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A 
ktualnie realizowane progra-
my Stowarzyszenia to:

●● wspólne efekty kształcenia dla 
Europejskich Menedżerów w  Bu-
downictwie – CLOEMC V,

●● rozszerzona rzeczywistość bez-
piecznego montażu elewacji ka-
miennych – ARSC,

●● podnoszenie kwalifikacji zawodo-
wych w budownictwie – IPCIC.
Polskie Stowarzyszenie Mene-

dżerów Budownictwa to organizacja 
zrzeszająca osoby o wysokich zwery-
fikowanych kwalifikacjach zawodo-
wych. Merytoryczne cele działalno-
ści Stowarzyszenia to wyrównanie 
kwalifikacji polskich menedżerów 
budownictwa do standardów euro-
pejskich oraz przygotowanie ich do 
prowadzenia działalności gospodar-
czej na rynku międzynarodowym.

Choć w  budownictwie można 
znaleźć pracę, to ciągle brakuje pra-

cowników tej branży o odpowiednich 
kwalifikacjach. Firmy budowlane mają 
podpisane kontrakty i  szansę na zdo-
bycie kolejnych. Pomimo pozornie bar-
dzo dobrej sytuacji brak wykwalifiko-
wanych pracowników stanowi jedną 
z bardziej dokuczliwych barier w dzia-
łalności firm budowlanych. Problem 
ten dotyczy wielu krajów Wspólnoty 
Europejskiej. Potrzeba dostosowania 
kształcenia zawodowego do potrzeb 
rynku pracy jest priorytetem edukacji 
zawodowej. Jej istotą jest przekazywa-
nie określonego zasobu wiedzy ogólnej 
oraz specjalistycznych umiejętności 
teoretycznych i praktycznych, których 
opanowanie uprawnia uczniów do wy-
konywania wybranego zawodu.

Zdobycie takich kwalifikacji w Pol-
sce zapewniła reforma szkolnictwa 
zawodowego wdrożona z początkiem 
roku szkolnego 2019/2020. Wpro-
wadziła ona zmiany dotyczące m.in. 
klasyfikacji zawodów i  finansowania 
szkół branżowych, współpracy szkół 
z  pracodawcami oraz egzaminów 
zawodowych. Istotnym elementem 
ustawy, która powstała przy znacz-
nym udziale pracodawców, jest do-
stosowanie kształcenia zawodowego 
do potrzeb rynku pracy. Celem jest tu 
zapewnienie wykwalifikowanych kadr 
dla rozwijającej się gospodarki w  ta-
kim tempie, aby zrównoważyć zapo-
trzebowanie na pracowników z  moż-
liwością ich wykształcenia i przygoto-
wania do wejścia na rynek pracy.

Odpowiadając na zapotrzebowa-
nie społeczne dotyczące istotnych 

braków w zatrudnieniu w niektórych 
zawodach budowlanych, działając 
wspólnie z naszymi partnerami:
ü	Centrum Kształcenia Zawodowe-

go i  Ustawicznego Nr 1 w  War-
szawie,

ü	Przedsiębiorstwem ERBUD SA,
ü	CENTRO EDILE A.PALLADIO (CEAP) 

Włochy,
ü	Viesoji istaiga Vilniaus statybinin-

ku rengimo centras (VSRC) Litwa,
ü	Wydziałem Inżynierii Lądowej Po-

litechniki Warszawskiej (WIL PW), 
podjęliśmy się jako promotor realiza-
cji projektu:

PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZA-
WODOWYCH W BUDOWNICTWIE 
Improvement of Professional Com-
petences in Construction
Cooperation for Innovation and the 
Exchange of Good Practices
Strategic Partnerships for Voca-
tional Education and Training, 
2018-1-PL01-KA202-050616

Celem projektu (IPCIC) jest szko-
lenie uczniów oraz robotników nie-
wykwalifikowanych w  zawodach 
budowlanych. Lista tych zawodów 
została opracowana przez Promoto-
ra Projektu – Polskie Stowarzysze-
nia Menedżerów Budownictwa wraz 
z organizacjami europejskimi należą-
cymi do Europejskiego Stowarzysze-
nia Rzeczoznawców i Ekspertów Bu-
downictwa (AEEBC – The Association 
of European Building Surveyors and 
Building Experts) i dotyczy:

Jedną z form realizacji celów Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Budownictwa jest międzynarodowa 
współpraca przy realizacji programów edukacyjnych Erasmus+ współfinansowanych przez środki pomocowe 
UE. Partnerami w ich realizacji są przedsiębiorstwa, szkoły budowlane, uczelnie krajowe i zagraniczne. 

