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Wstęp 
 

Współczesna rzeczywistość społeczno-gospodarcza charakteryzuje się niezwykle wysoką 

dynamiką zmian. Szybkie tempo innowacji, postępująca globalizacja, a także zmiany stylu życia czy 

wyznawanych wartości społeczeństw sprawiają, iż struktury gospodarcze krajów i regionów podlegają 

gwałtownym przemianom. Konsekwencją zmian struktur gospodarczych są także zmiany 

zapotrzebowania na kwalifikacje zawodowe. Kształtowane obecnie kwalifikacje zawodowe muszą 

nadążać za zmieniającymi się charakterystykami istniejących stanowisk pracy, ale także dostosowywać 

się do dopiero wyłaniających się nowych stanowisk pracy. Wyzwaniem z punktu widzenia systemu 

kształcenia zawodowego jest bieżące monitorowanie dynamicznych potrzeb gospodarki w zakresie 

popytu na kwalifikacje i stałe dostosowanie do nich oferty edukacyjnej.  

Należy przy tym podkreślić, iż zapewnianie takiego nadążania podaży oferty edukacyjnej do 

zmieniającego popytu na kwalifikacje jest niezmiernie ważne z punktu widzenia jednostek systemu 

edukacji, w szczególności szkół zawodowych oraz uczestników systemu edukacji, głównie młodzieży, ale 

też z perspektywy odbiorców kształtowanych kwalifikacji, czyli przedsiębiorstw i instytucji. Z 

perspektywy uczestników systemu edukacji zawodowej warto zauważyć, iż zdolność do znalezienia 

zatrudnienia, nazywana czasem „zatrudnialnością” lub „atrakcyjnością zatrudnieniową” (od angielskiego 

słowa „employability”), staje się kluczowym problemem rynku pracy absolwentów, w tym absolwentów 

kształcenia zawodowego.   

Rynek pracy, na który wchodzą absolwenci jest coraz bardziej złożony i niestabilny. Z tego 

względu liczni absolwenci mają problemy z rozpoczynaniem karier zawodowych, szczególnie w 

przypadku podejmowania pracy w zawodzie wyuczonym, który nie zawsze jest jednocześnie zawodem 

poszukiwanym przez pracodawców. Ważnym źródłem tych problemów jest wybieranie kierunku 

kształcenia, na który zapotrzebowanie na lokalnym czy regionalnym rynku pracy jest niskie czy wręcz 

malejące.  Młodzież kierując się nieścisłymi informacjami bądź pewnego rodzaju „modami” na pewne 

zawody podejmuje nietrafne decyzje edukacyjne, które przynoszą z perspektywy czasu negatywne 

konsekwencje. Szereg badań potwierdza, iż kompetencje absolwentów szkół zawodowych co najmniej 

nie w pełni odpowiadają potrzebom rynku pracy.  

Z kolei, jeśli popatrzymy na popytową stronę rynku pracy, to wyraźnie rysuje się tu problem 

niedoboru pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. Obecnie brak wykwalifikowanych kandydatów 

do pracy staje się kluczową barierą rozwoju wielu przedsiębiorstw, w tym na obszarze tak zwanego 

Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.  

W świetle powyższych spostrzeżeń można postawić tezę, iż przynajmniej część uczestników 

systemu kształcenia zawodowego nabywa kwalifikacje i praktyczne umiejętności, które nie są już 

poszukiwane na rynku pracy, a z drugiej strony brakuje w systemie kształcenia pewnych kierunków 

kształcenia pozwalających na zdobycie kwalifikacji i praktycznych umiejętności poszukiwanych przez 



     

 

 

 

 

pracodawców na lokalnym i regionalnym rynku pracy. Istnienie powyższej rozbieżności może być także 

ważnym elementem obniżającym atrakcyjność samego systemu kształcenia zawodowego, które może 

przejawiać się ograniczonym zainteresowaniem kształcenia w szkołach zawodowych, szczególnie ze 

strony młodzieży osiągającej dobre wyniki nauczania.  

Zrozumienie negatywnych konsekwencji oraz pojawiających się rozbieżności pomiędzy ofertą 

systemu kształcenia zawodowego, a zmieniającym się popytem pracodawców na kwalifikacje uzasadnia 

potrzebę podejmowania działań, które przeciwdziałałyby takiej sytuacji i poprawiały sytuację zarówno 

młodzieży - uczestników systemu kształcenia jak i pracodawców odbiorców kwalifikacji jak i samych szkół 

zawodowych, których istotą jest kształcenie w zawodach zgodnych z potrzebami rynku pracy.  

