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Obecna sytuacja i perspektywy rozwoju budownictwa w kontekście sytuacji gospodarczej w kraju
i w Europie wymagają oceny i nowego, strategicznego podejścia sektora budowlanego. Najbliższe
lata to bez wątpienia okres wyzwań i szans na
intensywny rozwój budownictwa i infrastruktury,
ale też niestety czas istotnych zagrożeń dla sprawnego funkcjonowania i rozwoju tej branży.
Mając powyższe na uwadze, Polski Związek Pracodawców
Budownictwa we współpracy z Międzynarodowymi Targami
Poznańskimi zwołuje Kongres Budownictwa Polskiego (KBP),
który odniesie się do tych wyzwań, szans i wskaże największe zagrożenia, które już teraz musimy zidentyfikować,
proponując działania interwencyjne. Kongres odbędzie się
fot. PORR SA

w terminie 31 stycznia – 1 lutego 2022 r. w Poznań Congress
Centre w Poznaniu.
Co powinniśmy zmienić wspólnie z inwestorami publicznymi,
prywatnymi i interesariuszami branży budowlanej, aby działać
i budować sprawniej? Odpowiedzi poznamy na Kongresie Budownictwa Polskiego, na który już dziś serdecznie zapraszamy.
Podczas kongresu odbędzie się pięć sesji tematycznych:
 Dobre prawo, dobre budownictwo,
 Energia i środowisko,
 Innowacje i nowe technologie,
 Rynek pracy i kształcenie,
 Ekonomia i finanse.
Omawiane podczas każdej sesji problemy będą dotyczyły
najważniejszych segmentów budownictwa: drogowego, kubaturowego, kolei, hydrotechniki, energetyki i ochrony środowiska.
Przygotowaniem kongresu zajmuje się pięć Komitetów
Programowych, na czele których stanęli wybitni eksperci,
naukowcy, praktycy, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem
inspirują uczestników do pogłębionych analiz i realnych rekomendacji na podstawie rządowych planów rozwoju infrastruktury i budownictwa w najbliższej dekadzie.
W debatach i panelach wezmą udział przedstawiciele sektora
budownictwa i branż towarzyszących, liderzy największych
firm, naukowcy, decydenci oraz reprezentanci sektora finansów,
ubezpieczeń, szkolnictwa zawodowego oraz mediów. Lista
prelegentów zostanie opublikowana w grudniu, po zakończeniu
prac nad finalną wersją programu KBP.
Poza sesjami tematycznymi odbędą się również spotkania
w formie okrągłych stołów, poświęcone najbardziej palącym
problemom branży, w tym m.in. waloryzacji cen w kontraktach,
zagrożeniu kumulacją robót budowlanych, nadzwyczajnemu
wzrostowi cen materiałów budowlanych, kryzysowi na rynku
pracy czy ograniczeniu finansowania inwestycji – a to wszystko
na drodze dynamicznego dialogu z przedstawicielami administracji państwowej i samorządowej.
Kongres Budownictwa Polskiego to bez wątpienia najważniejsze,
strategiczne spotkanie kluczowych przedstawicieli sektora budownictwa. Jego nadrzędnym celem jest pogłębiona analiza szans
i zagrożeń ekonomicznych i prawnych dla rozwoju branży, przyjęcie wynikających z niej konkluzji, na podstawie których zostaną
określone rekomendacje rozwiązań systemowych.
Do zobaczenia w Poznaniu!
Więcej na www.kongresbudownictwa.eu
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Budownictwo POLSKA
Jakie są oczekiwania branży wobec Kongresu Budownictwa Polskiego?

