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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Inspektor budowlany 311211

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu




Inspektor.
Inspektor budowy.
Inspektor nadzoru.

1.3. Usytuowanie zawodu w klasyfikacjach: ISCO, PKD
W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:


3112 Civil engineering technicians.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):


Sekcja M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna.

1.4. Notka metodologiczna, autorzy i eksperci opiniujący
Notka metodologiczna
Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:
 analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe), źródeł internetowych oraz
wyników badań i analiz prowadzonych w projekcie SPO RZL (2006-2007) „Opracowanie
i upowszechnianie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych”,
 analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu
Publicznych Służb Zatrudnienia,
 badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w październiku 2018 r.,
 zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji
i jakości informacji o zawodach.
Autorzy i eksperci opiniujący
Zespół Ekspercki:




Hanna Całuń-Swat – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Witold Kapusta – WITBUD, Radom.
Andrzej Kwiatkowski – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Białobrzegi.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:





Iwona Kacak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Dorota Koprowska – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Ireneusz Woźniak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:



Marek Pyszkowski – Poradnia Doradztwa Personalnego „PIM”, Elbląg.
Bogusław Staniszewski – Kompleksowa Obsługa Inwestycji i Nieruchomości Bogusław
Staniszewski, Radom.
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Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Maria Jolanta Bisaga – Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa, Warszawa.
Waldemar Mazan – Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości, Warszawa.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.
WAŻNE:
W tekście opisu informacji o zawodzie występują podkreślenia wybranych określeń wraz z indeksem górnym,
który wskazuje numer definicji w słowniku branżowym w punkcie 7.2.

2. OPIS ZAWODU
2.1. Synteza zawodu
Inspektor budowlany kontroluje budowę1, przebudowę12, montaż i remont13 obiektów
budowlanych8 (z wyłączeniem obiektów inżynieryjnych i obiektów instalacyjnych) oraz kontroluje
utrzymanie wymienionych obiektów we właściwym stanie technicznym.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Inspektor budowlany kontroluje zgodność przebiegu procesu budowlanego11 z projektem
wykonawczym i projektem budowlanym, warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na
budowę10, przepisami, polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Kontroluje ilość i jakość
oraz przebieg wykonywanych prac budowlanych. Sprawdza jakość stosowanych surowców
i materiałów. Kontroluje zgodność wykonywanych prac z zatwierdzonym harmonogramem.
Kontroluje rozliczenia wykonanych prac. Kontroluje zgodność dokumentacji procesu budowlanego
z przepisami prawa. W użytkowanym obiekcie budowlanym przeprowadza kontrolę stanu
technicznego obiektu oraz sprawdza zgodność użytkowania obiektu z jego przeznaczeniem. Inspektor
budowlany może na budowie reprezentować zleceniodawcę inwestycji (inwestora).
Sposoby wykonywania pracy
Inspektor budowlany wykonuje różne zakresy prac z wykorzystaniem odpowiednich metod,
procedur i technik obowiązujących w budownictwie. W szczególności jego działania odnoszą się
do kontrolowania:
 zgodności dokumentacji procesu budowlanego z przepisami prawa,
 wymaganych kwalifikacji osób biorących udział w procesie budowlanym,
 zgodności przebiegu procesu budowlanego z przepisami, projektem i warunkami pozwolenia na
budowę,
 prawidłowości stosowania wyrobów budowlanych,
 jakości i ilości wykonanych prac,
 postępu prac z przyjętym harmonogramem oraz zgodności wystawionych faktur z wykonanymi
pracami,
 utrzymania we właściwym stanie obiektów budowlanych oraz sprawdzania zgodności
użytkowania obiektu budowlanego z jego przeznaczeniem.
Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2, 3.3 i 3.4.
Kompetencje zawodowe.
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2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja
pracy)
Warunki pracy
Inspektor budowlany pracuje w pomieszczeniach biurowych, na terenie kontrolowanych obiektów
budowlanych, placów budów lub użytkowanych obiektów budowlanych, często w zmiennych
warunkach atmosferycznych, na wysokościach lub w wykopach ziemnych.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Inspektor budowlany w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:
 urządzenia biurowe: komputer z oprzyrządowaniem, kserokopiarka, faks,
 komputer mobilny wraz z oprogramowaniem branżowym i dostępem do internetu,
 podstawowe narzędzia pomiarowe: poziomica, miara, łata, dalmierz2, kątownik pomiarowy,
 specjalistyczne urządzenia pomiarowe: dalmierz laserowy, poziomica laserowa lub elektroniczna,
elektroniczny miernik ciągu i temperatury powietrza, elektroniczny miernik natężenia dźwięku,
higrometr powierzchniowy5, kamera termowizyjna,
 aparat fotograficzny.
Organizacja pracy
Inspektor budowlany pracuje samodzielnie i autonomicznie. W trudnych lub skomplikowanych
przypadkach współpracuje z projektantem lub specjalistami. Osoby w tym zawodzie pracują
w systemie jednozmianowym, w stałych godzinach pracy. Czas pracy jest zazwyczaj ośmiogodzinny.
W przypadku awarii, klęsk żywiołowych i innych zdarzeń losowych inspektor budowlany może
pracować w godzinach nadliczbowych.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
Inspektor budowlany może być narażony na zagrożenia związane z pracą:
 w trudnych warunkach atmosferycznych,
 na wysokości (upadek) lub w wykopie,
 w środowisku, w którym wykorzystywane są maszyny budowlane,
 biurową przy komputerze (choroby wzroku, kręgosłupa),
 w długotrwałym stresie związanym z odpowiedzialnością za przeprowadzane kontrole
wykonanych prac.