Janusz Zaleski EurBE – Wiceprezes Zarządu PSMB

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych  
w budownictwie – IPCIC
Improvement of Professional Competences  
in Construction (IPCIC) (numer projektu: 2018-1-PL01-KA202-050616)

 mgr Janusz Zaleski – autor 
artykułu
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●● wykonania robót montażowych 
zabudowy suchej,

●● wykonania robót wykończenio-
wych w zakresie układania płytek 
ceramicznych i kamiennych,

●● wykonania robót związanych 
z  budową i  montażem oraz eks-
ploatacją instalacji sanitarnych.
Aby osiągnąć założony cel, zo-

stanie przygotowany system szkole-
niowy i  otwarte zasoby edukacyjne. 
Będą one zawierały wiedzę niezbędną 
dla specjalistów w  zakresie powyż-
szych specjalności, ze szczególnym 
uwzględnieniem efektywności pracy 
i  edukacji, przepisów BHP i  umiejęt-
ności miękkich, w tym także branżo-
wych kompetencji językowych.

Zważywszy na międzynarodowy 
zespół realizujący projekt wszystkie 
opracowane materiały, podręczniki, 
programy kształcenia, poradniki, filmy 
instruktażowe, metodologie kursów, 
materiały do szkolenia nauczycie-
li będą opracowane i  przygotowane 
w  językach: angielskim, polskim, li-
tewskim oraz włoskim. Opracowane 
materiały dydaktyczne pozwolą na 

modernizację metod nauczania oraz 
wprowadzenie nowych przedmiotów 
w szkołach branżowych oraz centrach 
kształcenia zawodowego i ustawiczne-
go. Projekt kładzie duży nacisk na ety-
kę pracy w budownictwie i etos pracy 
zawodu pracownika budowlanego.

Grupami docelowymi, które będą 
korzystały z  przygotowanych w  ra-
mach projektu materiałów dydaktycz-
nych, będą uczniowie szkół branżo-
wych, uczestnicy kursów doskonalenia 
zawodowego, pracownicy budowlani, 
którzy chcą się przekwalifikować, or-
ganizatorzy szkolenia zawodowego, 
kursów, firmy budowlane, nauczycie-
le, mentorzy. Rekrutacja będzie nastę-
powała w szkołach, firmach budowla-
nych, urzędach zatrudnienia, poprzez 
akcje promocyjne, z  podkreśleniem 
stażu społecznego pracownika bu-
dowlanego ze względu na ogromne 
zapotrzebowanie rynku na fachowców 
w tych specjalnościach. 

Dokumenty stanowiące rezultaty 
projektu są ściśle powiązane z  wy-
tycznymi Komisji Europejskiej w  ob-
szarze wykorzystania najlepszych 

praktyk i rozwiązań w budownictwie. 
Spełniają też oczekiwania przedsię-
biorstw budowlanych w  Polsce i  in-
nych krajach UE w zakresie kształce-
nia zawodowego w obszarze wykony-
wania robót wykończeniowych.

Wysoką jakość produktów pro-
jektu zapewnia stały nadzór Funda-
cji Rozwoju Systemu Edukacji Naro-
dowa Agencja Programu Erasmus+, 
z  którą Stowarzyszenie podpisało 
umowę na realizację projektu.

