Projekt UMBAU &KO
PL – Fragebogen Analysephase
(Wdrazanie EnEV= Dyrektywy / Rozporzadzenia o redukcji zużycia
energii)
ZAGADNIENIA OGÓLNE
1. Jakie nowe zawodowe jak i społeczne umiejętności oczekiwaliby Państwo
od przyszłego współpracownika?
2. W związku z wdrażaniem EnEv zostana sformuowane nowe wymagania
odnośnie konstruktive wyposażenia/rozbudowania części budowlanych i
wysokie wymagania odnośnie materiałów budowlanych. Efektywność
innowacyjnych materiałów i metod budowlanych jest w znaczącej mierze
zależna od fachowo wykonanych prac. Czy wynika z tego większe
zapotrzebowanie co do kwalifikacji?
Kształcenie doszkalające/zawodowe mogłoby się odbywać na płaszczyźnie
- zmian w rozprzadzeniach w rzemiosle
- planowania kompetencji
- kontrolingu.
3. Czy stwierdzacie Państwo wśród swoich współ/pracowników w związku ze
wdrazaniem ENEV zapotrzebowanie na dokształcenie zawodowe i dalsze?
5. W obrębie jakiej/działalności dostrzegacie Państwo wśród swoich
pracowników deficyt umiejętności/wiedzy?
6. Czy zmieniły się wymagania w stosunku do pracowników odkąd zostało
wprowadzone EnEv? Jeśli tak, to z jakimi konsekwencjami?
KONSTRUKCJA, MATERIAŁY BUDOWLANE, WYKONANIE
7. Czy utrzymują się trudności w trakcie realnego wdrazenia nowych technik
(wiatroszczelne laczenia)

8. Czy zlecenia, prace mogły być nie przyjmowane ze względu na
niewystarczające zawodowe kompetencje w firmie wynikające ze zmian w
kolejności EnEv?
9. Czy nowe konstrukcje są konieczne do przestrzegania wymogow w
zgodnych z der EnEv ? Jeśli tak, to czy wynika z tego zapotrzebowanie na
doksztalcanie zawodowe, czy też zobycie nowych umiejetnosci w zakresie
nowych technik?
10.W jakim zakresie lub dla jakich prac chcieliby Państwo mieć do dyspozycji
dodatkowego kompetentnego pracownika? Co mógłby robić?
11.Jakie czynności tylko warunkowo pokrywają się z klasycznymi zawodami?
12. EnEv pokrywa w całości zapotrzebowanie na energię budynków. Jak
radzicie sobie Państwo ze wdrażaniem aspektów związanych z calosciowa
technika instalacji wewnetrznych budynku.
(trudności: renowacja/nowe budownictwa)
13. Czy rozwijacie Państwo swoją działalność w zakresie technik instalacji
urzadzen ( urządzenia grzewcze, rurociągi, wentylacja) czy tez współpracujecie
Państwo z odpowiednimi specjalistycznymi firmami ?
14 W jaki sposób dajecie sobie Państwo radę z wielowarstwowością EnEv w
fazie planowania?( trudności: architektura)

EDV
15. Jakie działania/czynności wchodzą w skład technik elektronicznego
przetwarzania danych (obsluga komputerowa)
Jakie rodzaju czynnosci wykonywane sa w tym zakresie?
16. Jak będą pokonywane ?
17. Jeśli pojawia sie problemy przy użyciu lub integracji technik
(Elektroniczneprzetwarzanie danych = pbsluga komputerowa) w procesie pracy,
w jaki sposób będą one przezwyciężane? Czy macie państwo umowę dozoru czy
też próbujecie wypracować rozwiązanie we własnym zakresie?
18. Jakie znaczenie mają w Pańskiej firmie procesy pracy wspierane przy
pomocy techznik komputerowych lub procesy administracyjne w odniesieniu
do:
budownictwa/sposobow budowania

- poprzez planowanie
- na budowie
- poprzez komunikację
- poprzez osobiste działania administracyjne
- przy nadzorze budow
- w rachunkowosci (lacznie z postepowaniem upominawczym)

19. Co przyszły pracownik musi umieć w zakresie czynnosci technik
komputerowych?
- Adminstrowanie danych
- Zabezpieczenie danych
- Nadzor nad sytemen - czynności administracyjne (ochrona i serwis)
- Nowe technologie (Kamera digitalna przy helmie , budowniczy z laptopem)
- Oprogramowanie
- Umiejętności podstawowe
20. Czy wsparcie przy pomocy technik komputrowych stanowi „punkt
przecięcia” pomiędzy planowaniem budowy i kierowaniem nią? Jeśli tak, jakie
są to przypadki/ jakie typy?
Czy sa one do zastosowania z personelem ktorym Panstwo dysponuja?
21. Jak ocenia Pan przyszłe znaczenie technik przetwarzania danych w
budownictwie?
22. Jakie są możliwości rozwoju? Jakie trudności już zaistniały lub rzucają cień
na bieżącą działalność?
23. Czy umiejętności związane z obsluga komputera są kryterium podczas
decydowania o zatrudnieniu pracowników?
STRUKTURY ORGANIZACYJNE
24. Czy przeprowadzili Państwo w ciągu ostatniego roku zmiany w sposobach
budowy w celu dopasowania struktury firmy?
25. Czy zmiany względem specjalizacji personelu mają związek z EnEv?
26.Czy niedobór kwalifikacji był powodem do restrukturalizacji
przedsiewziec?

27.Czy zmiany odnośnie struktury organizacyjnej na gruncie wymagań EnEv
były konieczne? (np: współpraca z firmami zagranicznymi)
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