Celem relacjonowanych badań była identyfikacja luk kompetencyjnych na poziome zawodów i 

kwalifikacji oraz systematyczne formułowanie rekomendacji w zakresie dostosowania oferty 

edukacyjnej systemu kształcenia zawodowego na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego 

(BOF) do potrzeb pracodawców. Na obszar BOF składa się: miasto Białystok oraz 9 gmin należących do 

powiatu białostockiego, w tym gminy miejsko-wiejskie: Choroszcz, Czarna Białostocka, Łapy, Supraśl, 

Wasilków, Zabłudów oraz gminy wiejskie: Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Turośń Kościelna. 

Białostocki Obszar Funkcjonalny zlokalizowany jest w centralnej części województwa podlaskiego i 

zajmuje obszar 1 728,15 km², co stanowi 8,6% powierzchni województwa. Białostocki Obszar 

Funkcjonalny zamieszkuje ponad 413 tys. osób , co stanowi ok. 34% potencjału ludnościowego 

województwa podlaskiego.  Wysoki potencjał społeczno – gospodarczy badanego obszaru sprawia, iż 

wnioski z badania mogą być rozpatrywane także z perspektyw całego województwa podlaskiego. 

Realizacja przyjętego celu badawczego wymagała analiz dany na temat sytuacji na rynku pracy 

w zakresie poszczególnych zawodów. Przy czym dane statystyczne dostępne są najczęściej na poziomie 

wojewódzkim. Przede wszystkim zatem niezbędne było przeprowadzenie badań empirycznych 

zapotrzebowania na kwalifikacje ze strony pracodawców na terenie BOF. Przyjęto, iż konsekwentna 

realizacja celu badania wymaga systematycznego zbierania i analizowania danych. W ramach 

finansującego niniejsze badanie projektu założono coroczne przeprowadzanie badań w 5 edycjach w 

latach 2017-2021 – co roku, średnio na próbie 120 firm i  360 stanowisk. Niniejszy raport zawiera wyniki 

badań prowadzonych w latach 2017-2022, które objęły 511 firm i 2003 stanowiska. 

Na potrzeby relacjonowanego badania dokonano celowego doboru firm, kierując się  kryterium 

ich udziału w generowaniu zapotrzebowania na kwalifikacje zawodowe na terenie BOF, z 

uwzględnieniem ośmiu obszarów kształcenia zawodowego (zgodnie z projektem rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z 2017 roku odnośnie do Podstawy Programowej Kształcenia w Zawodach), 

takich jak: 

1) administracyjno-usługowy (AU), 

2) budowlany (BD), 

3) elektryczno-elektroniczny (EE), 

4) mechaniczny i górniczo-hutniczy (MG), 



     

 

 

 

 

5) rolniczo-leśny z ochroną środowiska (RL), 

6) turystyczno-gastronomiczny (TG), 

7) medyczno-społeczny (MS), 

8) artystyczny (ST). 

Podstawą celowego doboru firm do badania była baza firm REGON, zaś źródłem uzupełniającym 

książka teleadresowa „Panorama Firm” przy uwzględnieniu doboru największych pracodawców, czy 

typów firm generujących największe zapotrzebowanie na kwalifikacje zawodowe. W wytypowanych 

firmach badania objęły analizę konkretnych stanowisk pracy, na których zatrudniani są absolwenci 

kształcenia zawodowego. Należy podkreślić przy tym znaczącą różnicę pomiędzy określonym zawodem, 

który nauczany jest w szkole a wymaganiami konkretnych stanowisk pracy, na których zatrudniani są 

absolwenci. Znajomość realiów pracy na faktycznych stanowiskach może być ważną przesłanką 

identyfikacji na jakie zawody istnieje zapotrzebowanie. W trakcie badań zebrano informacje dotyczące 

tego na czym polega praca na danych stanowiskach oraz jakie zadania są realizowane. Zebrano w 

szczególności informacje dotyczące tego:  

• jakich zawodów wymagają faktyczne stanowiska pracy na lokalnym rynku pracy BOF; 

• jak duże jest zatrudnienie na stanowiskach związanych z danym zawodem, czyli jak głęboki 

jest popyt na kwalifikacje danego zawodu; 

• czy pracodawcy zamierzają zatrudniać nowych pracowników na stanowiskach związanych z 

danym zawodem; 

• jaka jest dostępność kandydatów do pracy, określona przez liczbę kandydatów na 1 wolne 

miejsce. 