Partnerzy Projektu


dr hab. inż. Andrzej Minasowicz 
– Prezes Zarządu PSMB – pro-
motor projektu

 Promocja projektów na konferencji w Mikołajkach

Promotor Projektu
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Projekt odnosi się do priorytetów 
związanych z sektorem kształce-
nia i szkoleń zawodowych. Zakła-

da poprawę szkoleń i  materiałów dy-
daktycznych w dziedzinie zarządzania 
w  budownictwie. Odnosi się on także 
do priorytetów horyzontalnych przez 
uproszczenie systemu rozpoznawania 
kwalifikacji zawodowych menedżerów 
budowlanych

Podręczniki opracowywane w  ra-
mach tego projektu są częścią powsta-
jącej od 2009 r. „Biblioteki Menedże-
rów Budownictwa” – zestawu książek 
poświęconych szerokiej tematyce za-
rządzania w budownictwie.

W  ramach projektu powstanie 
sześć nowych podręczników:
●● M26 – Mentoring i coaching w bu-
downictwie,
●● M27 – Aspekty archeologiczne i ochro-
ny dziedzictwa w budownictwie,
●● M28 – Przełomowa innowacja 
w zarządzaniu budową,
●● M29 – Nowoczesna gospodarka o obie-
gu zamkniętym w budownictwie,
●● M30 – Przystępne budownictwo 
mieszkaniowe,
●● M31 – Zrównoważony rozwój spo-
łeczny w budownictwie.

Podręczniki zostaną opracowane 
w  czterech językach (polski, angiel-
ski, niemiecki, hiszpański), co pozwo-

li na wprowadzenie ich w wielu kra-
jach oraz do systemów ECVET.

Poprawa systemu edukacji per-
sonelu sektora budowlanego jest 
kluczowa, aby budownictwo mogło 
być zrównoważone oraz efektywne. 
Ze względu na migrację inżynierów 
i  menedżerów budownictwa w  ra-
mach krajów członkowskich UE 
należy zapewnić im zunifikowany 
system kwalifikacji, rozpoznawania 
i certyfikacji umiejętności na terenie 
całej Unii. 

Zakres wiedzy zawartej w podręcz-
nikach jest niezbędny w  działaniach 
menedżerów – inżynierów budowni-
ctwa zarządzających przedsięwzię-
ciami w  warunkach współczesnej 
gospodarki rynkowej. Konieczność 
wprowadzenia i używania wspólnych 
zasad rozpoznawania kwalifikacji po-
zwoli na większą mobilność na rynku 
UE. AEEBC utworzyło już tytuł Euro-
pejskiego Eksperta Budowlanego – Eu-
ropean Building Expert (EurBE), który 
uzyskuje się na podstawie oceny prze-
prowadzanej m.in. na podstawie wie-
dzy zawartej w Bibliotece Menedżera 
Budowlanego.

Projekt realizuje następujące cele:
	● podnoszenie kwalifikacji mene-

dżerskich oraz wiedzy inżynierów 
i  urzędników państwowych dla 
lepszego wykorzystania środków 
unijnych jako odpowiedź na po-
trzeby rynku pracy i rozwój dialo-
gu społecznego;
	● promowanie przejrzystości kwa-

lifikacji poprzez tworzenie no-
wych narzędzi umożliwiających 
prezentowanie, porównywanie 
i certyfikowanie kwalifikacji me-
nedżerskich inżynierów budow-
nictwa;

	● dzięki nowym podręcznikom przyj-
mowanie wszelkich form kursów 
ustawicznego doskonalenia zawo-
dowego (formalnego i nieformalne-
go), uzupełniających wiedzę tech-
niczną inżynierów budownictwa 
o  wiedzę niezbędną menedżerom 
do samodzielnego prowadzenia 
działalności na unijnym rynku bu-
dowlano-inwestycyjnym;
	● wymiana najlepszych praktyk 

w obszarach zarządzania (odpo-
wiednie tematy opisane w pod-
ręcznikach) pomiędzy krajami 
Partnerów Strategicznych oraz 
prezentacja tych praktyk na po-
ziomie UE;
	● poprawa oferty edukacyjnej kształ-

cenia i  szkolenia zawodowego, 
wykorzystywanie podręczników 
na kursach doskonalenia zawo-
dowego, studiach podyplomo-
wych na uczelniach partnerskich 
oraz do samodzielnego uczenia 
się inżynierów.

