
 
 
 
 
 

OPIS PRZEDSIĘBIORSTWA – „BFW” 
 
 
Zakład Promowania Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego 
Berlina i Brandenburgii został utworzony 30.11.1990 jako instytucja użyteczności 
publicznej.  Zgodnie ze statutem, zadaniem placówki jest wspieranie kształcenia 
zawodowego, dokształcania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w branży 
budowlanej. Od 2002 roku ośrodek legitymuje się certyfikatem jakości DIN ISO 
9001:2000 a od 2008 certyfikatem jakości PAS 1037:2004 w dziedzinie kształcenia 
zawodowego i dokształcania zorientowanego na gospodarkę. 
 
Zakład Promowania Kształcenia Zawodowego utrzymuje w rejonie Brandenburgii  
trzy ośrodki kształcenia zawodowego, które zajmują się:  
ponadzakładowym i pozazakładowym kształceniem na poziomie szkoły średniej, 
dokształcaniem i przekwalifikowaniem zawodowym, jak rownież innymi zadaniami 
edukacyjnymi.  
 
Ośrodki kształcenia Zakładu Promowania Kształcenia Zawodowego zostały uznane i 
dopuszczone jako placówki kształcenia  przez kasę socjalną gospodarki budowlanej i 
tym samym przez partnerów układów zbiorowych.  
Zakład Promowania Kształcenia Zawodowego uważa się za organ świadczący usługi 
edukacyjne dla przedsiębiorstw przemysłu budowlanego, rzemiosła budowlanego i 
dla agencji pracy. Dzięki znacznym subwencjom federalnym i krajowym mogły w 
ostatnich latach powstać trzy centra kształcenia zawodowego we Frankfurcie n. Odrą 
(1995), w Brandenburgu n. Havelą(1999) i w Cottbus (2001). Zakład Promowania 
Kształcenia Zawodowego utrzymuje obecnie 700 miejsc praktycznej nauki zawodu. 
Zakwaterowanie uczniów odbywa się w internatach.  
Ośrodki kształcenia zawodowego (ÜAZ) wyspecjalizowały się i są centrami 
kompetencji; kompetencje poszczególnych ośrodków to: 
 
ÜAZ Brandenburg                         specjalistyczne budownictwo podziemne,  
                                                      budowa rurociągów i studni, izolacja cieplna,   
                                                      zimna i dźwiękowa, technika sprzętów  
                                                      budowlanych,  
 
ÜAZ Frankfurt (Oder)                    restauracja i pielęgnacja zabytków,  
                                                      technologia drewna, budownictwo  
                                                      betonowe i renowacja betonu, konserwacja  
                                                      budowli 
 
 
ÜAZ Cottbus                                 budownictwo ekologiczne i długotrwałe 
 



W zakładzie kształci się w następujących zawodach: pracownik budownictwa 
naziemnego, pracownik wykończeniówki, pracownik budownictwa podziemnego, 
murarz, betoniarz i żelazo-betoniarz, cieśla, płytkarz, posadzkarz, mozaikarz, 
wykonawca jastrychów, monter płyt gipsowo- kartonowych (suche tynki), budowniczy 
dróg, budowniczy kanałów i rurociągów, budowniczy studni, stolarz, dozorca dróg, 
operator maszyn budowlanych, instalator-izoler-ciepłownik, akustyk, pracownik 
gospodarstwa domowego, kucharz.  

 
W ramach kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oferujemy i prowadzimy 
szkolenia na brygadzistę, sprawdzonego majstra, mistrza przemysłowego i mistrza 
rzemieślniczego w poszczególnych zawodach budownictwa naziemnego, 
podziemnego i wykończeniówki.  
 
Poza tym można uzyskać tytuł konserwatora w niektórych ww. specjalizacjach 
branży budowlanej. Kursy doskonalenia zawodowego są kierowane do kadry 
kierowniczej oraz kadr zatrudnionych w rzemiośle i handlu branży budowlanej.  
 