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód inspektor budowlany ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
 ogólna wydolność fizyczna,
 sprawność układu kostno-stawowego,
 sprawność układu krążenia,
 sprawność narządu wzroku,
 sprawność narządu słuchu,
 sprawność narządów równowagi;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 ostrość wzroku,
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ostrość słuchu,
rozróżnianie barw,
widzenie stereoskopowe (widzenie głębi umożliwiające ocenę odległości),
zmysł równowagi,
spostrzegawczość,
brak lęku przed wysokością;

w kategorii sprawności i zdolności
 zdolność koncentracji uwagi,
 podzielność uwagi,
 wyobraźnia przestrzenna,
 rozumowanie logiczne,
 uzdolnienia techniczne,
 uzdolnienia rachunkowe,
 zdolność skutecznego przekonywania,
 zdolność rozwiązywania konfliktów,
 zdolność analizowania i systematyzowania złożonych problemów,
 zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji,
 łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą,
 łatwość wypowiadania się w mowie i w piśmie,
 predyspozycje do postępowania z ludźmi;
w kategorii cech osobowościowych
 samodzielność,
 samokontrola,
 rzetelność,
 dokładność,
 uczciwość,
 odpowiedzialność,
 radzenie sobie ze stresem,
 odporność emocjonalna,
 komunikatywność,
 odporność na działanie pod presją czasu,
 gotowość do pracy w nieprzyjemnych (różnych) warunkach środowiskowych,
 wysoka kultura osobista,
 gotowość do ustawicznego uczenia się oraz dzielenia się wiedzą.
Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.5. Kompetencje społeczne; 3.6. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
Do podjęcia pracy w zawodzie inspektor budowlany wymagany jest bardzo dobry stan zdrowia.
Przeciwwskazaniami do wykonywania tego zawodu są m.in.: wady wzroku i słuch nie poddające się
korekcji, znaczące wady wymowy, wady narządów ruchu, zaburzenia równowagi, lęk wysokości,
nadpobudliwość, choroby neurologiczne, choroby układu krążenia.
WAŻNE:
O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.
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2.5. Wykształcenie, tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane
do podjęcia pracy w zawodzie
Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie
Do podjęcia pracy w zawodzie inspektor budowlany preferowane jest wykształcenie wyższe, np.
studia inżynierskie na kierunku budownictwo.
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Przy zatrudnieniu inspektora budowlanego:
 wymagane jest posiadanie uprawnień budowlanych19 do kierowania robotami budowlanymi14
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nadawanych przez organ samorządu zawodowego
i przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego,
 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie dopuszcza się również wykształcenie średnie techniczne
w zawodzie pokrewnym (szkolnym) technik budownictwa dla osób: z długoletnim
doświadczeniem, uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w ograniczonym zakresie i praktyką zawodową,
 wskazane jest kilkuletnie doświadczenie w pracy na budowie oraz posiadanie prawa jazdy kat. B.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie
kompetencji w ramach zawodu.

2.6. Możliwości rozwoju zawodowego, awansu i potwierdzania kompetencji
Możliwości rozwoju zawodowego i awansu
Inspektor budowlany może:
 podnosić swoje kwalifikacje na studiach wyższych drugiego stopnia lub podyplomowych z zakresu
budownictwa, zarządzania oraz w branży instalacyjnej (cieplnej, wentylacyjnej, gazowej,
elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej) lub inżynieryjnej (mostowej, drogowej, kolejowej,
hydrotechnicznej),
 ubiegać się o nadanie specjalizacji techniczno-budowlanej (zgodnie z posiadanymi uprawnieniami
budowlanymi), a także o status rzeczoznawcy budowlanego15,
 uzyskać uprawnienia budowlane bez ograniczeń lub w innych specjalnościach, nadawane przez
organ samorządu zawodowego,
 rozwijać swoje kompetencje poprzez udział w kształceniu i/lub szkoleniu w zawodach
pokrewnych.
Możliwości potwierdzania kompetencji
Obecnie (2018 r.) w zawodzie inspektor budowlany istnieje możliwość potwierdzania kompetencji
zawodowych poprzez zdobycie tytułów: technik budownictwa, inżynier budownictwa, magister
inżynier budownictwa, a następnie uzyskanie uprawnień budowlanych (dla technika w ograniczonym
zakresie) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz
Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
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2.7. Zawody pokrewne
Osoba zatrudniona w zawodzie inspektor budowlany może rozszerzać swoje kompetencje
zawodowe w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
Kierownik budowy
Inżynier budownictwa – budowle i drogi wodne
Inżynier budownictwa – budownictwo ogólne
Inżynier budownictwa – budownictwo przemysłowe
Inżynier budownictwa – wyburzanie obiektów
Inspektor nadzoru budowlanego
S
Technik budownictwa
Inspektor budowy dróg
Inspektor budowy mostów

Kod zawodu
132301
214201
214202
214203
214206
242211
311204
311212
311213

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie inspektor budowlany wykonuje różnorodne zadania, do których należą
w szczególności:
Z1 Kontrolowanie zgodności projektu i specyfikacji technicznej z przepisami prawa i zasadami
wiedzy technicznej.
Z2 Kontrolowanie kompletności dokumentacji potrzebnej do rozpoczęcia realizacji inwestycji.
Z3 Kontrolowanie zgodności realizacji robót budowlanych z projektem, pozwoleniem na budowę,
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Z4 Kontrolowanie kwalifikacji osób biorących udział w procesie budowlanym.
Z5 Kontrolowanie prawidłowości stosowania wyrobów budowlanych.
Z6 Kontrolowanie jakości wykonanych robót budowlanych oraz uczestniczenie w próbach
i odbiorach technicznych.
Z7 Dokonywanie odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót budowlanych.
Z8 Kontrolowanie stanu technicznego i bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.
Z9 Sporządzanie dokumentacji dotyczącej kontroli użytkowanych obiektów.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Kontrolowanie zgodności dokumentacji procesu
budowlanego z przepisami prawa
Kompetencja zawodowa Kz1: Kontrolowanie zgodności dokumentacji procesu budowlanego
z przepisami prawa obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, do realizacji których wymagane są
odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z1 Kontrolowanie zgodności projektu i specyfikacji technicznej z przepisami prawa i zasadami
wiedzy technicznej
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:







Przepisy prawa budowlanego związane
z projektem budowlanym;
Przepisy związane z projektem wykonawczym
i specyfikacją techniczną wykonania robót
budowlanych;
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Kontrolować prawidłowość stosowania
przepisów prawa budowlanego związanych
z projektem budowlanym;
Kontrolować prawidłowość stosowania
przepisów związanych z projektem
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Przepisy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz ochrony środowiska;
Przepisy techniczno-budowlane dla obiektów
budowlanych;
Zasady wiedzy technicznej;
Normy budowlane.







wykonawczym i specyfikacją techniczną
wykonania robót budowlanych;
Kontrolować zgodność projektów
zagospodarowania działki lub terenu
z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu
oraz wymaganiami ochrony środowiska;
Kontrolować prawidłowość zastosowania
przepisów techniczno-budowlanych;
Kontrolować prawidłowość stosowania zasad
wiedzy technicznej;
Kontrolować prawidłowość stosowania norm
budowlanych.