Promotor Projektu:
●● Wydział Inżynierii Lądowej Poli-

techniki Warszawskiej. 

Janusz Zaleski EurBE – Wiceprezes Zarządu PSMB

Kształcenie i szkolenie zawodowe.  
Wspólne efekty uczenia się dla  
europejskich menedżerów, część V 
Common Learning Outcomes for European Managers  
in Construction, Part V  (numer projektu: 2019-1-PL01-KA202-064996)

 Biblioteka Menedżerów Budow-
nictwa

 dr inż. Paweł Nowak – promotor 
projektu
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Operation) ma na celu zapobieganie wypadkom 
na placach budów podczas wykonywania tego 
typu robót. Upadki z  wysokości są nadal jedną 
z najczęstszych przyczyn poważnych i śmiertel-
nych wypadków w  Polsce oraz  innych krajach 
Unii Europejskiej. Projekt polega na opracowaniu 
nowoczesnego szkolenia łączącego przygotowa-
nie podręcznika i  materiałów multimedialnych, 
w  połączeniu z  nowoczesną technologią rze-
czywistości rozszerzonej AR (Augmented Reality) 
dostępną z poziomu aplikacji przeznaczonej do 
urządzeń mobilnych. Nowoczesne metody szko-
leniowe wykorzystujące AR są z  powodzeniem 
stosowane przez pilotów, kierowców F1 czy 
przemysł wojskowy. Wykorzystanie urządzeń 
mobilnych (smartfonów, tabletów), nowoczesnej technologii AR i  wspiera-
jących plików multimedialnych dla potrzeb zwiększenia bezpieczeństwa 
w  budownictwie sprawi, że szkolenie ARSC będzie interesujące, angażujące 
i zapadające w pamięć. Szkolenie ARSC będzie dostępne dla wszystkich zain-
teresowanych nieodpłatnie, a jego innowacyjna forma znakomicie wpasowuje 
się w wymagania ery digitalizacji oraz oczekiwania rynku budowlanego UE.

P rojekt ARSC – Bezpieczny 
montaż okładzin kamiennych 
z  wykorzystaniem rzeczywi-

stości rozszerzonej (Augmented Rea-
lity for Stone Cladding Safe Assembling 

mgr inż. Jacek Zawistowski

Bezpieczny montaż okładzin kamiennych  
z wykorzystaniem rzeczywistości  
rozszerzonej 
Augmented Reality for Stone Cladding Safe  
Assembling Operation (numer projektu: 2019-1-PL01-KA202-065001)

Promotor Projektu Partnerzy Projektu

Promotor Projektu Partnerzy Projektu

Partnerzy Projektu:
●● Polskie Stowarzyszenie Menedże-

rów Budownictwa, PL,
●● Technische Universität Darmstadt, DE,
●● Universitat Politècnica de València, ES,
●● Europejskie Stowarzyszenie Rze-

czoznawców i  Ekspertów Budow-
nictwa, IE,

●● Korporacja RADEX SA, PL.

Realizacja projektu pozytywnie 
wpłynie na:
●● poprawę wielokulturowej wymiany 

najlepszych praktyk i wiedzy pomię-
dzy krajami partnerskimi, a w póź-
niejszym terminie również innymi 
krajami UE;

●● zwiększenie rozpoznawalności 
regulacji prawnych w  zakresie 

odpowiednich zagadnień mene-
dżerskich prezentowanych w pod-
ręcznikach, na poziomie UE oraz 
w szczególności na poziomie kra-
jów partnerstwa;

●● wzmocnienie rozpoznawalności 
i  uznawania umiejętności me-
nedżerskich w branży budowla-
nej UE.

 mgr inż.  
Jacek Zawistowski  
– autor artykułu

 dr  Janusz Sobieraj – Prezes 
Zarządu Korporacja Radex S.A. 
– promotor projektu


