
 

Załącznik nr 1 do Szacowania kosztów szkoleń w ramach projektu „Kompetencje dla budownictwa” 
 

OBSZARY TEMATYCZNE SZKOLEŃ DO REALIZACJI W RAMACH PROJEKTU „KOMPETENCJE DLA BUDOWNICTWA”1 
 

Lp. Obszar tematyczny (kompetencje)2 Oczekiwany przez przedstawicieli sektora efekt 
uczenia się tj. wiedza, umiejętności oraz 

kompetencje społeczne 

Rekomendowana grupa docelowa  

1 Dekarz PRK 3* Wykonywanie robót dekarskich  • pracownicy niewykwalifikowani w zakresie podstawowych 
(pomocniczych) robót dekarskich PRK 2,  

• pracownicy o innych kwalifikacjach budowlanych na poz. 3 w zakresie 
poszerzania swych kwalifikacji (PRK 3) 

2 Betoniarz – zbrojarz PRK 3* Wykonywanie prac betoniarskich  
i zbrojarskich 

• pracownicy niewykwalifikowani w zakresie podstawowych 
(pomocniczych) robót betoniarskich i zbrojarskich( PRK 2), 

• pracownicy o innych kwalifikacjach budowlanych na poz. 3 w zakresie 
poszerzania swych kwalifikacji (PRK 3) 

3 Montowanie i rozbiórka szalunków 
ściennych i stropowych 
PRK 3* 

Zasady i sposoby szalowania, dobór elementów 
i rozwiązań, przestrzeganie bhp podczas 
wykonywanych zadań 

• cieśla (PRK 3), 

• pracownicy niewykwalifikowani w zakresie robót pomocniczych (PRK 2),  

• pracownicy o innych kwalifikacjach budowlanych na poz. 3 w zakresie 
poszerzania swych kwalifikacji (PRK 3) 

4 Kierowanie projektami budowlanymi  
w zakresie techniczno – finansowym 
PRK 6 i 7* 

Wiedza, umiejętności i kompetencje  w zakresie 
kierowania projektem  
w zakresie całego procesu inwestycyjno-
budowlanego   

• kadra menedżerska  

5 Sporządzanie planów Bezpieczeństwa i 
Ochrony Zdrowia PRK 6 i 7* 

Umiejętność sporządzania planów 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla inwestycji 
budowlanej  
 

• kierownicy budów, 

• projektanci 

6 Umiejętności w zakresie stosowania 
technologii BIM (Building Information 
Modelling) PRK 6 i 7*  

Praktyczna znajomość narzędzi informatycznych 
(oprogramowania) służących zaawansowanej 
technologii projektowania, realizacji i 
użytkowania obiektów budowlanych 

• projektanci,  

• kierownicy budów, 

• inspektorzy nadzoru inwestorskiego, 

• zarządcy obiektów budowlanych 

*propozycje dotyczące przypisania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) do danej kwalifikacji w przypadku włączenia kwalifikacji do ZSK i odniesienia do poziomu Sektorowych Ram Kwalifikacji  
w przypadku ustanowienia Sektorowej Ramy Kwalifikacji 

 
1 Opracowano na podstawie rekomendacji Sektorowej Rady ds. kompetencji w budownictwie. 
2 Obszar tematyczny rozumiany jako kompetencja/kwalifikacja (rozumiana zgodnie z ZSK), w której powinno odbywać się kształcenie z uwagi na zidentyfikowane, aktualne potrzeby przedsiębiorców 

sektora, dla której możliwe jest określenie efektów uczenia się (opisanych w następnej kolumnie) możliwych do osiągnięcia poprzez szkolenia lub doradztwo, a w przypadku kwalifikacji – dodatkowo 
potwierdzonych przez uprawnioną instytucję certyfikującą.. 