Należy podkreślić, iż powyższe cechy rzutujące na zapotrzebowanie na kształcenie w 

określonych zawodach, kształtują się specyficznie na lokalnych rynkach pracy. W związku z tym, jeśli 

informacje w tym zakresie mają być użyteczne w procesie dostosowywania oferty edukacyjnej do 

potrzeb pracodawców powinny być rozpatrywane w takim wymiarze - w przypadku niniejszego 

opracowania w ramach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Ogromna liczba zróżnicowanych 

stanowisk pracy, z jednej strony i rozmiar próby badawczej oraz w konsekwencji brak doboru losowego 

wynikający z ograniczonych zasobów projektu finansującego relacjonowane badanie sprawiają, iż nie 

można mówić o reprezentacyjności próby badawczej. Tym niemniej uzyskane informacje mają znaczny 

praktyczny walor informacyjny odnośnie przebadanych stanowisk i zawodów. Pozytywnie na 

interpretacje wyników wpływa fakt, iż jak wzmiankowano wyżej do badania wytypowane zostały rodzaje 

firm oraz stanowiska o największym potencjale zatrudnieniowym, czyli dające możliwość zatrudnienia 

dla jak największej liczby absolwentów kształcenia zawodowego.  

Badanie zostało przeprowadzone w formie bezpośrednich wywiadów z wykorzystaniem 

kwestionariusza badawczego (PAPI). Badania były przeprowadzone przez ankieterów – stałych 

pracowników Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr zaangażowanych i przeszkolonych jako Doradcy 



     

 

 

 

 

kompetencji. Dobór próby badanych stanowisk przebiegał w dwóch etapach. W pierwszym jak 

wzmiankowano wyżej w sposób celowy dobrano typy firm, które tworzą najwięcej miejsc pracy dla 

absolwentów kształcenia zawodowego. W drugim kluczowym etapie respondenci - menedżerowie firm 

wskazywali w ramach struktur organizacyjnych własnych przedsiębiorstw stanowiska, które w ich 

przeświadczeniu tworzą obecnie i będą tworzyły w przyszłości największy potencjał zatrudnieniowy. 

Większość kluczowych wyników badania rozpatrywana jest w świetle informacji zebranych nie na temat 

firm, lecz na temat stanowisk pracy, na których zatrudniani są absolwenci kształcenia zawodowego.  

Badanie stanowisk pracy oraz niniejsza książka zostały zrealizowane w ramach projektu 

„Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia 

zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” finansowanego z środków UE w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 --2020, Oś 

priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz 

konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.2 Stworzenie Centrum Kompetencji BOF oraz 

środków budżetu państwa, a także wkładów własnych Miasta Białystok i partnera Białostockiej Fundacji 

Kształcenia Kadr.   

Głównym celem Projektu jest utworzenie „Centrum Kompetencji BOF”, które będzie działało na 

rzecz dostosowania kompetencji osób uczących się, podejmujących decyzje edukacyjno-zawodowe do 

potrzeb regionalnej gospodarki. Projekt jest realizowany w partnerstwie Miasta Białystok z Białostocką 

Fundacją Kształcenia Kadr, przy udziale Realizatorów: Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku 

i Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego. 

Niniejsza publikacja zawiera wyniki badania firm, których główny zakres działalności należy do 

obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego, z uwzględnieniem dwóch podobszarów: metalowego i 

samochodowego. W firmach tych znajdują się stanowiska pracy, na których zatrudnieni są absolwenci 

kierunków kształcenia z analizowanego obszaru.  

W Rozdziale I została przedstawiona metodologia badania firm, w tym opis wykorzystanych 

narzędzi badawczych.  

Rozdział II zawiera krótką charakterystykę zawodów z obszaru mechanicznego, w których 

kształcą szkoły z obszaru BOF obejmującą takie aspekty jak: opis zawodu, zadania zawodowe 

wykonywane w ramach zawodu, miejsca pracy w których można podjąć zatrudnienie po zakończeniu 

nauki w szkole. 