Wszystkie nasze centra kształcenia zawodowego ściśle współpracują z: przemysłem, 
kompetentnymi izbami, centrami ponadpodstawowymi, szkołami wyższymi i 
uniwersytetami, związkami i gremiami gospodarki, zarządami miejskimi i 
regionalnymi, urzędami pracy i innymi zakładami edukacyjnymi. Umowy 
kooperacyjne regulują współpracę i wspólnie podjęte zadania. Centra edukacyjne 
aktywnie działają w regionalnych i ponadregionalnych sieciach.  
 
Zakład Promowania Kształcenia Zawodowego utrzymuje bliskie kontakty z 
branżowymi ministerstwami landu Brandenburgii. Pracownicy zakładu promowania 
zasiadają w gremiach ministerstw branżowych i związkach branżowych landu 
Brandenburgii.  
 
Wszystkie placówki edukacyjne są miejscami egzaminacyjnymi izb odpowiedzialnych 
za podstawowe kształcenie średnie i edukację podnoszącą kwalifikacje zawodowe.  
 
Zakład Promowania Kształcenia Zawodowego wraz ze swoimi uczniami i 
absolwentami  bierze czynny udział w regularnie odbywających się zawodach 
porównujących osiągnięcia edukacyjne na poziomie landu Brandenburgii jak i całej 
Republiki Federalnej Niemiec. W ciągu ostatnich lat nasi wychowankowie brali 
zawsze czynny udział w ogólnokrajowych zawodach Centralnego Związku 
Budownictwa na poziomie ogólnokrajowym i zajmowali w nich czołowe lub pierwsze 
miejsca. W 2004 roku doroczne Ogólnokrajowe Zawody Centralnego Związku 
Budownictwa po raz pierwszy miały miejsce w naszym Centrum Kształcenia 
Zawodowego we Frankfurcie nad Odrą.  
 
W ostatnich latach odwiedzali nas międzynarodowi goście z krajów europejskich, 
afrykańskich i azjatyckich, którzy przebywali u nas na praktykach studenckich, 
mających na celu zapoznanie się z naszym systemem edukacji i sposobem działania 
naszych placówek. 
 



Nasze przedsiębiorstwo oferuje również usługi kształcenia kadry nauczycielskiej i 
instruktorskiej dla zagranicznych pracowników wykwalifikowanych będących na 
stanowiskach kierowniczych.  
W naszym ośrodku podnosili swoje kwalifikacje i uzyskiwali stosowne certyfikaty 
eksperci edukacji zawodowej, teoretycznej i praktycznej, przedstawiciele kadry 
nauczycielskiej i kadry kierowniczej  z ponad 30 państw (państwa wschodniej i 
środkowowschodniej Europy, Egipt, Chiny, Gwinea, Ghana, Mongolia,  Nigeria itd.). 
Pracownicy Zakładu Promowania Kształcenia Zawodowego byli ostatnimi czasy 
angażowani jako doradcy i experci w Egipcie, Rosji, Białorusi, Iranie, Kirgistanie i 
Łotwie.  
 
Podczas tzw. Mega-City-Project organizowanego przez ministerstwo edukacji i 
badań w Iranie mieliśmy sposobność podzielić się swoimi doświadczeniami w 
dziedzinie kształcenia i doskonalenia fachowców kadry budowlanej. Obecnie 
bierzemy czynny udział przy wprowadzaniu nowoczesnego kształcenia zawodowego 
w Egipcie.  
 
W ciągu ostatnich lat 85-ciu na stałe zatrudnionych pracowników Zakładu 
Promowania Kształcenia Zawodowego zebrało wiele dobrych doświadczeń w 
kształceniu zawodowym młodzieży, kształceniu i podnoszeniu kwalifikacji dorosłych 
jak również w doskonaleniu zawodowym zagranicznej kadry fachowców.  
 


