
Technik budownictwa, 311204 
 

1. Cele kształcenia w zawodzie. 
 
 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik budownictwa powinien być przygotowany 
do wykonywania następujących zadań zawodowych:  
1) wykonywania robót konstrukcyjno-budowlanych;  
2) koordynowania prac związanych z wykonywaniem określonych robót budowlanych;  
3) organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;  
4) organizowania i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego;  
5) organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej 
sprawności technicznej;  
6) sporządzania kosztorysów na roboty budowlane.  
 
Technik budownictwa może też wykonywać i nadzorować organizację zadań zawodowych 
związanych z: zagospodarowaniem terenu budowy, montażem, użytkowaniem i demontażem 
rusztowań stosowanych podczas wykonywania robót budowlanych, organizowaniem i 
koordynowaniem prac związanych z wykonywaniem robót budowlanych w obiektach 
budowlanych. Ze względu na różnorodność stanowisk pracy, różne jest środowisko, w którym 
pracuje technik budownictwa. Praca w tym zawodzie wykonywana jest wewnątrz budynków, 
ale również na wolnym powietrzu. Technik budownictwa prawie zawsze pracuje w zespole 
ludzi. W czasie wykonywania pracy współpracuje ze swoimi zwierzchnikami i nadzorem 
technicznym. Często kontaktuje się z inwestorami obiektów budowlanych. Zdecydowana 
większość techników budownictwa pracuje w firmach wykonawczych. Na terenie budowy 
zagrożenie stwarzają m.in. wykopy, rusztowania, części ruchome maszyn budowlanych.  
 
 
2. Efekty kształcenia. 
Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie 
zakładanych efektów kształcenia, na które składają się: 
1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów; 

 bezpieczeństwo i higiena pracy 
 podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 
 język obcy ukierunkowany zawodowo 
 kompetencje personalne i społeczne 
 organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie 
 technika). 

2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru budowlanego, stanowiące 
podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(BD.c) i PKZ(BD.k); 
 
PKZ(BD.c) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: kominiarz, 
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter izolacji 
budowlanych, dekarz, cieśla, betoniarz-zbrojarz, kamieniarz, zdun, murarz-tynkarz, 
monter konstrukcji budowlanych, technik renowacji elementów architektury, technik 
budownictwa, technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych, monter systemów 
rurociągowych, monter nawierzchni kolejowej, technik budowy dróg, technik robót 
wykończeniowych w budownictwie  
Uczeń:  
1) rozpoznaje rodzaje i elementy obiektów budowlanych;  
2) rozróżnia konstrukcje obiektów budowlanych i technologie ich wykonania;  
3) rozróżnia rodzaje i elementy instalacji budowlanych;  
4) rozpoznaje materiały budowlane i określa ich zastosowanie;  
5) przestrzega zasad sporządzania rysunków budowlanych;  
6) wykonuje szkice robocze;  



7) rozróżnia rodzaje i elementy dokumentacji stosowanej w budownictwie;  
8) rozróżnia przyrządy pomiarowe stosowane w robotach budowlanych;  
9) przestrzega zasad wykonywania pomiarów związanych z robotami budowlanymi;  
10) rozpoznaje elementy zagospodarowania terenu budowy;  
11) rozróżnia środki transportu stosowane w budownictwie;  
12) przestrzega zasad transportu i składowania materiałów budowlanych;  
13) rozróżnia rodzaje rusztowań oraz przestrzega zasad ich użytkowania;  
14) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.  
 
PKZ(BD.k) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik 
budownictwa  
Uczeń:  
1) rozróżnia rodzaje obciążeń oraz określa ich oddziaływanie na elementy konstrukcyjne 
obiektów budowlanych;  
2) wykonuje obliczenia statyczne elementów statycznie wyznaczalnych;  
3) przestrzega zasad wymiarowania elementów konstrukcji drewnianych, murowych, 
stalowych i żelbetowych;  
4) klasyfikuje grunty budowlane i określa ich przydatność do celów budowlanych;  
5) określa właściwości techniczne materiałów budowlanych;  
6) rozróżnia rodzaje elementów budowlanych;  
7) określa konstrukcję elementów nośnych obiektów budowlanych;  
8) rozróżnia rodzaje izolacji budowlanych;  
9) sporządza szkice i rysunki techniczne;  
10) przestrzega zasad wykonywania robót budowlanych;  
11) przestrzega zasad sporządzania przedmiaru robót budowlanych;  
12) przestrzega zasad sporządzania harmonogramów budowlanych oraz sieci zależności;  
13) dobiera sprzęt pomiarowy do wykonywania pomiarów związanych z realizacją robót 
budowlanych;  
14) wykonuje pomiary związane z realizacją robót budowlanych;  
15) sporządza rozliczenia robót budowlanych;  
16) przestrzega zasad dokumentowania robót budowlanych;  
17) stosuje przepisy prawa budowlanego;  
18) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.  
 
