
 
 

Program konferencji Monitoring Rynku Budowlanego 2006 
26 października 2006, Centrum Szkoleniowe Falenty k/Warszawy 

 
 
10:30-11:00  Rejestracja uczestników 
11:00-11:15 Otwarcie konferencji, powitanie gości 
 
11:15-11:45  Analiza i ocena bieżącej sytuacji w budownictwie  

 przekrój przez wskaźniki makroekonomiczne i mierniki budowlane 
 rynek wykonawstwa w Polsce 
 wyniki budownictwa mieszkaniowego, niemieszkaniowego i inżynieryjnego 
 rozwój Polski na tle krajów UE  

 
Małgorzata Walczak, Dyrektor Generalny ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku 

 
11:45-12:15 Prognozy rozwoju rynku budowlanego na lata 2006-2008, ze 

szczególnym uwzględnieniem budownictwa mieszkaniowego  
 uwarunkowania rozwoju branży budowlanej  
 prognozy rozwoju rynku budowlanego  
 perspektywy rozwoju mieszkalnictwa  

 
Sylwia Prośniewska, Kierownik Działu Projektów Własnych ASM – Centrum Badań i Analiz   
Rynku 
Adam Sakowski, Statystyk ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku 

 
12:15-13:00       Panel dyskusyjny 

  Lokalna polityka przestrzenna (studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy) i prawo miejscowe (miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego) a usprawnienie procesów inwestycyjnych. 

  Budownictwo mieszkaniowe: wspomaganie „lokalne” (samorządowe) czy  
wspomaganie „centralne” (rządowe i parlamentarne) ? 

  Partnerstwo publiczno – prywatne a wzrost i przyspieszenie inwestowania 
 

 Prowadzenie: Grzegorz Buczek – Sekretarz Głównej Komisji Urbanistyczno – 
Architektonicznej przy Ministerstwie Budownictwa. 
 

13:00-13:45 Lunch 
 
13:45–14:30 Aktywność remontowa i plany mieszkaniowe polskich gospodarstw 

domowych w latach 2006-2008 
 warunki mieszkaniowe Polaków na tle Unii Europejskiej 
 częstotliwość wykonywania w Polsce określonych remontów mieszkań i domów 
 preferencje Polaków w zakresie budowy domu i zakupu mieszkania 
 plany Polaków w zakresie finansowania budowy domu i zakupu mieszkania –     

rola kredytów w finansowaniu inwestycji 
 
                                  Bogumiła Budzińska, Analityk ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku 

         Adam Derdzikowski, Specjalista ds. sprzedaży ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku 
 
14:30-15:00    Przerwa kawowa 
 
15:00-15:45                        Trendy w dystrybucji materiałów budowlanych na przestrzeni 

ostatnich  lat 
 rozwój dystrybucji materiałów budowlanych na przestrzeni ostatnich lat 
 udział w rynku i pozycja różnych kanałów dystrybucji materiałów budowlanych 
 struktura sprzedaży różnych materiałów budowlanych za I półrocze 2006r. 
 dostęp do bazy danych dystrybutorów poprzez portal budownictwa 
www.budnet.pl  

 
Anna Kałużna, analityk ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku 
Przemysław Dębowski, kierownik projektów ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku 
Łukasz Trojanowski, portal budnet.pl 

 
16:00–17:00                      Degustacja whisky 
17:00           Bankiet 


