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Trójstronne Zespoły Branżowe     czerwiec 2018

20 czerwca 2018 r.  w Ministerstwie Infrastruk-
tury i Rozwoju odbyło si  posiedzenie Zespołu 
Trójstronnego ds. Budownictwa i Gospodarki 
Komunalnej. Stron  rz dow  reprezentował 
Artur Sobo  ‒ Sekretarz Stanu w Ministerstwie 
Inwestycji i Rozwoju, który przewodniczył po-
siedzeniu oraz Mikołaj Wild ‒ Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury.

Podczas spotkania przedstawiono informacje 
o strukturze Sektorowej Ramy Kwalifi kacji w Bu-
downictwie (SRK-Bud), stanie zaawansowania 
działa  na rzecz jej wpisania do Zintegrowa-
nego Systemu Kwalifi kacji oraz mo liwo ciach 
wykorzystania przez pracodawców, instytucje 
szkol ce i rodowisko budowlane. Główne za-
ło enia powy szego projektu to: 

1. wł czenie si  w szerszy kontekst prac 
nad rozwojem systemu kwalifi kacji 
w Unii Europejskiej i Polsce; 

2. zwi kszenie transparentno ci kwalifi ka-

cji nadawanych w budownictwie; 
3. identyfi kacja kluczowych obszarów 
kompetencji w budownictwie; 

4. tworzenie opisów kwalifi kacji bardziej 
adekwatnych do potrzeb pracodaw-
ców w budownictwie; 

5. przygotowanie oferty kształcenia i szko-
lenia zawodowego adekwatnej do po-
trzeb budowlanego rynku pracy; 

6. dostarczenie Sektorowej Radzie ds. 
Kompetencji w Budownictwie nowego 
oddziaływania na sektor. 

Obecnie projekt SRK-Bud znajduje si  na eta-
pie konsultacji.

Debatuj c nad propozycj  rozszerzenia za-
kresu działania Zespołu o problemy zwi zane 
z przemysłem drzewnym strony postanowiły, 
e kwestia ta zostanie rozstrzygni ta na na-
st pnym posiedzeniu, po wysłuchaniu przed-
stawicieli tej bran y.
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W trakcie dyskusji nad sytuacj  pracowników 
samozatrudnionych w bran y budowlanej naj-
wi cej czasu po wi cono zagro eniom wynika-
j cym z takiej formy pracy. Zwrócono uwag  na 
fakt, e od osób samozatrudnionych nie wyma-
ga si  posiadania aktualnych bada  lekarskich 
oraz odbycia szkole  z zakresu BHP. Pracownicy 
samozatrudnieni cz sto nie przestrzegaj  prze-
pisów zwi zanych z czasem pracy, co mo e 
skutkowa  wzrostem wypadków na budowach.

Ponadto strona pracodawców zaprezento-
wała propozycje maj ce na celu uproszczenie 
przepisów prawnych w zakresie nadbudowy 
istniej cych budynków. Wskazano, e takie 
rozwi zanie mo e by  skuteczn  odpowiedzi  
na potrzeby demografi czne miast. Członkowie 
Zespołu zapowiedzieli podj cie prac na rzecz 
promocji tej technologii. (Departament Dialo-
gu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)


