencji w Budownictwie, Lider Grupy 
roboczej ds. Ramy Kwalifikacji w Budownictwie. 

Uczestnicy panelu: mgr Andrzej Żurawski – In-
stytut Badań Edukacyjnych, dr inż. Krzysztof Sy-
mela – Instytut Technologii Eksploatacji w Rado-
miu, mgr inż. Tomasz Gałązka – Naczelnik w Mi-
nisterstwie Rozwoju);
4)  ds.  monitorowania  sektora,  koordynowa-
ny  przez  Konfederację  Budownictwa  i  Nie-
ruchomości (panel 4, moderator – mgr Walde-
mar Mazan (Wiceprezes Konfederacji Budownic-
twa i Nieruchomości), Wiceprzewodniczący Sek-
torowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie, 
Lider Grupy roboczej ds. Monitorowania Sekto-
ra Budownictwa.

Uczestnicy panelu: mgr inż arch. Michał Hag-
majer – Konfederacja Budownictwa i Nierucho-
mości, mgr inż. Bogusława Wiewiórowska-Para-
dowska z Fundacji Edukacji i Rozwoju Ustawicz-
nego, dr Krzysztof Markowski z Głównego Urzę-
du Statystycznego w Lublinie).

W 2020 r. planowane są dwa posiedzenia Sek-
torowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie 
oraz szereg spotkań każdej z grup roboczych. In-
formacja na temat przyszłych terminów spotkań 
znajduje się na stronie internetowej: http://srk-
bud.zzbudowlani.pl/.                                                        n

Fot. 2. (od lewej): Urszula Martynowicz, Dyrektor Departamentu Strategii, Kwalifikacji 
i Kształcenia Zawodowego w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Zbigniew Janowski, 
Animator działań Rady, Przewodniczący Związku Zawodowego „Budowlani”

Fot. 3. Prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki – Przewodniczący Sektorowej Rady  
ds. Kompetencji w Budownictwie

Fot. 4. Uczestnicy panelu nr 1 (od lewej): prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki – Przewodniczący 
Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie, prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz – 
Z-ca Przewodniczącego Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie

Fot. 5. Uczestnicy panelu nr 2 – (od lewej): prof. dr hab. inż. Jerzy Hoła – Lider Grupy  
ds. barier edukacyjnych, reprezentujący Politechnikę Warszawską: dr inż. Zofia Kozyra, 
prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz, prof. dr hab. inż. Zbigniew Zobel, oraz dr inż. Piotr 
Berkowski – Politechnika Wrocławska