Z2 Kontrolowanie kompletności dokumentacji potrzebnej do rozpoczęcia realizacji inwestycji
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Przepisy dotyczące wykonania projektu
budowlanego i projektu technicznego;
Przepisy dotyczące wykonania specyfikacji
technicznej;
Przepisy dotyczące wydawania pozwoleń na
budowę i składania zgłoszeń;
Przepisy regulujące wykonywanie samodzielnych
16
funkcji technicznych w budownictwie .





Kontrolować kompletność projektu
technicznego i jego zgodność z projektem
budowlanym;
Kontrolować i sprawdzać kompletność
dokumentów niezbędnych do wydania
pozwolenia na budowę lub złożenia zgłoszenia;
Kontrolować posiadanie odpowiednich
uprawnień do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie.

3.3. Kompetencja zawodowa Kz2: Kontrolowanie robót budowlanych
Kompetencja zawodowa Kz2: Kontrolowanie robót budowlanych obejmuje zestaw zadań
zawodowych Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy
i umiejętności.
Z3 Kontrolowanie zgodności realizacji robót budowlanych z projektem, pozwoleniem
na budowę, przepisami i zasadami wiedzy technicznej
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:













Projekt budowlany i projekt wykonawczy;
Decyzję o pozwoleniu na budowę;
Przepisy prawa budowlanego, ochrony
środowiska, pożarowe, prawa wodnego, prawa
o dozorze technicznym i inne regulacje prawne
dotyczące robót budowlanych;
Specyfikację techniczną i zasady wiedzy
technicznej;
Przepisy dotyczące wykonywania
i dokumentowania prac geodezyjnych
związanych z prowadzonymi robotami
budowlanymi;
4
Dziennik budowy ;
Technologię i organizację budowy oraz plan
9
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) .








9

Kontrolować zgodność wykonanych robót
budowlanych z projektem budowlanym
i projektem wykonawczym;
Kontrolować prawidłowość spełnienia
warunków zawartych w decyzji;
Kontrolować zgodność prowadzonych robót
budowlanych z przepisami prawa budowlanego,
ochrony środowiska, pożarowymi, prawa
wodnego, o dozorze technicznym i innymi
przepisami regulującymi wykonywanie robót
budowlanych;
Kontrolować zgodność prowadzonych robót ze
specyfikacją techniczną i zasadami wiedzy
technicznej;
Kontrolować prawidłowość wykonania
i dokumentowania wykonanych prac
geodezyjnych;
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Kontrolować harmonogram przebiegu robót
budowlanych, dostawy materiałów, urządzeń
18
i sprzętu na teren budowy oraz przestrzeganie
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ);
Dokonywać wpisów do dziennika budowy
dotyczących przebiegu realizacji robót
budowlanych.

Z4 Kontrolowanie kwalifikacji osób biorących udział w procesie budowlanym
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:












Przepisy dotyczące kwalifikacji osób
wykonujących roboty budowlane, w tym
obsługujących maszyny budowlane;
Przepisy dotyczące kwalifikacji osób
wykonujących prace geodezyjne;
Przypisy regulujące uprawienia do
przeprowadzania kontroli stanu technicznego
instalacji elektrycznych, piorunochronnych,
gazowych, przewodów kominowych i urządzeń
podlegających dozorowi technicznemu;
Przepisy regulujące wykonywanie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie oraz
dotyczące uprawnień budowlanych;
Dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób
biorących udział w procesie budowlanym.








Kontrolować wymagane kwalifikacje osób do
wykonywania robót budowlanych, w tym do
obsługi maszyn budowlanych;
Kontrolować kwalifikacje osób wykonujących
prace geodezyjne;
Kontrolować wymagane uprawienia do
wykonania kontroli stanu technicznego instalacji
elektrycznych, piorunochronnych, gazowych,
przewodów kominowych i urządzeń
podlegających dozorowi technicznemu;
Kontrolować wymagane uprawnienia budowlane
do wykonywania konkretnych prac podczas
wykonywania robót budowlanych;
Dokonywać wpisów do dziennika budowy
dotyczących przeprowadzonych kontroli
kwalifikacji.

Z5 Kontrolowanie prawidłowości stosowania wyrobów budowlanych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:












Przepisy ustawy o wyrobach budowlanych;
Normy i świadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie wyrobów
budowlanych;
Sposoby oznakowania wyrobów budowlanych;
Zasady oceny jakości wyrobów budowlanych;
Zasady i metody przeprowadzania badań oceny
jakości stosowanych wyrobów budowlanych;
Wymagania dotyczące przechowywania
i składowania materiałów budowlanych;
Procedury związane z usuwaniem z obiektu
budowlanego wadliwych wyrobów
budowlanych.







Stosować przepisy ustawy o wyrobach
budowlanych;
Kontrolować dokumenty dopuszczające wyroby
budowlane do stosowania na budowie;
Identyfikować oznakowania na wyrobach
budowlanych;
Przeprowadzać badania oceny jakości wyrobów
budowlanych;
Kontrolować sposób przechowywania
i składowania materiałów budowlanych;
Dokonywać wpisów do dziennika budowy
dotyczących dopuszczenia wyrobów do
wbudowania w obiekt budowlany.

Z6 Kontrolowanie jakości wykonanych robót budowlanych oraz uczestniczenie w próbach
i odbiorach technicznych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:







Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
17
robót budowlanych ;
Zasady funkcjonowania urządzeń technicznych,

10

Kontrolować jakość wykonania robót
budowlanych z wymaganiami zawartymi
w specyfikacjach technicznych wykonania
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instalacji i przewodów kominowych;
Normy budowlane w zakresie wykonywania
badań, prób i sprawdzeń;
Zasady sporządzania protokołów z wykonanych
badań, prób i sprawdzeń.






i odbioru robót budowlanych;
Kontrolować przebieg badań, prób i odbiorów
technicznych;
Kontrolować kompletność protokołów
z przeprowadzonych badań, prób i sprawdzeń;
Analizować wyniki przeprowadzonych badań,
prób i sprawdzeń;
Dokonywać wpisów do dziennika budowy
dotyczących odbiorów technicznych
wykonanych robót.