W Rozdziale III została przedstawiona sytuacja na rynku pracy rozpatrywana w ramach 

zawodów. Przytoczono dane o liczbie bezrobotnych oraz zgłoszonych miejscach pracy w poszczególnych 

zawodach, w których występuje kształcenie na terenie BOF. Ze względu na brak dostępności do tego 

typu danych na poziomie BOF prezentowane dane dotyczą dwóch powiatów Miasta Białystok i powiatu 

białostockiego.  Ponieważ jednak jak wzmiankowano powyżej potencjał społeczno - gospodarczy BOF 

obejmuje znacząca część wymienionych powiatów, to wyniki analizy danych na poziomie regionu mogą 

być ostrożnie odnoszone do sytuacji w samym Białostockim Obszarze Funkcjonalnym. Ponadto na 



     

 

 

 

 

podstawie analizy „Barometr Zawodów” zaprezentowano prognozy zmian w zapotrzebowaniu na 

poszczególne zawody w 2022 roku na poziomie poszczególnych powiatów województwa podlaskiego, 

w tym Miasta Białegostoku i powiatu białostockiego tworzących obszar BOF. 

Rozdział IV poświęcony jest charakterystyce badanych przedsiębiorstw z obszaru 

mechanicznego. Zaprezentowano w nim strukturę badanych firm według liczby zatrudnionych 

pracowników oraz okresu prowadzenia działalności. Omówiono zakres współpracy firm ze szkołami 

zawodowymi oraz ocenę tej współpracy. Przedstawiono również informacje dotyczące rekrutacji 

nowych pracowników oraz stanowisk, na które najczęściej poszukiwani są pracownicy.  

W Rozdziale V dla każdego z zawodów przeanalizowano zadania zawodowe wykonywanie na 

stanowiskach w zawodzie, częstość i ważność wykonywania zadań zawodowych,  poziom kompetencji 

absolwentów  zakresie wykonywania poszczególnych zadań oraz liczbę pracowników zatrudnionych na 

poszczególnych stanowiskach w badanych firmach. 

W kolejnych rozdziałach przedstawiono analizę luki kompetencyjnej na poziomie kwalifikacji 

oraz na poziomie efektów kształcenia. 

W ostatnim rozdziale zamieszczono informacje o szkoleniach rekomendowanych przez 

przedsiębiorców dla uczniów szkół zawodowych, które pozwolą im zwiększyć szanse na zatrudnienie i 

zdobyć kompetencje oczekiwane przez pracodawców.  
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Założenia metodologiczne badania potrzeb kompetencyjnych 
firm z BOF   
 
 
Problem badawczy 

Zdolność do znalezienia zatrudnienia, nazywana czasem „zatrudnialnością” lub „atrakcyjnością 

zatrudnieniową” (od angielskiego słowa „employability”), staje się kluczowym problemem rynku pracy 

absolwentów, także absolwentów kształcenia zawodowego.  

Rynek pracy, na który wchodzą absolwenci jest coraz bardziej złożony i niestabilny, a wymagania 

stawiane potencjalnym wykonawcom pracy w większości zawodów, w tym również w tych o niższych 

wymaganiach kwalifikacyjnych, wykazują tendencję rosnącą. Z tego względu coraz częściej absolwenci 

mają problemy z rozpoczynaniem karier zawodowych, szczególnie w przypadku podejmowania pracy w 

zawodzie wyuczonym.  

Z dotychczas przeprowadzonych badań przez BFKK (2014, Kształcenie zawodowe na terenie 

BOF) odnośnie szkolnictwa zawodowego wynika, iż kompetencje absolwentów szkół zawodowych z 

terenu BOF nie odpowiadają potrzebom rynku pracy.  

Ponad 15% badanych absolwentów średnich szkół zawodowych i 40% absolwentów 

zasadniczych szkół zawodowych pozostawała bez pracy, zaś odsetek pracujących w wyuczonym 

zawodzie wynosi zaledwie 55%. Głównym powodem, dla którego absolwenci szkół zawodowych z 

terenu BOF nie wykonują pracy w swoim zawodzie był fakt, że nie znaleźli pracy w swoim zawodzie (80% 

wskazań badanych).  

