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LISTA KWALIFIKACJI W POLSKIM PRZEMYŚLE BUDOWLANYM
CLASSIFIED LIST OF EXISTING CONSTRUCTION INDUSTRY QUALIFICATIONS IN POLAND

Raport jest Rezultatem R1 projektu – 2.1 CLASSIFIED LIST OF EXISTING CONSTRUCTION INDUSTRY
QUALIFICATIONS IN POLAND. Raport składa się z dwóch części: Listy kwalifikacji oraz Załącznika do
listy. Raport jest podstawą dla określenia kwalifikacji cząstkowych w poszczególnych
zawodach i jakie zostaną określone w ramach przygotowania materiałów egzaminacyjnych.
Materiałami uzupełniającymi dla ww. Raportu są przetłumaczone na j. angielski standardy
kwalifikacji zawodowych dla zawodów: 1.murarz, 2. monter instalacji i urządzeń sanitarnych,
3. dekarz.
Celem niniejszego opracowania jest lista kwalifikacji istniejących w polskim przemyśle
budowlanym. Ponieważ ogólnym celem projektu jest uznawanie kwalifikacji nabytych
poprzez pracę, toteż w poniższym opracowaniu określono listę kwalifikacji umożliwiającą
przeprowadzenie procedury uznawania kwalifikacji.
Należy podkreślić, że w Polsce podejmowane już były próby ustalenia listy kwalifikacji w
wybranych zawodach.
Poniżej przedstawiono analizę dokumentów zawierających podział zawodu na kwalifikacje, z
punktu widzenia przydatności poszczególnych dokumentów do sformułowania kwalifikacji
cząstkowych będących przedmiotem egzaminu zawodowego. Do analizy przyjęto
następujące dokumenty i opracowania:
1. standard kwalifikacji zawodowych
2. podstawa programowa (obowiązkowe, na danym etapie kształcenia, zestawy celów i
treści nauczania oraz umiejętności umożliwiające ustalenie wymagań
egzaminacyjnych)
3. modułowy program nauczania dla zawodu (tabela korelacji modułów i jednostek
modułowych)
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4. suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie
5. „Wykaz kwalifikacji potwierdzanych na egzaminie zawodowym określonych dla
zawodów przewidywanych do kształcenia w szkole zawodowej na podbudowie
gimnazjum (projekt)”; por. „O edukacji dla rynku pracy” część I; MEN. Biblioteczka
Reformy 38. Warszawa, październik 2001 r. s. 84‐98. Zeszyt opracowali: Ryszard
Szubański, Zofia Stypińska, Jolanta Kornalewska, Zdzisław Kolan, Ewa Lemieszek,
Beata Dąbrowska, Krzysztof Jędrzejczyk pod kierownictwem Wojciecha Książka.
6. „Walidacja kompetencji nieformalnych uzyskanych przez doświadczenie w pracy”;
Henryk Narwojsz, Cezary Krawczyński, Krzysztof Symela, Karolina Zwiefka;
Warmińsko‐Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego; projekt EQUAL „Budujmy
razem”. Olsztyn 2008. s. 100.

Do szczegółowej analizy przyjęto trzy zawody:
1. murarz
2. monter instalacji i urządzeń sanitarnych
3. dekarz
Przyjęto, że jednym z kryteriów wyodrębnienia kwalifikacji w zawodzie, dla potwierdzenia
kwalifikacji zawodowych podczas egzaminu zawodowego powinna być liczba kwalifikacji w
zawodzie (obok zakresów pracy w zawodzie). Analiza ww. opracowań pozwoliła na
określenie liczby kwalifikacji, wg zawodów.
W konsekwencji, na przykładzie ww. zawodów, a w tym zawodu „monter instalacji i
urządzeń sanitarnych” można sformułować kilka wniosków.