Z7 Dokonywanie odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót budowlanych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:














Przepisy prawa budowlanego w zakresie
odbiorów robót budowlanych;
Specyfikację techniczną i umowę na roboty
budowlane;
Harmonogram prac budowlanych;
Zasady wykonywania obmiarów wykonanych
prac;
Zasady i warunki wykonania i odbioru robót
budowlanych;
3
Dokumentację powykonawczą ;
Zasady reprezentowania inwestora na budowie;
Zasady rozliczania budowy;
Programy komputerowe do wykonywania
kosztorysów i rozliczeń budowy.













Kontrolować jakość wykonanych robót
budowlanych ulegających zakryciu lub
zanikających;
Kontrolować zgodność wykonania robót
budowlanych ze specyfikacją techniczną
i umową na roboty budowlane;
Kontrolować wpisy zawarte w książce obmiaru
i potwierdzać ilość wykonanych robót;
Kontrolować zgodność wykonania robót
z harmonogramem prac budowlanych;
Kontrolować kompletność dokumentacji
powykonawczej;
Analizować wpisy zawarte w dzienniku budowy
i potwierdzać usunięcie ewentualnych
nieprawidłowości stwierdzonych w procesie
wykonywania robót budowlanych;
Potwierdzać w dzienniku budowy odbiór
wykonanych robót budowlanych;
Kontrolować rozliczenia budowy;
Wykorzystywać programy komputerowe do
kosztorysowania i rozliczania budowy;
Reprezentować inwestora na budowie zgodnie
z obowiązującymi zasadami i przepisami prawa
budowlanego.

3.4. Kompetencja zawodowa Kz3: Kontrolowanie użytkowanych obiektów budowlanych
Kompetencja zawodowa Kz3: Kontrolowanie użytkowanych obiektów budowlanych obejmuje
zestaw zadań zawodowych Z8, Z9, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy
i umiejętności.
Z8 Kontrolowanie stanu technicznego i bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Przepisy prawa budowlanego w zakresie
użytkowania obiektów budowlanych;
Przepisy dotyczące utrzymania obiektów
budowlanych;
Przepisy i zasady kontroli stanu technicznego
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Kontrolować stan techniczny obiektu
budowlanego zgodnie z przepisami i zasadami
kontroli;
Kontrolować wykonywanie bieżących napraw
i konserwacji oraz zaleceń z poprzedniej kontroli;
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obiektu budowlanego;
Przepisy dotyczące eksploatacji obiektów
budowlanych;
Przepisy i zasady bezpiecznego użytkowania
obiektu budowlanego;
Zasady prowadzenia książki obiektu
7
budowlanego ;
Zjawiska techniczne grożące katastrofą obiektu
6
budowlanego .









Kontrolować prawidłowość wpisów w książce
obiektu budowlanego;
Kontrolować przestrzeganie przepisów
dotyczących eksploatacji obiektu budowlanego;
Oceniać stwierdzone nieprawidłowości
i wydawać polecenia nakazujące ich usunięcie;
Dokonywać przeglądów okresowych obiektu;
Ustalać przyczyny awarii obiektu budowlanego;
Określać sposób zabezpieczenia obiektu po
katastrofie;
Szacować straty po awariach, pożarach,
katastrofach obiektu budowlanego;
Podejmować decyzję o dalszym (bądź nie)
użytkowaniu obiektu zgodnie ze stwierdzonym
stanem technicznym.

Z9 Sporządzanie dokumentacji dotyczącej kontroli użytkowanych obiektów
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Zasady opracowywania harmonogramów
użytkowanego obiektu budowlanego;
Zasady dokonywania wpisów w książce obiektu
budowlanego;
Zasady sporządzania protokołów pokontrolnych;
Zasady sporządzania dokumentacji
powykonawczej przeprowadzonych remontów
i napraw w użytkowanym obiekcie budowlanym.







Opracowywać harmonogram kontroli
użytkowanego obiektu budowlanego;
Dokonywać wpisów w książce obiektu
budowlanego dotyczących konieczności
wykonania niezbędnych napraw, konserwacji;
Sporządzać protokoły z przeglądów okresowych
i bezpiecznego użytkowania obiektu
budowlanego;
Sporządzać dokumentację powykonawczą
przeprowadzonych remontów i napraw.

3.5. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie inspektor budowlany powinien mieć kompetencje społeczne niezbędne do
prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.
W szczególności pracownik jest gotów do:







Ponoszenia odpowiedzialności za skutki własnych działań i podjętych decyzji dotyczących
kontrolowania robót budowlanych i czynności towarzyszących robotom budowlanym.
Oceniania swojej działalności zawodowej dotyczącej koordynowania, w imieniu inwestora, robót
budowlanych oraz czynności towarzyszących robotom budowlanym.
Podejmowania współpracy z podmiotami uczestniczącymi w procesie budowy i użytkowania
obiektów budowlanych.
Kultywowania i upowszechniania wzorców właściwego postępowania w działalności zawodowej.
Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową, w tym zasad uczciwości, rzetelności
i odpowiedzialności przedstawiciela instytucji kontrolnej.
Podnoszenia własnych kompetencji zawodowych, w kontekście zmian prawnych obowiązujących
w prawie budowlanym.

3.6. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu
Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do
rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały
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one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu
inspektor budowlany.

Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu
Umiejętności matematyczne
Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania
Sprawność motoryczna
Planowanie i organizowanie pracy
Wywieranie wpływu/przywództwo
Komunikacja ustna
Współpraca w zespole
Rozwiązywanie problemów

0

1

2

3

4

5

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu inspektor budowlany

Uwaga:
Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu
Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

3.7. Powiązanie kompetencji zawodowych z opisami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji
oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji
Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie inspektor budowlany nawiązują do opisów
poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze budownictwo.
Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny
dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu
Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:
 Zintegrowany System Kwalifikacji: https://www.kwalifikacje.gov.pl
 Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

