Związek POiD uczestnikiem webinarium "Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego w budownictwie" - Develop

We wtorek 22 czerwca br. w godzinach 10:30 - 12:45 odbędzie się spotkanie online okrągłego
stołu, którego organizatorem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz
Uniwersytet Jagielloński. W dyskusji okrągłego stołu uczestniczyć będzie doradca ds.
technicznych i szkoleniowych w Związku Polskie Okna i Drzwi – Augustyn Zioło.
Wydarzenie w formie webinaru, będzie pierwszym z cyklu spotkań skierowanych do
przedsiębiorców, ekspertów branżowych, przedstawicieli instytucji edukacyjnych, rynku pracy i
administracji publicznej jakie PARP zaplanowało w ramach Bilansu Kapitału Ludzkiego (BKL)
oraz badań branżowych. Całe wydarzenie odbędzie się w formie debaty eksperckiej
połączonej z głosami uczestników.
W II części okrągłego stołu w oparciu o wyniki branżowych badań BKL „ Pracodawcy versus
edukacja – role w rozwoju kluczowych kompetencji pracowników branży budowlanej.”, swój
udział potwierdzili również dr hab. Marcin Kocór, prof. UJ, Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk
Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego - który poprowadzi krótką prezentację
wprowadzającą; dr inż. Zofia Kozyra, Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej,
członek Rady ds. Kompetencji w Budownictwie; Aldona Orłowski, Dyrektor Biura Rekrutacji,
Rozwoju i Komunikacji, Budimex SA Barbara Rusinek, Ekspert kształcenia zawodowego,
Zespół Szkół Nr 1 im. Ambrożego Towarnickiego w Rzeszowie oraz Robert Zakrzewski z
PARP.
Spotkanie z ekspertami będzie okazją do podzielenia się swoimi obserwacjami i praktykami a
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także do rozmowy na temat trendów i wyzwań z jakimi w najbliższej przyszłości będzie
musiała się zmierzyć branża budowlana w związku ze zmianami społecznymi,
technologicznymi i gospodarczymi. Ważnym wątkiem, o którym z zaproszonymi gośćmi będzie
rozmawiać pani Monika Dawid – Sawicka, ekspertka rynku pracy, jest rola pracodawców w
rozwoju kompetencji pracowników ale też rozwoju kształcenia zawodowego do potrzeb branży i
wzrostu jej prestiżu. W dniu debaty udostępniony zostanie Raport z badań pt. Branżowy Bilans
Kapitału Ludzkiego – branża budowlana, który jest podstawą do formułowania rekomendacji
dla polityk publicznych, w obszarach takich jak: nauka i edukacja, rynek pracy oraz rozwój
przedsiębiorczości.
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