3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik 
budownictwa: 
 
BD.29. Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno–budowlanych  
1. Wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych  
Uczeń:  
1) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonywania zapraw murarskich 
oraz murowanych konstrukcji budowlanych;  
2) rozróżnia rodzaje murowanych konstrukcji budowlanych;  
3) przygotowuje zaprawy murarskie, określa ich właściwości i zastosowanie;  
4) rozpoznaje sposoby wiązania cegieł w murach;  
5) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania murowanych konstrukcji 
budowlanych oraz ich remontów i rozbiórek;  
6) wykonuje murowane konstrukcje budowlane oraz ich remonty i rozbiórki;  
7) kontroluje roboty związane z przygotowywaniem zapraw murarskich i wykonywaniem 
murowanych konstrukcji budowlanych oraz remontami i rozbiórką murowanych konstrukcji 
budowlanych.  
2. Wykonywanie konstrukcji żelbetowych monolitycznych  
Uczeń:  



1) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonywania form 
i deskowań oraz robót zbrojarskich i betoniarskich;  
2) rozróżnia rodzaje prętów zbrojeniowych oraz określa ich zastosowanie;  
3) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania form i deskowań oraz robót 
zbrojarskich i betoniarskich;  
4) dobiera środki transportu prętów, siatek, szkieletów zbrojeniowych, form i deskowań oraz 
mieszanek betonowych;  
5) przygotowuje pręty, siatki i szkielety zbrojeniowe;  
6) układa siatki, szkielety zbrojeniowe w deskowaniach i formach;  
7) sporządza mieszanki betonowe zgodnie z recepturą;  
8) układa w deskowaniu mieszankę betonową i zagęszcza mieszanki betonowe;  
9) kontroluje przygotowanie deskowań i form do ułożenia zbrojenia;  
10) kontroluje wykonywanie robót związanych z przygotowywaniem prętów, siatek i 
szkieletów zbrojeniowych do montażu;  
11) dobiera metody zagęszczania mieszanki betonowej oraz sposoby pielęgnacji świeżego 
betonu;  
12) kontroluje wykonywanie robót związanych układaniem i zagęszczaniem mieszanki 
betonowej oraz pielęgnacją świeżego betonu;  
13) dobiera sposoby naprawy monolitycznych konstrukcji żelbetowych i wykonuje czynności 
związane z ich naprawą.  
 
3. Montaż konstrukcji budowlanych  
Uczeń:  
1) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami montażu konstrukcji stalowych 
oraz prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych i drewnianych;  
2) rozróżnia rodzaje konstrukcji stalowych oraz prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych i 
drewnianych;  
3) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu elementów konstrukcji stalowych oraz 
prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych i drewnianych;  
4) stosuje zalecone w projekcie technologie konstrukcji stalowych oraz prefabrykowanych 
konstrukcji żelbetowych i drewnianych;  
5) dobiera metody połączeń elementów konstrukcji stalowych oraz prefabrykowanych 
konstrukcji żelbetowych i drewnianych;  
6) wykonuje czynności związane z przygotowaniem, wstępnym mocowaniem, 
zabezpieczeniem przed utratą stateczności konstrukcji budowlanych;  
7) wykonuje połączenia elementów konstrukcji budowlanych;  
8) kontroluje wykonanie połączeń elementów konstrukcji stalowych oraz prefabrykowanych 
konstrukcji żelbetowych i drewnianych;  
9) kontroluje sposób zabezpieczenia montowanej konstrukcji przed utratą stateczności;  
10) wykonuje mocowanie wstępne i rektyfikację elementów konstrukcji;  
11) kontroluje wstępne mocowanie i rektyfikację elementów konstrukcji stalowych oraz 
prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych i drewnianych;  
12) stosuje zalecone w projekcie technologie demontażu konstrukcji stalowych oraz 
prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych i drewnianych;  
13) wykonuje roboty związane z remontami i demontażem elementów konstrukcji 
budowlanych;  
14) kontroluje wykonywanie robót związanych z montażem konstrukcji stalowych oraz 
prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych i drewnianych;  
15) kontroluje prace związane z remontami i demontażem konstrukcji stalowych oraz 
prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych i drewnianych;  
16) stosuje zalecone w projekcie technologie wykonania robót zbrojarskich, betoniarskich i 
ciesielskich związanych z montażem typowych prefabrykowanych elementów żelbetowych;  



17) dobiera metody zabezpieczenia elementów konstrukcji drewnianych przed szkodliwymi 
czynnikami zewnętrznymi;  
18) stosuje zalecone w projekcie technologie wykonywania antykorozyjnych i 
ogniochronnych zabezpieczeń elementów konstrukcji stalowych;  
19) wykonuje antykorozyjne i ogniochronne zabezpieczenia elementów konstrukcji 
stalowych.  
 