Z kolei jeśli popatrzymy na popytową stronę rynku pracy, to blisko jedna trzecia firm, które 

poszukiwały pracowników miała problemy ze znalezieniem osób o odpowiednich kwalifikacjach. Z badań 

wynika, iż najczęstszym powodem trudności rekrutacyjnych przedsiębiorstw BOF jest: brak osób z 

odpowiednim doświadczeniem (42%), chętnych do pracy (17%) lub posiadających pożądane kwalifikacje 

i umiejętności (17%). 

Dlatego ważne staje się takie kształtowanie kompetencji mieszkańców BOF, w szczególności 

uczestników systemu kształcenia zawodowego, aby stale odpowiadały potrzebom istniejących i 

powstających miejsc pracy, przez co nastąpi wzrost zatrudnienia i dochodów mieszkańców. Podniesienie 

kompetencji do pracy uczestników systemu kształcenia zawodowego zapewni ich większą adaptacyjność 

na zmieniającym się rynku pracy.  

Przedstawione informacje uzasadniają w pełni podjęty temat badawczy odnośnie do 

identyfikacji luk kompetencyjnych, zaś uzyskane dane oraz sformułowane rekomendacje należy uznać 

za odpowiedź na wyzwania stawiane na poziomie BOF, jak całego regionu podlaskiego.  
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Cele badawcze 

Celem badań jest identyfikacja luk kompetencyjnych, która będzie podstawą dostosowania 

oferty edukacyjnej oraz systemu kształcenia zawodowego na obszarze Białostockiego Obszaru 

Funkcjonalnego do potrzeb pracodawców. 

Osiągnięcie tego celu wymaga identyfikacji luki kompetencyjnej na pięciu poziomach: 

v zawodów – w zakresie analizy podaży i popytu na zawody - analogicznie do rankingów zawodów 

nadwyżkowych i deficytowych oraz prognoz w zakresie zawodów przyszłości BOF;  

v kwalifikacji – w zakresie analizy popytu na poszczególne kwalifikacje, ukazując braki 

kompetencyjne osób posiadających dany zawód w zakresie określonych kwalifikacji 

składających się na ten zawód lub nowych kwalifikacji wykraczającej poza ten zawód w systemie 

kształcenia (zgodnie z istniejącą podstawą programową) w sytuacji, gdy pracodawca 

zatrudniając w danym zawodzie wymaga dodatkowych kwalifikacji pracowników 

(wielozawodowe stanowiska pracy), jednak w zakresie węższym, niż wynikającym z połączenia 

dwóch całych zawodów. Analiza wymaga konsultacji oświatowych standardów kwalifikacji (tj., 

efektów kształcenia i treści programowych dla każdej kwalifikacji) z pracodawcami BOF, 

kreującymi konkretne stanowiska pracy w wymiarze doraźnym i rozwojowym; 

v umiejętności – w zakresie analizy popytu na umiejętności, czyli elementy kwalifikacji zgodnie z 

systemem kwalifikacji w systemie oświaty. Analiza popytu na umiejętności, rozumiane jako 

część kwalifikacji wymaga wnikliwej analizy i opisu stanowisk pracy charakterystycznych dla BOF 

i dostępnych w BOF z zaangażowaniem osób wykonujących pracę na tych stanowiskach – 

pracowników i mistrzów rozumiejących procesy pracy w konkretnym środowisku pracy, 

współpracujących z nauczycielami zawodu oraz instruktorami praktycznej nauki zawodu, 

rozumiejących efekty kształcenia dla poszczególnych kwalifikacji wymaganych przez dane 

środowisko pracy; 

v czynności – w zakresie analizy i opisu czynności/zadań zawodowych składających się na 

umiejętności zawodowe (adekwatne do Kursów Umiejętności Zawodowych), z których z kolei 

składają się kwalifikacje zawodowe (adekwatne do Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych). 

