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kwalifikacje główne zadania i czynności zawodowe

symbol cyfrowy zawodu  311204

BUD.01. Wykonywanie robót 
zbrojarskich i betoniarskich

albo

BUD.08. Montaż konstrukcji 
budowlanych,

albo

BUD.12. Wykonywanie robót 
murarskich i tynkarskich

BUD.14. Organizacja i kontrola 
robót budowlanych oraz 
sporządzanie kosztorysów

Kształcenie w zawodzie TECHNIK 

BUDOWNICTWA odbywa się:
• w pięcioletnim technikum;
• w dwuletniej branżowej szkole 

II stopnia dla absolwentów 
trzyletniej branżowej szkoły 
pierwszego stopnia;

• na kwalifikacyjnych kursach 
zawodowych.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik 
budownictwa powinien być przygotowany do wykonywania zadań 
zawodowych:
w zakresie kwalifikacji BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich  
i betoniarskich:
a) przygotowywania i montażu zbrojenia oraz układania zbrojenia 

w deskowaniu lub formie,
b) wykonywania mieszanek betonowych,
c) układania i zagęszczania mieszanki betonowej w deskowaniu lub 

formie oraz pielęgnacji świeżego betonu
albo 
w zakresie kwalifikacji BUD.08. Montaż konstrukcji budowlanych:
a) przygotowywania elementów konstrukcji budowlanych do montażu,
b) montowania elementów konstrukcji budowlanych,
c) wykonywania prac związanych z rozbiórką konstrukcji budowlanych;
albo 
w zakresie kwalifikacji BUD.12. Wykonywanie robót murarskich  
i tynkarskich:
a) wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek 

betonowych,
b) wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych,
c) wykonywania i naprawa tynków wewnętrznych i zewnętrznych,
d) wykonywania remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji 

budowlanych

Technik budownictwa
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główne zadania i czynności zawodowe CD

• komunikatywność; 
• odporność na stres;
• dobra pamięć i orientacja przestrzenna;
• dobry wzrok;
• cierpliwość;
• spostrzegawczość;
• dobra sprawność fizyczna;
• brak lęku wysokości;
• podzielność uwagi;
• wyobraźnia przestrzenna;
• zainteresowania techniczne;
• wyobraźnia konstrukcyjna i techniczna;
• zdolność podejmowania decyzji;

• szybkie dostosowanie się do nowej sytuacji; 
• chęć do współdziałania;
• zarządzanie małymi zespołami;
• planowanie pracy własnej i zespołowej;
• łatwość nawiązywania kontaktów;
• gotowość do ciągłej nauki i nabywania nowych 

umiejętności; 
• gotowość do pracy w różnych warunkach środowiskowych.

warunki pracy

możliwości pracy w zawodzie

Będziesz pracować:

• w zespole ludzi pod nadzorem lub jako nadzorujący;

• na wolnym powietrzu, także w budynkach;

• przy zmiennych, niekorzystnych warunkach atmosferycznych i zróżnicowanych warunkach technicznych;

• 8 godzin, czasem w trybie zmianowym, z możliwymi nadgodzinami.

Możesz pracować między innymi:

• na budowach w przedsiębiorstwach budowlanych;

• w biurach projektowych i kosztorysowych;

• w urzędach administracji państwowej i samorządowej;

• w hurtowniach budowlanych;

• w spółdzielniach mieszkaniowych;

• w laboratoriach materiałów i wyrobów budowlanych;

• w pracowniach konserwacji zabytków;

• w zakładach produkcji prefabrykatów;

• w państwowym nadzorze budowlanym;

• w firmach deweloperskich lub biura nieruchomości;

• w firmach zarządzających inwestycjami budowlanymi;

• we własnej firmie.

predyspozycje do wykonywania zawodu

i 
w zakresie kwalifikacji BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów:
a) organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy,
b) organizowania i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego,
c) organizowania i kontrolowania budowlanych robót wykończeniowych,
d) organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej,
e) sporządzania kosztorysów na roboty budowlane
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ścieżki kształcenia w zawodzie  
technik budownictwa