DARIUSZ BLOCHER,
przewodniczący Rady Programowej
Kongresu Budownictwa Polskiego
Kongres Budownictwa Polskiego powinien
wyznaczyć krótko- i długoterminowe cele
w różnych obszarach, które rysują się
jako poważne wyzwania dla budownictwa
w najbliższych latach. Jesteśmy na progu
nowej perspektywy unijnej, bardzo
dużych pieniędzy, nowych wyzwań demograficznych.
Budownictwo samo sobie nie poradzi. Ideą kongresu jest
zebrać wszystkie strony, które uczestniczą w procesach
budowlanych, począwszy od inwestorów, przez organy
tworzące prawo, wykonawców, banki i ubezpieczycieli,
a na mediach skończywszy, aby wypracować tezy, które

po kongresie będziemy mogli wdrożyć w życie. Oczekiwań
branży budowlanej jest kilka, m.in. opracowanie wspólnego
programu wspierania polskiego budownictwa, poprawy
prawodawstwa, tak aby zrównoważyć interesy stron,
dobrego wykorzystania Prawa zamówień publicznych, żeby
jedynym kryterium nie była cena, ale aby były brane pod
uwagę wszystkie aspekty, np. badanie śladu węglowego,
by to wszystko można było zrealizować i ubezpieczyć na
gwarancjach bankowych, aby inwestorzy wybierali firmy,
które mają potencjał do realizacji projektów. Chcemy
współpracować z rządem i uczelniami nad rozwiązaniem
problemu niedoboru wykwalifikowanej kadry. Zależy
nam również na wizerunku branży, chcemy dotrzeć
do społeczeństwa, ale też potencjalnych pracowników
z informacją, że praca w budownictwie jest atrakcyjna i nie
ma nic wspólnego z poprzednim, wadliwym systemem.

Jakie cele stawia sobie Kongres Budownictwa Polskiego?
JAN STYLIŃSKI, przewodniczący Komitetu
Organizacyjnego Kongresu Budownictwa
Polskiego
Dwa dni, pięć bloków tematycznych,
kilkanaście debat z udziałem
przedsiębiorców, top managerów,
przedstawicieli świata nauki i administracji
rządowej. Przedstawimy nie tylko
największe problemy sektora budownictwa,
ale także strategie współpracy, racjonalne rozwiązania
i kierunki, które pozwolą nam na rzetelną realizację
kontraktów. A to wszystko na bazie przepisów regulujących
prawa i obowiązki strony zamawiającej i wykonawczej.

Głównym celem kongresu jest udrożnienie kontaktów
między stronami i rozmowy. Dużo mówiliśmy o dialogu
w minionych latach, to klucz do przyszłości branży.
Ten dialog toczył się z różną dynamiką i z różnymi
skutkiem. Naszym głównym oczekiwaniem postawionym
przed kongresem jest połączenie różnych elementów
i interesariuszy rynku budowlanego. Spróbujemy
zidentyfikować bariery i zaproponować rozwiązania. Wśród
poruszanych kwestii będą aspekty prawne, braki i drożyzna
materiałów, badanie śladu węglowego w budownictwie,
czyste technologie, wpływ zmian klimatu na proces
budowlany, Europejski Zielony Ład, przemysł 4.0, BIM czy
brak rąk do pracy. Zapraszam wszystkich uczestników rynku
do czynnego udziału w kongresie!

Prestiżowe targi BUDMA i odbywający się równocześnie Kongres Budownictwa Polskiego to
dowód, że branża budowlana łączy siły?
DARIUSZ MUŚLEWSKI,
dyrektor targów BUDMA
Przed nami 30., jubileuszowa edycja
Międzynarodowych Targów Budownictwa
i Architektury BUDMA, które tym
razem odbędą się wraz m.in. z Targami
Maszyn Budowlanych, Pojazdów
i Sprzętu Specjalistycznego INTERMASZ,
Targami Rozwiązań dla Budownictwa
Infrastrukturalnego INFRATEC oraz Kongresem

Budownictwa Polskiego, mającym skupić się na omówieniu
obecnej sytuacji branży budowlanej w Polsce w kontekście
ogólnej sytuacji w gospodarce krajowej i UE, która wymaga
oceny i nowego, strategicznego podejścia ze strony branży
budowlanej.
Zapowiedzi udziału w targach oraz dziesiątki pytań o najbliższą
edycję BUDMY, jakie docierają do nas, potwierdzają, że branża
jest gotowa do spotkań. BUDMA od trzech dekad jest dla
branży tożsama z rozpoczęciem sezonu budowlanego, jak
również z miejscem prezentacji nowości i międzynarodowego
biznesu. Cieszę się, że nie inaczej będzie w przyszłym roku!
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