1. Kategoria standardów kwalifikacji zawodowych wskazuje, że w zawodzie „monter
instalacji i urządzeń sanitarnych” wyodrębniono 14 zadań zawodowych, 6 składowych
kwalifikacji oraz 119 umiejętności. Liczba umiejętności jest zdecydowanie zbyt duża aby
mogła być podstawą dla egzaminu. Natomiast z pewnością może być przydatna podczas
określania zarówno pytań teoretycznych jak i sprawdzianu pracy podczas egzaminu. Liczba
zadań zawodowych wydaje się także zbyt duża – 14 zadań zawodowych. Składowe
kwalifikacji, których wyodrębniono 6, dobrze oddają zbiór kwalifikacji cząstkowych w
zawodzie.
2. Podstawy programowe, w tym zadania zawodowe dobrze określają zakresy prac, które
powinny być przedmiotem egzaminu zawodowego. W podstawach wyodrębniono 7 zadań
zawodowych dla omawianego zawodu. Natomiast opis kwalifikacji absolwenta zawiera zbyt
dużą liczbę kwalifikacji ‐ 24.
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3. Modułowy program nauczania i liczba jednostek modułowych. Wyodrębnione moduły, w
liczbie 5, również dobrze spełniają funkcję potwierdzenia kwalifikacji zawodowych podczas
egzaminu zawodowego. Wydaje się, że liczba jednostek zawodowych jest już zbyt duża – 23
jednostki modułowe, przy czym z pewnością jednostki modułowe mogą być wykorzystane do
przygotowywania pytań egzaminacyjnych.
4. Suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje. Suplement ma ogromne zalety.
Liczba kompetencji oscyluje wokół 10 kompetencji a konkretnym przypadku zawodu
„monter instalacji i urządzeń sanitarnych” profil umiejętności i kompetencji wynosi 15
kompetencji.
5. Wykaz kwalifikacji potwierdzanych na egzaminie zawodowym, zawiera zwykle nie więcej
niż 2 – 4 kwalifikacje cząstkowe, w omawianym zawodzie są to 3 kwalifikacje. Proponowany
sposób potwierdzania kwalifikacji opracowany został przez zespół ekspertów MEN oraz
został skonsultowany z pracownikami Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych oraz
resortami i partnerami społecznymi.
Jest kwestią do dyskusji, jak ubogi, lub jak bogaty w kwalifikacje, powinien być przyszły
posiadacz dyplomu uzyskanego w wyniku zdania egzaminu zawodowego dla osób, które
swoje kwalifikacje uzyskały przede wszystkim poprzez doświadczenie w pracy. W
subiektywnym odczuciu piszącego powinno to być, dla zawodu poziomu zasadniczej szkoły
zawodowej około 3 ‐ 6 kwalifikacji cząstkowych (i raczej mniej niż więcej), a dla zawodu na
poziomie szkoły technika około 3 ‐ 7 kwalifikacji. Warto podkreślić, że większa liczba
kwalifikacji cząstkowych wymaganych na egzaminie przyczyni się do łatwiejszego uzyskania
dyplomu.
Listę kwalifikacji dla polskiego przemysłu budowlanego przyjęto za publikacja Ministerstwa
Edukacji Narodowej „Wykaz kwalifikacji potwierdzanych na egzaminie zawodowym
określonych dla zawodów przewidywanych do kształcenia w szkole zawodowej na
podbudowie gimnazjum (projekt)”; MEN. Biblioteczka Reformy 38. Warszawa, październik
2001 r.
W publikacji wyodrębniono 69 zawodów szkolnych, w tym 19 zawodów budowlanych.
LISTA KWALIFIKACJI POLSKIEGO PRZEMYSŁU BUDOWLANEGO
Lp.

Nazwa zawodu

Kwalifikacje do egzaminu zawodowego

1. Kamieniarz

‐ roboty kamieniarskie w budownictwie
‐ roboty kamieniarskie naprawcze

2. Betoniarz‐zbrojarz

‐ wykonawstwo robót budowlanych
‐ wykonawstwo robót zbrojarskich

3. Cieśla

‐ wykonawstwo robót ciesielskich
‐ montaż obiektów z elementów drewnianych i
prefabrykowanych
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4. Monter budownictwa
wodnego

‐ wykonawstwo budowli i urządzeń hydrotechnicznych
‐ konserwacja i eksploatacja budowli i urządzeń wodnych