ścieżka dla absolwentów szkół podstawowych

pięcioletnie 
technikum

kształcące w zawodzie 
technik budownictwa  

oraz zdanie egzaminów 
zawodowych  

z zakresu kwalifikacji  
BUD.01. Wykonywanie 

robót zbrojarskich 
i betoniarskich  

albo  
BUD.08. Montaż 

konstrukcji budowlanych  
albo  

BUD.12. Wykonywanie 
robót murarskich 

i tynkarskich  
oraz  

BUD.14. Organizacja 
i kontrola robót 

budowlanych oraz 
sporządzanie  
kosztorysów

trzyletnia 
branżowa  

szkoła pierwszego  
stopnia  

kwalifikacja  
BUD.08. Montaż 

konstrukcji budowlanych 
oraz zdanie egzaminu 

zawodowego  
z zakresu tej kwalifikacji 

lub egzaminu 
czeladniczego

ośmioletnia szkoła  
podstawowa

trzyletnia 
branżowa  

szkoła pierwszego  
stopnia  

kwalifikacja  
BUD.01. Wykonywanie 

robót zbrojarskich 
i betoniarskich 

oraz zdanie egzaminu 
zawodowego  

z zakresu tej kwalifikacji 
lub egzaminu 
czeladniczego

dwuletnia 
branżowa  

szkoła drugiego 
stopnia 

kwalifikacja  
BUD.14. Organizacja 

i kontrola  
robót budowlanych oraz  

sporządzanie kosztorysów  
oraz zdanie egzaminu 

zawodowego  
z zakresu tej kwalifikacji

dwuletnia 
branżowa  

szkoła drugiego 
stopnia 

kwalifikacja  
BUD.14. Organizacja  

i kontrola robót 
budowlanych  

oraz sporządzanie 
kosztorysów  

oraz zdanie egzaminu 
zawodowego  

z zakresu tej kwalifikacji

trzyletnia 
branżowa  

szkoła pierwszego  
stopnia  

kwalifikacja  
BUD.12. Wykonywanie 

robót murarskich 
i tynkarskich  

oraz zdanie egzaminu 
zawodowego  

z zakresu tej kwalifikacji 
lub egzaminu 
czeladniczego

dwuletnia 
branżowa  

szkoła drugiego 
stopnia 

kwalifikacja  
BUD.14. Organizacja  

i kontrola robót 
budowlanych  

oraz sporządzanie 
kosztorysów  

oraz zdanie egzaminu 
zawodowego  

z zakresu tej kwalifikacji
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ścieżki kształcenia w zawodzie  
technik budownictwa

ścieżka dla absolwentów szkół podstawowych CD

plus

ośmioletnia szkoła  
podstawowa

trzyletnia branżowa  
szkoła pierwszego  

stopnia  

kwalifikacja  
BUD.08. Montaż konstrukcji 

budowlanych 
oraz zdanie egzaminu zawodowego  

z zakresu tej kwalifikacji lub 
egzaminu czeladniczego

kwalifikacyjny 
kurs zawodowy

w zakresie kwalifikacji  
BUD.14. Organizacja i kontrola  

robót budowlanych oraz  
sporządzanie kosztorysów  

oraz zdanie egzaminu zawodowego  
z zakresu tej kwalifikacji

trzyletnia branżowa  
szkoła pierwszego  

stopnia  

kwalifikacja  
BUD.12. Wykonywanie robót 

murarskich i tynkarskich 
oraz zdanie egzaminu zawodowego  

z zakresu tej kwalifikacji lub 
egzaminu czeladniczego

kwalifikacyjny 
kurs zawodowy

w zakresie kwalifikacji  
BUD.14. Organizacja i kontrola  

robót budowlanych oraz  
sporządzanie kosztorysów  

oraz zdanie egzaminu zawodowego  
z zakresu tej kwalifikacji

trzyletnia branżowa  
szkoła pierwszego  

stopnia  

kwalifikacja  
BUD.01. Wykonywanie robót 
zbrojarskich i betoniarskich 

oraz zdanie egzaminu zawodowego  
z zakresu tej kwalifikacji lub 

egzaminu czeladniczego

kwalifikacyjny 
kurs zawodowy

w zakresie kwalifikacji  
BUD.14. Organizacja i kontrola  

robót budowlanych oraz  
sporządzanie kosztorysów  

oraz zdanie egzaminu zawodowego  
z zakresu tej kwalifikacji

plus

Szkoła ponadpodstawowa dająca 
wykształcenie  

średnie lub średnie branżowe

plus

Szkoła ponadpodstawowa dająca 
wykształcenie  

średnie lub średnie branżowe

Szkoła ponadpodstawowa dająca 
wykształcenie  

średnie lub średnie branżowe
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ścieżki kształcenia w zawodzie  
technik budownictwa

ścieżka dla absolwentów szkół ponadpodstawowych i osób dorosłych

kwalifikacyjny 
kurs zawodowy

w zakresie kwalifikacji  
BUD.01. Wykonywanie robót 

zbrojarskich i betoniarskich albo  
BUD.08. Montaż konstrukcji 

budowlanych  
albo  

BUD.12. Wykonywanie robót 
murarskich i tynkarskich  

oraz zdanie egzaminu zawodowego 
z zakresu tej kwalifikacji

kwalifikacyjny 
kurs zawodowy

w zakresie kwalifikacji  
BUD.14. Organizacja i kontrola robót 

budowlanych oraz sporządzanie  
kosztorysów  

oraz zdanie egzaminu zawodowego 
z zakresu tej kwalifikacji

oraz

Szkoła ponadpodstawowa  
dająca wykształcenie  

średnie lub średnie branżowe

plus


