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TECHNIK BUDOWNICTWA 

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU 

Technik budownictwa o specjalności budownictwo ogólne zajmuje się wykonywaniem 
różnorodnych czynności związanych z pracami budowlanymi. Pracując bezpośrednio na budowie 
technik budownictwa może być zatrudniony na stanowisku robotniczym, brygadzisty, majstra lub 
kierownika budowy. Jest to zależne od doświadczenia zawodowego i posiadanych przez niego 
uprawnień. Uprawnienia zdobywa się posiadając doświadczenie zawodowe. Zadania technika 
budownictwa mogą być bardzo szerokie, np.: analizowanie dokumentacji technicznej 
i organizacyjnej robót budowlanych, wykonywanie rysunków budowlanych, określanie własności 
materiałów budowlanych i ich stosowania, wykonywanie prac pomiarowych związanych z budową, 
określanie gruntów budowlanych, kierowanie pracą brygady i robotami na obiekcie, prowadzenie 
rozliczeń za robociznę, materiały i sprzęt, projektowanie nieskomplikowanych elementów 
konstrukcyjnych, określanie stanu zużycia elementów budowlanych i sposobu ich naprawy, itp. 

 

OBSZAR KSZTAŁCENIA:   BUDOWLANY (BD) 

TYP SZKOŁY:     TECHNIKUM 

SYMBOL CYFROWY ZAWODU: TECHNIK BUDOWNICTWA 311204 

NUMER, SYMBOL I NAZWA KWALIFIKACJI 

Numer 
kwalifikacji 

Symbol 
kwalifikacji 

Nazwa kwalifikacji 
Termin 

egzaminu 

K1 BD.29 
Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-
budowlanych. 

po IV semestrze 
(klasa 2 Tech.) 

K2 BD.30 
Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz 
sporządzanie kosztorysów. 

po VII semestrze 
(klasa 4 Tech.) 

 

ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI – CO UCZEŃ BĘDZIE POTRAFIŁ: 

 wykonywanie zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych; 

 wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych; 

 wykonywanie tynków; 

 wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych; 

 organizowanie i kontrolowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy 

i wykonaniem robót ziemnych; 

 organizowanie i kontrolowanie robót budowlanych stanu surowego; 

 organizacja i kontrolowanie budowlanych robót wykończeniowych; 

 organizacja i kontrolowanie robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych; 

 organizacja i kontrolowanie robót związanych z rozbiórką obiektów budowlanych; 

 sporządzanie kosztorysów; 

 przygotowywanie dokumentacji przetargowej. 
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ZADANIA ZAWODOWE, DO KTÓRYCH BĘDZIE PRZYGOTOWANY UCZEŃ: 

 wykonywania określonych robót budowlanych; 

 organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy; 

 organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego i robót 
wykończeniowych; 

 organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych 
w pełnej sprawności technicznej; 

 sporządzania kosztorysów oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej. 

MIEJSCA ZATRUDNIENIA ABSOLWENTÓW 

Miejscem pracy technika budownictwa mogą być przedsiębiorstwa robót budowlanych, 
wytwórnie prefabrykatów, mieszanek betonowych i mas bitumicznych, biura projektów, 
instytuty naukowo  - badawcze, hurtownie materiałów i maszyn budowlanych, spółdzielnie 
mieszkaniowe, administracja państwowa i samorządowa, pracownie konserwacji zabytków. 
Technik budownictwa pracuje przede wszystkim w zespole. Jego kontakty z ludźmi są bardzo 
rozległe i obejmują innych kolegów, specjalistów, przełożonych, inwestorów, inspektorów 
nadzoru, administrację przedsiębiorstwa, robotników budowlanych. Pracodawca zwykle 
wymaga od niego pełnej dyspozycyjności i ruchliwości a lokalizacje budów często się zmieniają. 
Budowy mogą być zlokalizowane poza miastem, daleko od siedziby firmy, bywa że za granicą. 
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