4. ODNIESIENIE DO SYTUACJI ZAWODU NA RYNKU PRACY I MOŻLIWOŚCI
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie
Inspektor budowlany może pracować w:
 przedsiębiorstwach realizujących inwestycje budowlane,
 jednostkach administracji rządowej i samorządowej zarządzających obiektami budowlanymi,
 wspólnotach mieszkaniowych,
 spółdzielniach mieszkaniowych.
Inspektor budowlany może również prowadzić własną działalność gospodarczą i świadczyć usługi
dla inwestorów instytucjonalnych.
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WAŻNE:
Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:
http://oferty.praca.gov.pl
Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na
dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:
Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:
http://mz.praca.gov.pl
https://www.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe
Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl
Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:
Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl
Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl
Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl
Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl
Pomorskie – http://www.porp.pl
Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl
Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl
Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynkupracya
Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl
Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:
http://zielonalinia.gov.pl
Portal Prognozowanie Zatrudnienia:
www.prognozowaniezatrudnienia.pl
Portal EU Skills Panorama:
http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en
Europejski portal mobilności zawodowej EURES:
https://eures.praca.gov.pl
https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach
zawodu
Kształcenie
Obecnie (2018 r.) w ramach systemu edukacji zawodowej w Polsce nie prowadzi się kształcenia
bezpośrednio w zawodzie inspektor budowlany.
Wykształcenie potrzebne do wykonywania zawodu inspektor budowlany oferują:
 szkoły wyższe na kierunku budownictwo,
 szkoły średnie (technika) kształcące w zawodzie np. technik budownictwa w zakresie kwalifikacji:
BD.29 Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych oraz BD.30 Organizacja
i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.
Osoby dorosłe mogą uczestniczyć również w kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zakresie ww.
kwalifikacji, które prowadzą:
 publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe,
 niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych, prowadzące kształcenie
zawodowe,
 publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego,
ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 instytucje rynku pracy prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową,
 podmioty prowadzące działalność oświatową na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców.
14
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Potwierdzenie kompetencji w zakresie ww. kwalifikacji prowadzą (również z trybie eksternistycznym)
Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.
Niezależnie od wykształcenia konieczne jest również uzyskanie uprawnień budowlanych w określonej
specjalności budowlanej (zgodnie z rozporządzeniem Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie), np. w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej, nadawanych przez organ samorządu zawodowego (Okręgową Izbę
Inżynierów Budownictwa) bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie.
Szkolenie
Inspektor budowlany może brać udział w szkoleniach związanych z wykonywanym zawodem
organizowanych przez organizacje samorządu zawodowego, organizacje branżowe lub firmy
komercyjne.
Dla osób, które zamierzają uzyskać uprawnienia budowlane, wyspecjalizowane firmy oferują kursy
przygotowawcze do egzaminów na uprawnienia budowlane.
WAŻNE:
Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach
zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:
Szkolnictwo wyższe:
www.wybierzstudia.nauka.gov.pl
Szkolnictwo zawodowe:
https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-zawodowe
http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod
http://www.zrp.pl
Szkolenia zawodowe:
Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris
Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
Inne źródła danych:
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl
Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

4.3. Zarobki osób wykonujących dany zawód/daną grupę zawodów
Wynagrodzenie (2018 r.) osób pracujących w zawodzie inspektor budowlany wynosi od 6000 zł do
10 000 zł brutto miesięcznie.
Wysokość wynagrodzenia zależy od:
 doświadczenia zawodowego,
 posiadanych uprawnień budowlanych,
 rodzaju inwestora (prywatny, państwowy, samorządowy),
 charakteru i rozmiarów przedsięwzięcia,
 regionu zatrudnienia.
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WAŻNE:
Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność.
Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:
Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy
Przykładowe portale informujące o zarobkach:
https://wynagrodzenia.pl/gus
https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach
https://sedlak.pl/raporty-placowe
https://zarobki.pracuj.pl
https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen
https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie
W zawodzie inspektor budowlany niemożliwe jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych.
WAŻNE:
Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie
po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

5. ODNIESIENIE DO EUROPEJSKIEJ KLASYFIKACJI
UMIEJĘTNOŚCI/KOMPETENCJI, KWALIFIKACJI I ZAWODÓW (ESCO)
Europejska klasyfikacja umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów (European
Skills/Competences, Qualifications and Occupations – ESCO) jest narzędziem łączącym rynek edukacji
z rynkiem pracy. ESCO jest częścią strategii „Europa 2020”. W klasyfikacji określono i uszeregowano
umiejętności, kompetencje, kwalifikacje i zawody istotne dla unijnego rynku pracy oraz kształcenia
i szkolenia. Tworzenie europejskiego rynku pracy, a w przyszłości wspólnego obszaru kształcenia
ustawicznego wymaga, aby zdobywane przez jednostki umiejętności oraz kwalifikacje były zrozumiałe
oraz łatwo porównywalne między krajami, a także – by promowały mobilność wśród pracowników.
Obecnie (2018 r.) klasyfikacja ESCO jest dostępna w 27 językach (w 24 językach UE, islandzkim,
norweskim i arabskim) za pośrednictwem platformy ESCO:
https://ec.europa.eu/esco/portal/home
Klasyfikacja ESCO została oparta na trzech filarach i pokazuje w sposób systematyczny relacje między
nimi:
• Zawody: https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation
• Umiejętności/Kompetencje: https://ec.europa.eu/esco/portal/skill
• Kwalifikacje: https://ec.europa.eu/esco/portal/qualification

6. ŹRÓDŁA DODATKOWYCH INFORMACJI O ZAWODZIE
Podstawowe regulacje prawne:
Stan prawny na dzień: 31.10. 2018 r.



Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
986, z późn. zm.).
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Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1265 i 1149, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570,
z późn. zm.).
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 2067).
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1945).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1351, z późn.
zm.).
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów
budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101,
z późn. zm.).
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy
programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 860, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. 622, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk
drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym –
poziomy 1–8 (Dz. U. poz. 537).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 227).
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych
(Dz. U. z 2012 r. poz. 463).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu
budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1134).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120
poz. 1126).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 963).
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.
1422, z późn. zm.).