BD.30. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów  
1. Organizowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy oraz 
wykonywaniem robót ziemnych  
Uczeń:  
1) posługuje się dokumentacją budowy, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 
robót, normami i instrukcjami dotyczącymi zagospodarowania terenu budowy oraz 
wykonywania robót ziemnych;  
2) sporządza plan zagospodarowania terenu budowy;  
3) przestrzega zasad sporządzania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz uczestniczy 
w jego opracowywaniu;  
4) dobiera sposoby zabezpieczania i oznakowania terenu budowy;  
5) określa sposoby wykonywania obiektów zaplecza administracyjno-socjalnego oraz 
obiektów tymczasowych;  
6) dobiera sposoby wykonywania robót ziemnych oraz zabezpieczania skarp, wykopów i 
nasypów;  
7) dobiera materiały, środki transportu, sprzęt i narzędzia do wykonywania robót związanych 
z zagospodarowaniem terenu budowy oraz robotami ziemnymi;  
8) sporządza zapotrzebowanie na materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania robót 
związanych z zagospodarowaniem terenu budowy oraz robotami ziemnymi;  
9) sporządza harmonogramy robót ziemnych i robót związanych z zagospodarowaniem terenu 
budowy;  
10) dobiera zespoły robocze do wykonywania robót związanych z zagospodarowaniem terenu 
budowy i robotami ziemnymi oraz koordynuje ich pracę;  
11) kontroluje wykonywanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy oraz 
wykonywaniem robót ziemnych.  
 
2. Organizowanie robót budowlanych stanu surowego  
Uczeń:  
1) posługuje się dokumentacją budowy, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 
robót, normami i instrukcjami dotyczącymi wykonywania robót budowlanych stanu 
surowego;  
2) rozróżnia technologie wykonania elementów konstrukcyjnych obiektów budowlanych i 
robót budowlanych;  
3) określa rodzaje połączeń elementów konstrukcyjnych;  
4) dobiera sposoby wykonywania robót betoniarskich, zbrojarskich, ciesielskich i murarskich;  
5) dobiera materiały, środki transportu, sprzęt i narzędzia do robót budowlanych stanu 
surowego;  
6) sporządza zapotrzebowanie na materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania robót 
budowlanych stanu surowego;  
7) sporządza harmonogramy robót budowlanych stanu surowego;  
8) dobiera zespoły robocze do wykonywania robót budowlanych stanu surowego i koordynuje ich 
pracę;  
9) kontroluje wykonanie robót budowlanych stanu surowego.  
3. Organizowanie robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych  
Uczeń:  



1) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 
robót, normami i instrukcjami dotyczącymi wykonywania robót remontowych obiektów 
budowlanych;  
2) określa rodzaj i zakres robót remontowych w obiektach budowlanych;  
3) wykonuje inwentaryzację obiektów budowlanych przeznaczonych do remontu;  
4) przestrzega zasad prowadzenia książki obiektu budowlanego;  
5) przestrzega zasad sporządzania wniosków o pozwolenie na remont obiektów budowlanych;  
6) dobiera sposoby wykonywania remontów obiektów budowlanych;  
7) dobiera materiały, środki transportu, sprzęt i narzędzia do wykonywania remontów obiektów 
budowlanych;  
8) sporządza zapotrzebowanie na materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania remontów 
obiektów budowlanych;  
9) sporządza harmonogramy robót remontowych obiektów budowlanych;  
10) dobiera zespoły robocze do wykonywania remontów obiektów budowlanych i koordynuje ich 
pracę;  
11) kontroluje wykonanie robót remontowych obiektów budowlanych.  
4. Organizowanie robót związanych z rozbiórką obiektów budowlanych  
Uczeń:  
1) posługuje się dokumentacją projektową rozbiórki obiektów budowlanych;  
2) wykonuje inwentaryzację obiektów budowlanych przeznaczonych do rozbiórki;  
3) przestrzega zasad sporządzania wniosków o pozwolenie na rozbiórkę obiektów budowlanych;  
4) dobiera sposoby zabezpieczania i oznakowania terenu robót rozbiórkowych obiektów 
budowlanych;  
5) dobiera sposoby wykonywania robót rozbiórkowych obiektów budowlanych;  
6) dobiera środki transportu, sprzęt i narzędzia do wykonywania robót rozbiórkowych obiektów 
budowlanych;  
7) sporządza harmonogramy robót rozbiórkowych obiektów budowlanych;  
8) dobiera zespoły robocze do wykonywania robót rozbiórkowych obiektów budowlanych i 
koordynuje ich pracę;  
9) kontroluje wykonanie robót rozbiórkowych obiektów budowlanych;  
10) sporządza rozliczenia materiałów pochodzących z rozbiórki obiektów budowlanych.  
5. Sporządzanie kosztorysów robót budowlanych  
Uczeń:  
1) rozróżnia rodzaje kosztorysów oraz przestrzega zasad ich sporządzania;  
2) rozróżnia dokumenty przetargowe;  
3) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 
robót oraz specyfikacjami istotnych warunków zamówienia;  
4) korzysta z katalogów nakładów rzeczowych i publikacji cenowych do kosztorysowania robót 
budowlanych;  
5) sporządza przedmiary robót budowlanych;  
6) wykonuje obmiary robót budowlanych; 
7) ustala założenia do kosztorysowania robót budowlanych;  
8) sporządza kosztorysy ofertowe, inwestorskie, zamienne, dodatkowe i powykonawcze;  
9) stosuje programy komputerowe do sporządzania kosztorysów;  
10) korzysta z publikacji cenowych do szacowania wartości zamówienia.  
  
 
 
 
 
 
 
 


