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Dużo eksperckiej wiedzy i merytorycznych dyskusji – tak najkrócej można podsumować pierwszą edycję Kongresu
Budownictwa Polskiego (KBP), który odbył się 12 i 13 kwietnia 2022 r. w Poznaniu.

Wydarzenie zorganizowali Polski Związek
Pracodawców Budownictwa (PZPB) oraz
Grupa Międzynarodowe Targi Poznańskie
(MTP). Składało się z codziennych debat,
sześciu sesji plenarnych, trzech tematycznych okrągłych stołów z 42 panelistami
i 82 uczestnikami obrad okrągłostołowych. KBP wsparło 59 patronów i partnerów, a udział w nim wzięło liczące ok. 1500
osób audytorium (326 bezpośrednich
uczestników i ponad 1100 widzów transmisji online). Rozpoczęcie budowy zunifikowanego systemu – przy zaangażowaniu
całego sektora budowlanego i inwestorskiego – to najważniejsze wyzwanie, które
stało przed kongresem. Efektem spotkania
jest 19 wypracowanych tez i rekomendacji do implementacji w polskim sektorze
budowlanym.

Panel otwarcia
Oficjalnego otwarcia kongresu dokonali
Jan Styliński, prezes zarządu PZPB, oraz Tomasz Kobierski, prezes zarządu Grupy MTP,
którzy powitali gości. „Od roku przygotowywaliśmy się do dzisiejszego Kongresu
Budownictwa Polskiego. Od roku tworzyliśmy propozycję skierowaną do ekspertów
i praktyków branży budowlanej. Dlatego
dziś możemy wspólnie poszukać odpowiedzi na pytanie, jak rynek budowlany
będzie wyglądał w najbliższych latach” –
powiedział Tomasz Kobierski.
W licznym gronie eksperckim rozpoczęła
się dyskusja o tym, jak możemy przygotować się do zmian na rynku budowlanym.
Gościem specjalnym wydarzenia był Piotr
Uściński, sekretarz stanu w Ministerstwie

Rozwoju i Technologii. W swoim wystąpieniu minister odniósł się do problemów krajowej gospodarki wynikających z napływu
ludności uchodźczej do Polski i konieczności zapewnienia jej pracy i mieszkań.
Nawiązał do programów pomocowych
wspierających mieszkalnictwo komunalne,
zapewniając, że rząd przygotowuje kolejne
przepisy ułatwiające uproszczenie procesów budowlanych.
Kolejnym wystąpieniem panelu otwarcia była prezentacja Dariusza Blochera,
członka Rady Nadzorczej Budimeksu SA.
„Kary umowne, brak materiałów, opóźnienia, niedobory kadr, wzrosty cen wyrobów
budowlanych – to tylko niektóre problemy
sektora budownictwa w obecnej sytuacji gospodarczej. Polska po kolejnej fali COVID-19,
w obliczu olbrzymiej fali uchodźców zdała
egzamin, ale przed nami szereg trudnych
zadań do realizacji”– mówił Dariusz Blocher.
Temat perspektyw makroekonomicznych w obecnej sytuacji gospodarczej kontynuował Marek Zuber, ekonomista i analityk rynków finansowych, który odniósł się
do sytuacji rynków światowych i polityki
surowcowej – węgla, gazu, ropy naftowej,
inflacji, zadłużenia państw, polityki finansowej gigantów światowych oraz kwestii
wojny. Skala makro wpływa oczywiście
na skalę mikro każdego przedsiębiorstwa.
Konkluzją wystąpienia było stwierdzenie,
że skuteczny menedżer potrafi odnaleźć
się w burzliwej rzeczywistości określanej
jako VUCA – akronim wprowadzony przez
amerykańskich wojskowych strategów z US
Army War College na określenie sytuacji,
jaka powstała po zakończeniu zimnej

wojny: volatility (zmienność), uncertainty
(niepewność), complexity (złożoność), ambiguity (niejednoznaczność). Każda z wymienionych cech nowej rzeczywistości stanowi wyzwanie dla menedżera i wymaga
przemyślanego podejścia.

Postulaty i rekomendacje
„Dziś czasy są trudne i wymagają odważnych decyzji. Dlatego jest ważne, aby
Kongres Budownictwa Polskiego był wydarzeniem z odpowiednią na ten trudny
i niepewny czas dynamiką. Powiedzmy
wreszcie, jakie są problemy, i rozpocznijmy
prace nad poszukiwaniem skutecznych
rozwiązań. Wszystkiego nie załatwimy, ale
nawet jedna deklaracja wypracowana przy
zaangażowaniu całego sektora budowlanego
i inwestorskiego, w tym kluczowego, państwowo-samorządowego, może stanowić
solidną podstawę do stworzenia podstaw
zunifikowanego systemu dla branży” – tak
kongres podsumował Dariusz Blocher, przewodniczący Rady Programowej KBP.
Efektem spotkania liderów sektora
budowlanego wraz z branżami towarzyszącymi jest wypracowanie 19 tez dotyczących konkretnych zmian, które należy
zacząć wprowadzać jak najszybciej, aby
polska gospodarka mogła się rozwijać.
„Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne” było patronem medialnym KBP.
Oprac. Redakcja na podstawie
materiałów PZPB, zdjęcia:
MTP oraz PZPB
www.kongresbudownictwa.eu
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