Literatura branżowa:
 Inżynier Budownictwa. Miesięcznik Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Wydawnictwo Polskiej
Izby Inżynierów Budownictwa sp. z o.o., Warszawa.
 Kościukiewicz K.: BHP w budownictwie. Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 Kuliński M.: Nadzór nad wykonywaniem robót budowlanych. Verlag Dashofer Sp. z o.o., Warszawa
2011.
 Małysa-Sulińska K.: Administracyjnoprawne aspekty inwestycji budowlanych. Wolters Kluwer,
Warszawa 2012.
 Piliszek E.: Vademecum budowlane. Arkady, Warszawa 2015.
 Praca zbiorowa: Budownictwo ogólne Tom 1-5. Arkady, Warszawa 2010.
 Prawo budowlane. Warunki techniczne i inne akty prawne. Przepisy. Wolters Kluwer, Warszawa
2018.
 Prus A.: Prawo budowlane. Wydawnictwo OD.NOWA, Bielsko-Biała 2017.
 Siegień J., Wolanin M.: Decyzje, postanowienia i pisma z zakresu procesu budowlanego
z objaśnieniami i płytą CD. Beck, Warszawa 2017.
 Substyk M.: Utrzymanie i kontrola okresowa obiektów budowlanych. ODDK, Gdańsk 2016.
 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – część A-E. Wydawnictwo
Instytutu Techniki Budowlanej, Warszawa 2014.
Zasoby internetowe [dostęp: 31.10.2018]:
 Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych :
ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
 Główny Urząd Nadzoru Budowlanego: https://www.gunb.gov.pl
 Informator dotyczący egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik budownictwa:
https://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/311204.pdf
 Miesięcznik Murator: https://muratordom.pl
 Polska Izba Inżynierów Budownictwa: https://piib.org.pl
 Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
 Portal dla inwestora, inspektora i kierownika: https://nadzoryinwestorskie.pl
 Sektorowa Rama Kwalifikacji w Budownictwie (SRK-Bud): http://kwalifikacje.edu.pl/sektorowarama-kwalifikacji-w-budownictwie-srk-bud
 Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS: http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardyorzecznictwa-lekarskiego-zus
 Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców: https://sidir.pl
 Uprawnienia budowlane: https://uprawnieniabudowlane.pl
 Wyszukiwarka opisów zawodów: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacjazawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow
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7. SŁOWNIK POJĘĆ
7.1. Definicje powiązane z opisem informacji o zawodzie (zawodoznawcze)
Nazwa pojęcia

Definicja pojęcia

Awans zawodowy

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje awansu – pionowy oraz poziomy. Awans pionowy
oznacza zmianę stanowiska na wyższe w hierarchii przedsiębiorstwa/organizacji oraz przyznanie
wyższego wynagrodzenia i poszerzenie uprawnień, np. awans polegający na osiągnięciu
wyższego stopnia wymagań formalnych w policji, w wojsku, mianowanie na wyższy stopień –
awans nauczycielski. Awans poziomy oznacza zmianę stanowiska niepociągającą za sobą zmiany
pozycji pracownika w hierarchii firmy, np. objęcie dodatkowego stanowiska przez pracownika,
powierzenie nowych zadań, rozszerzenie uprawnień i zakresu podejmowanych decyzji.

Czynności
zawodowe

Są to działania podejmowane w ramach zadania zawodowego i dające efekt w postaci realizacji
celu przewidzianego w zadaniu zawodowym.

Edukacja formalna

Kształcenie realizowane przez publiczne i niepubliczne szkoły oraz inne podmioty systemu
oświaty, uczelnie oraz inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego w ramach programów, które
prowadzą do uzyskania kwalifikacji pełnych oraz kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów
podyplomowych (zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym) albo kwalifikacje w zawodzie
(zgodnie z przepisami oświatowymi).

Edukacja
pozaformalna

Kształcenie i szkolenie realizowane w ramach programów, które nie prowadzą do uzyskania
kwalifikacji pełnych lub kwalifikacji właściwych dla edukacji formalnej.

Efekty uczenia się

Wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne nabyte w procesie uczenia się (w ramach
edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne).

Europejskie Ramy
Kwalifikacji (ERK)

Przyjęta w Unii Europejskiej struktura i opis poziomów kwalifikacji umożliwiająca porównanie
kwalifikacji uzyskiwanych w różnych państwach. W ERK wyróżniono 8 poziomów kwalifikacji
opisywanych za pomocą efektów uczenia się (wiedza, umiejętności i kompetencje). ERK stanowi
układ odniesienia do krajowych ram kwalifikacji, w tym do PRK.

Kody
niepełnosprawności

Są symbolami rodzaju schorzenia, które ma decydujący wpływ na to, do jakich prac osoba
niepełnosprawna może być kierowana, a do jakich nie powinna ze względu na jej zdrowie
i skuteczność pracy na danym stanowisku. Podstawowe kody niepełnosprawności:
01-U upośledzenie umysłowe,
02-P choroby psychiczne,
03-L zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu,
04-O choroby narządu wzroku,
05-R upośledzenie narządu ruchu,
06-E epilepsja,
07-S choroby układu oddechowego i krążenia,
08-T choroby układu pokarmowego,
09-M choroby układu moczowo-płciowego,
10-N choroby neurologiczne,
11-I inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby
zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego,
12-C całościowe zaburzenia rozwojowe.

Kompetencje
społeczne

Jest to rozwinięta w toku uczenia się zdolność kształtowania własnego rozwoju oraz
autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym,
z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania.

Kompetencje
kluczowe

Są to kompetencje (połączenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) integracji
społecznej i zatrudnienia potrzebne w życiu zawodowym i pozazawodowym oraz do bycia
aktywnym obywatelem. Na potrzeby opracowania informacji o zawodach wyróżniono
9 kompetencji, które zostały wybrane i pogrupowane ze zbioru 15 kompetencji kluczowych
wyodrębnionych w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − Projekt PIAAC
prowadzonym cyklicznie przez OECD.
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Kompetencja
zawodowa

Jest to układ wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do wykonywania,
w ramach wydzielonego zakresu pracy w zawodzie zestawu zadań zawodowych. Posiadanie jednej
lub kilku kompetencji zawodowych powinno umożliwić zatrudnienie na co najmniej jednym
stanowisku pracy w zawodzie.

Kwalifikacja

Oznacza zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych
nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne,
zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało
sprawdzone w procesie walidacji oraz formalnie potwierdzone przez uprawniony podmiot
certyfikujący. W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji wyodrębniono 4 rodzaje kwalifikacji: pełne,
cząstkowe, rynkowe i uregulowane.

Polska Rama
Kwalifikacji (PRK)

Opis ośmiu wyodrębnionych w Polsce poziomów kwalifikacji odpowiadających odpowiednim
poziomom Europejskich Ram Kwalifikacji sformułowany za pomocą ogólnych charakterystyk
efektów uczenia się dla kwalifikacji na poszczególnych poziomach ujętych w kategoriach wiedzy,
umiejętności i kompetencji społecznych.

