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DEKLARACJA WSPÓŁPRACY 
 
zawarta w dniu 14 września 2020 r. w Warszawie pomiędzy:  
 
Urzędem Statystycznym w Lublinie (20-068), ul. Stanisława Leszczyńskiego 48,  reprezentowanym 
przez: 
Krzysztofa Markowskiego – Dyrektora Urzędu Statycznego w Lublinie 
 
a  
 
Sektorową Radą ds. kompetencji w budownictwie z siedzibą w Warszawie (00-641), ul. Mokotowska 
4/6, reprezentowaną przez:  
Adama Podhoreckiego  – Przewodniczącego Rady  
Zbigniewa Janowskiego – Animatora Działań Rady  

 
zwanymi dalej Stronami 
 
Urząd Statystyczny w Lublinie oraz Sektorowa Rada ds. kompetencji w budownictwie przekonani  
o potrzebie wspólnego działania na rzecz pozyskiwana wiarygodnych danych i informacji o sektorze 
budowlanym w celu przygotowania analiz i prognoz służących zwiększaniu potencjału kadrowego 
polskiego budownictwa, postanawiają podpisać Deklarację Współpracy, zwaną dalej „Deklaracją”,  
o następującej treści: 
  
1. Współpraca pomiędzy Stronami Deklaracji ma na celu: 

1) upowszechnianie wiedzy zawartej w opracowaniach statystycznych dotyczących 
budownictwa; 

2) popularyzowanie opracowań statystycznych dotyczących sektora budownictwa w skali 
ogólnopolskiej i regionalnej; 

3) współudział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Branżowego Badania Kapitału Ludzkiego  
w sektorze budownictwa; 

4) informowanie instytucji edukacji zawodowej i szkolenia zawodowego o zapotrzebowaniu 
branży na kompetencje dla dostosowania programów kształcenia i szkolenia do potrzeb 
rynku pracy w budownictwie; 

5) identyfikowanie potrzeb sektora w obszarze obecnych i przyszłych kwalifikacji;   
6) popularyzowanie i rozwój Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Budownictwie (SRK-Bud)  

w Polsce.   
 

2. Sektorowa Rada ds. kompetencji w budownictwie deklaruje:  
1) współudział w upowszechnianiu wiedzy zawartej w opracowaniach statystycznych 

dotyczących budownictwa; 
2) popularyzowanie opracowań statystycznych Urzędu Statystycznego w Lublinie dotyczących 

sektora budownictwa w skali ogólnopolskiej i regionalnej; 
3) współdziałanie w stworzeniu forum wymiany doświadczeń i stałego kontaktu  

z interesariuszami systemu kwalifikacji w budownictwie;  
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4) prowadzenie i aktualizowanie bazy danych o interesariuszach systemu kwalifikacji  
w budownictwie w Polsce i udostępnienie jej Urzędowi Statystycznemu w Lublinie;  

5) przekazywanie informacji nt. zapotrzebowania na kompetencje do Urzędu Statystycznego  
w Lublinie. 

 
3. Niniejsza „Deklaracja” obowiązuje przez czas nieokreślony.  

4. W celu realizacji działań wymienionych w pkt 1 Strony będą mogły przyjmować wszelkie 
wzajemnie uzgodnione formy współpracy, w tym: 

1) organizowanie spotkań roboczych z udziałem przedstawicieli Stron; 
2) uczestnictwo w organizowanych przez Strony konferencjach, debatach oraz konsultacjach. 
 
Szczegółowe zasady współpracy oraz przedsięwzięć podejmowanych na podstawie niniejszej 
Deklaracji, zostaną uregulowane w odrębnych umowach pomiędzy Stronami. 

5. Niniejsza Deklaracja nie pociąga za sobą jakichkolwiek zobowiązań dla którejkolwiek ze Stron. 
 

6.  Wycofanie się ze zobowiązań zawartych w Deklaracji może być dokonane przez każdą ze Stron 
z miesięcznym pisemnym wypowiedzeniem.  

7.  Każda ze Stron wyznaczy osoby odpowiedzialne za kontakty w sprawie wdrażania działań 
ustalonych w „Deklaracji”.  

Osobami odpowiedzialnymi za kontakty pomiędzy Stronami w sprawie wdrażania działań 
ustalonych w „Deklaracji” są: 

1) ze strony Urzędu Statystycznego w Lublinie:  dr Krzysztof Markowski – Dyrektor Urzędu 
Statystycznego w Lublinie tel. 81 465 20 18, e-mail K.Markowski@stat.gov.pl 

2) ze strony Sektorowej Rady ds. kompetencji w budownictwie: Waldemar  Mazan – 
wiceprzewodniczący Rady i lider grupy roboczej ds. monitorowania sektora, tel.: 
602 388 728, e-mail: mazan.waldemar@gmail.com . 

8. Jakiekolwiek zmiany w treści „Deklaracji”, z wyjątkiem zmiany danych osób odpowiedzialnych za 
kontakty, mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnych aneksów podpisanych przez obie 
Strony.  

9. Niniejsza „Deklaracja” wchodzi w życie z dniem jej podpisania.  

10. „Deklaracja” została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze Stron.  

 
 

 