5. Monter konstrukcji
budowlanych

‐ montaż konstrukcji stalowych
‐ montaż konstrukcji żelbetonowych
‐ montaż konstrukcji drewnianych

6. Murarz

‐ roboty murarskie
‐ roboty tynkarskie

7. Zdun

‐ wykonawstwo robót zduńskich

8. Dekarz

‐ roboty dekarsko‐blacharskie
‐ naprawa i konserwacja pokryć dachowych

9. Monter instalacji i
urządzeń sanitarnych

‐ montaż instalacji i urządzeń wodno‐kanalizacyjnych
‐ montaż instalacji i urządzeń grzewczych
‐ montaż instalacji i urządzeń wentylacyjno‐klimatycznych

10. Monter sieci
komunalnych

‐ montaż sieci gazowych
‐ montaż sieci cieplnych
‐ montaż sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

11. Posadzkarz

‐ wykonawstwo robót podłogowych
‐ wykonawstwo okładzin ściernych wewnętrznych i
zewnętrznych

12. Monter instalacji
gazowych

‐ montaż instalacji i urządzeń gazowych
‐ konserwacja instalacji gazowych

13. Malarz ‐ tapeciarz

‐ wykonawstwo robót malarskich
‐ wykonawstwo robót tapeciarskich

14. Kominiarz

‐ naprawa i konserwacja przewodów kominowych

15. Lakiernik

‐ lakiernictwo wyrobów drzewnych
‐ lakiernictwo samochodowe

16. Blacharz

‐ wykonawstwo przemysłowych robót blacharskich
‐ wykonawstwo budowlanych robót blacharskich
‐ wykonawstwo i naprawa użytkowych wyrobów
blacharskich

17. Ślusarz

‐ ślusarstwo narzędziowe
‐ wykonawstwo i naprawa wyrobów galanterii metalowej
‐ naprawa maszyn, przyrządów i narzędzi
‐ konserwacja i naprawa sprzętu mechanicznego

18. Monter instalator
‐ montaż instalacji i urządzeń w budownictwie wiejskim
urządzeń technicznych w ‐ naprawa i eksploatacja instalacji i urządzeń w
budownictwie wiejskim budownictwie wiejskim
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Page 7 / 7

LDV Project “Towards a Qualified Construction Workforce in Poland”
19. Stolarz

‐ stolarstwo budowlane
‐ stolarstwo meblowe
‐ stolarstwo galanteryjne
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ZAŁĄCZNIK 1 DO „LISTA KWALIFIKACJI W POLSKIM PRZEMYŚLE
BUDOWLANYM”
LICZBA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE W WYBRANYCH OPRACOWANIACH
Do analizy przydatności poszczególnych dokumentów dla kwestii wyodrębnienia kwalifikacji
w zawodzie przyjęto następujące dokumenty i opracowania:
1. standard kwalifikacji zawodowych
2. podstawa programowa
3. modułowy program nauczania dla zawodu (tabela korelacji modułów i jednostek
modułowych)
4. suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie
5. „Wykaz kwalifikacji potwierdzanych na egzaminie zawodowym określonych dla
zawodów przewidywanych do kształcenia w szkole zawodowej na podbudowie
gimnazjum (projekt)”; por. „O edukacji dla rynku pracy” część I; MEN. Biblioteczka
Reformy 38. Warszawa, październik 2001 r. s. 84‐98. Zeszyt opracowali: Ryszard
Szubański, Zofia Stypińska, Jolanta Kornalewska, Zdzisław Kolan, Ewa Lemieszek,
Beata Dąbrowska, Krzysztof Jędrzejczyk pod kierownictwem Wojciecha Książka.
6. „Walidacja kompetencji nieformalnych uzyskanych przez doświadczenie w pracy”;
Henryk Narwojsz, Cezary Krawczyński, Krzysztof Symela, Karolina Zwiefka;
Warmińsko‐Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego; projekt EQUAL „Budujmy
razem”. Olsztyn 2008. s. 100.

Analiza ww. opracowań pozwoliła na określenie liczby kwalifikacji, wg zawodów. Do analizy
przyjęto trzy zawody:
1. murarz
2. monter instalacji i urządzeń sanitarnych
3. dekarz
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