Potwierdzanie
kompetencji

Jest to proces polegający na sprawdzeniu, czy kompetencje wymagane dla danej kwalifikacji
zostały osiągnięte. Terminy o podobnym znaczeniu: „walidacja”, „egzaminowanie”. Proces ten
prowadzi do certyfikacji − wydania przez upoważnioną instytucję „dyplomu”, „świadectwa”,
„certyfikatu”.

Sektorowa Rama
Kwalifikacji (SRK)

Opis poziomów kwalifikacji funkcjonujących w danym sektorze lub branży; poziomy Sektorowych
Ram Kwalifikacji odpowiadają odpowiednim poziomom Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Sprawności
sensomotoryczne

Są to sprawności związane z funkcjonowaniem narządów zmysłów (wzroku, słuchu, smaku,
powonienia, dotyku) oraz narządu ruchu (sprawność rąk, precyzja ruchów rąk, sprawność nóg,
koordynacja wzrokowo-ruchowa itp.).

Stanowisko pracy

Jest to miejsce pracy w strukturze organizacyjnej, np. przedsiębiorstwa, instytucji, organizacji,
w ramach którego pracownik wykonuje zadania zawodowe stale lub okresowo. Do prawidłowego
wykonywania zadań na danym stanowisku pracy konieczne jest posiadanie wiedzy, umiejętności
oraz kompetencji społecznych właściwych dla kompetencji zawodowych wyodrębnionych
w zawodzie.

Tytuł zawodowy

Jest przyznawany osobie, która udowodniła, że posiada określony zasób wiedzy i umiejętności
potrzebny do wykonywania danego zawodu. W niektórych grupach zawodowych (technicy,
lekarze, rzemieślnicy) istnieją ustawowo zadekretowane nazwy i hierarchie tych tytułów, podczas
gdy w innych nie ma takich systemów. Przykładowo tytuły zawodowe uzyskiwane w szkołach
i placówkach oświaty to: robotnik wykwalifikowany i technik, w rzemiośle: uczeń, czeladnik, mistrz,
w kulturze fizycznej: trener, instruktor, menedżer sportu.

Umiejętności

Jest to przyswojona w procesie uczenia się zdolność do wykonywania zadań i rozwiązywania
problemów właściwych dla dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Uprawnienia
zawodowe

Oznaczają posiadanie prawa do wykonywania czynności zawodowych (zawodu), do których dostęp
jest ograniczony poprzez przepisy prawne przewidujące konieczność posiadania odpowiedniego
wykształcenia, spełnienia wymagań kwalifikacyjnych lub innych dodatkowych wymagań.

Uczenie się
nieformalne

Uzyskiwanie efektów uczenia się poprzez różnego rodzaju aktywność poza edukacją formalną
i edukacją pozaformalną, w tym poprzez samouczenie się i doświadczenie uzyskane w pracy.

Walidacja

Oznacza sprawdzenie, czy osoba ubiegająca się o nadanie określonej kwalifikacji, niezależnie od
sposobu uczenia się (edukacja formalna, pozaformalna i uczenie się nieformalne) tej osoby,
osiągnęła wyodrębnioną część lub całość efektów uczenia się wymaganych dla tej kwalifikacji.

Wiedza

Jest to zbiór opisów obiektów i faktów, zasad, teorii oraz praktyk przyswojonych w procesie
uczenia się, odnoszących się do dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Wykształcenie

Oznacza rezultat procesu kształcenia w zakresie ogólnym i specjalistycznym charakteryzowany na
podstawie:
 poziomu wykształcenia odpowiadającego poziomowi ukończonej szkoły (np. wykształcenie:
podstawowe, gimnazjalne, ponadpodstawowe, ponadgimnazjalne, czeladnicze, policealne,
wyższe (pierwszy, drugi i trzeci stopień),
 profilu wykształcenia (ukończonej szkoły) lub dziedziny wykształcenia (kierunek lub kierunek
i specjalność ukończonej szkoły wyższej lub wyższej szkoły zawodowej).
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Zadanie zawodowe

Zawód

Jest to logiczny wycinek lub etap pracy w ramach zawodu o wyraźnie określonym początku i końcu
wykonywany na stanowisku pracy. Na zadanie zawodowe składa się układ czynności zawodowych
powiązanych jednym celem, kończący się określonym wytworem, usługą lub istotną decyzją.
W wyniku podziału pracy każdy zawód różni się wykonywanymi zadaniami, na które składają się
czynności zawodowe.
Jest to zbiór zadań zawodowych wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy,
wykonywanych przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji i kompetencji
(wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki.
Wykonywanie zawodu stanowi źródło utrzymania.

Zintegrowany
System Kwalifikacji
(ZSK)

Wyodrębniona część Krajowego Systemu Kwalifikacji, w której obowiązują określone w ustawie
standardy opisywania kwalifikacji oraz przypisywania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do
kwalifikacji, zasady włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i ich
ewidencjonowania w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK), a także zasady i standardy
certyfikowania kwalifikacji oraz zapewniania jakości nadawania kwalifikacji.
Informacje o ZSK są dostępne pod adresem: https://www.kwalifikacje.gov.pl

Zintegrowany
Rejestr Kwalifikacji
(ZRK)

Rejestr publiczny prowadzony w systemie teleinformatycznym ewidencjonujący kwalifikacje
włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Informacje o ZRK są dostępne pod adresem:
https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

7.2. Definicje związane z wykonywaniem zawodu (branżowe)
Lp.

Nazwa pojęcia

Definicja

Źródło
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.
nsf/download.xsp/WDU20180
001202/U/D20181202Lj.pdf
[dostęp: 31.10.2018]
https://sjp.pwn.pl/slowniki/dal
mierz.html
[dostęp: 31.10.2018]
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.
nsf/download.xsp/WDU20180
001202/U/D20181202Lj.pdf
[dostęp: 31.10.2018]

1

Budowa

Wykonywanie obiektu budowlanego w określonym
miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa
obiektu budowlanego.

2

Dalmierz

Przyrząd do pomiaru odległości dzielącej przedmiot
od miejsca obserwacji.

3

Dokumentacja
powykonawcza

4

Dziennik budowy

5

Higrometr
powierzchniowy

Dokumentacja budowy (tj. pozwolenie na budowę
wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoły odbiorów częściowych
i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książka
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą
montażu – także dziennik montażu) z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku
wykonywania robót; jest wydawany odpłatnie przez
organ administracji architektoniczno-budowlanej.
Przenośne urządzenie służące do pomiaru poziomu
wilgotności.

6

Katastrofa obiektu
budowlanego

7

Książka obiektu
budowlanego

8

Obiekt budowlany

Niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu
budowlanego lub jego części, a także
konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów
urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy
wykopów.
Dokument przeznaczony do zapisów dotyczących
przeprowadzanych badań i kontroli stanu
technicznego, remontów i przebudowy, w okresie
użytkowania obiektu budowlanego.
Budynek, budowla bądź obiekt małej architektury,
wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość
użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.
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http://prawo.sejm.gov.pl/isap.
nsf/download.xsp/WDU20180
001202/U/D20181202Lj.pdf
[dostęp: 31.10.2018]
Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://sjp.pwn.pl/szukaj/higro
metr.html
(dostęp: 31.10.2018]
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.
nsf/download.xsp/WDU20180
001202/U/D20181202Lj.pdf
[dostęp: 31.10.2018]
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.
nsf/download.xsp/WDU20180
001202/U/D20181202Lj.pdf
[dostęp: 31.10.2018]
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.
nsf/download.xsp/WDU20180
001202/U/D20181202Lj.pdf
[dostęp: 31.10.2018]
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9

Plan bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia
(BIOZ)

Dokument tworzony dla jednej konkretnej budowy.
Sporządzenie lub zapewnienia sporządzenia tego planu
jeszcze przed rozpoczęciem budowy należy do
obowiązków kierownika budowy. Plan BIOZ ma na celu
zidentyfikowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa
w miejscu pracy oraz wdrożenie rozwiązań służących
ich zapobieganiu na etapie realizacji inwestycji.

10

Pozwolenie na budowę

Decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót
budowlanych innych niż budowa obiektu
budowlanego.

11

Proces budowlany

Działania od rozpoczęcia robót budowlanych do
odbioru końcowego wykonanych robót
budowlanych.

12

Przebudowa

Wykonywanie robót budowlanych, w wyniku
których następuje zmiana parametrów użytkowych
lub technicznych istniejącego obiektu
budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych
parametrów, jak: kubatura, powierzchnia
zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba
kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne
zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie
niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.

13

Remont

Wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym
robót budowlanych polegających na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej
konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie
wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie
pierwotnym.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.
nsf/download.xsp/WDU20180
001202/U/D20181202Lj.pdf
[dostęp: 31.10.2018]

14

Roboty
budowlane

Należy przez to rozumieć budowę, a także prace
polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub
rozbiórce obiektu budowlanego.

15

Rzeczoznawca
budowlany

16

Samodzielne funkcje
techniczne
w budownictwie

17

Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru
robót budowlanych

18

Teren budowy

Osoba pełniąca samodzielną funkcję w budownictwie,
polegającą na wykonywaniu ekspertyz technicznych
w ściśle określonym zakresie tematycznym,
zapewniającym ich niekwestionowaną miarodajność.
Osoba na tym stanowisku jest fachowcem w
dziedzinie prawa budowlanego, posiada dużą wiedzę
i doświadczenie w branży budowlanej.
Działalność związana z koniecznością fachowej oceny
zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania
zagadnień architektonicznych i technicznych oraz
techniczno-organizacyjnych.
Opracowania zawierające w szczególności zbiory
wymagań, które są niezbędne do określania
standardu i jakości wykonania robót, w zakresie
sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości
wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości
wykonania poszczególnych robót.
Przestrzeń, w której prowadzone są roboty
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez
urządzenia zaplecza budowy.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.
nsf/download.xsp/WDU20180
001202/U/D20181202Lj.pdf
[dostęp: 31.10.2018]
Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie
https://sjp.pwn.pl/szukaj/rzecz
oznawca.html
[dostęp: 31.10.2018]
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https://m.ciop.pl/CIOPPortalW
AR/appmanager/ciop/pl?_nfpb
=true&_pageLabel=P28001844
21335513641054&html_tresc_
root_id=300001968&html_tres
c_id=300001977&html_klucz=
1001&html_klucz_spis=
[dostęp: 31.10.2018]
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.
nsf/download.xsp/WDU20180
001202/U/D20181202Lj.pdf
[dostęp: 31.10.2018]
Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.
nsf/download.xsp/WDU20180
001202/U/D20181202Lj.pdf
[dostęp: 31.10.2018]
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.
nsf/download.xsp/WDU20180
001202/U/D20181202Lj.pdf
[dostęp: 31.10.2018]

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.
nsf/download.xsp/WDU20180
001202/U/D20181202Lj.pdf
[dostęp: 31.10.2018]
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.
nsf/download.xsp/WDU20130
001129/O/D20131129.pdf
[dostęp: 31.10.2018]

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.
nsf/download.xsp/WDU20180
001202/U/D20181202Lj.pdf
[dostęp: 31.10.2018]
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Uprawnienia
budowlane

Decyzja wydana przez organ samorządu
zawodowego osobie, która wykonuje samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie.

23

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.
nsf/download.xsp/WDU20180
001202/U/D20181202Lj.pdf
[dostęp: 31.10.2018]

www.psz.praca.gov.pl

ZASTOSOWANIE INFORMACJI O ZAWODACH
Wsparcie dla pracowników i klientów instytucji rynku pracy w zakresie:

• skutecznego podejmowania decyzji dotyczących wyboru zawodu,
pracy/zatrudnienia,
• nabywania nowych lub rozszerzania już posiadanych kompetencji zawodowych,
• zmiany kwalifikacji zawodowych zgodnie z potrzebami rynku pracy,
• dopasowywania treści szkoleń kontraktowanych przez urzędy pracy do
potrzeb rynku pracy.

Wsparcie dla różnych grup interesariuszy w zakresie:
•
•
•
•
•

poradnictwa i doradztwa zawodowego,
tworzenia i aktualizacji ofert szkoleniowych dla rynku pracy,
dostosowania oferty kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy,
tworzenia i aktualizacji opisów stanowisk pracy,
przygotowania lub aktualizacji opisu kwalifikacji rynkowych wprowadzanych
do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
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