Czynności zawodowe, ze względu na swój praktyczny i analityczny, podstawowy charakter 

kształtowane są tylko i wyłącznie w środowisku pracy poprzez wykonywanie tych czynności z 

możliwością pomiaru ich efektu, dlatego też najlepszą formą edukacyjną w tym wymiarze Luki 

Kompetencyjnej są praktyki i staże, których program składany jest z wybranych czynności 

adekwatnie do realnego „potencjału edukacyjnego” firmy przyjmującej na staż (wyposażenie 

stanowiska edukacyjnego, narzędzia i urządzenia, procesy technologiczne i wytwórcze); 

v profesjonalizacji – w zakresie analizy popytu na uprawnienia specjalistyczne niezbędne do 

wykonywania pracy w konkretnych środowiskach pracy, wynikające z postępu technologicznego 

oraz określonych wymogów prawa czy bezpieczeństwa pracy, a wykraczające poza katalog 

umiejętności składających się na konkretną kwalifikacje. Zgodnie z najnowszymi modelami 
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kształcenia praktycznego identyfikowanymi w Europie, Dualny System Kształcenia powinien być 

systematycznie uzupełniany poprzez kursy specjalistyczne, dotyczące uprawnień do stosowania 

wybranych technologii czy obsługi urządzeń. 

Wyniki badań pozwolą na osiągniecie następujących celów szczegółowych, pozwalających na 

wypracowanie corocznych rekomendacji, których adresatem będą: 

v szkoły zawodowe - w zakresie modernizacji dotychczasowych kierunków kształcenia, jak i 

otwierania nowych kierunków w ramach programów rozwojowych szkół zawodowych oraz 

Wojewódzka Rada Rynku Pracy, opiniująca plany poszczególnych szkół zawodowych w zakresie 

nowo uruchamianych kierunków kształcenia (efekt badania Luki Kompetencyjnej na poziomie 

zawodów); 

v placówki kształcenia ustawicznego - w zakresie KKZ i KUZ wraz ze standardem edukacyjnym i 

egzaminacyjnym KUZ – roczna oferta KKZ i KUZ (efekt badania Luki Kompetencyjnej na poziomie 

kwalifikacji i umiejętności); 

v firmy – w zakresie dualnego systemu kształcenia poprzez programy staży zawodowych i praktyk 

z zastosowaniem wystandaryzowanych 243 czynności zawodowych. Powstanie roczna – 

wakacyjna oferta staży i praktyk (efekt badania Luki Kompetencyjnej na poziomie czynności 

zawodowych); 

v Z kolei efektem badania Luki Kompetencyjnej na poziomie uprawnień i profesjonalizacji 

wykraczającej poza ramy kwalifikacji szkolnych (Poziom 5 Luki Kompetencyjnej BOF) będzie 

wypracowany katalog kursów specjalistycznych i uprawnień specjalistycznych dla 

poszczególnych 9 branż lub zawodów  - roczna oferta kursów w ramach trzeciego filaru edukacji 

zawodowej BOF.  

Przyjęta koncepcja badania luki kompetencyjnej na pięciu poziomach stanie się także podstawą 

do optymalizacji systemu kształcenia na obszarze BOF, poprzez dopasowanie formy kształcenia 

zawodowego do poziomu i szczegółowości zdiagnozowanej luki kompetencyjnej.  

Podejście to zwiększy efektywność kształcenia zawodowego poprzez skuteczniejsze zarządzanie 

procesem edukacji w kontekście kosztów edukacji i czasu jej trwania. W ten sposób system ma szanse 

stać się elastyczny, precyzyjnie reagujący na zdiagnozowane potrzeby rynku oraz faktyczną podaż 

kompetencji, kreowaną przez absolwentów szkół zawodowych.  

 

Zasięg terytorialny badania 

Badaniem zostały objęte przedsiębiorstwa posiadające siedzibę na terenie Białostockiego 

Obszaru Funkcjonalnego. W skład Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego wchodzą: 

stolica województwa podlaskiego – miasto Białystok oraz 9 gmin należących do powiatu białostockiego, 

w tym gminy miejsko-wiejskie: Choroszcz, Czarna Białostocka, Łapy, Supraśl, Wasilków, Zabłudów oraz 

gminy wiejskie: Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Turośń Kościelna. 
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Białostocki Obszar Funkcjonalny zlokalizowany jest w centralnej części województwa 

podlaskiego i zajmuje obszar 1 728,15 km², co stanowi 8,6% powierzchni województwa. Białostocki 

Obszar Funkcjonalny  zamieszkuje ponad 413 tys. ludności, co stanowi ok. 34% potencjału 

ludnościowego województwa podlaskiego.1 

 

Próba badawcza 

Realizacja celu badania skłania do prowadzenia badań corocznie – w 5 edycjach w latach 2017-

202 – na próbie 120 firm i 600 pracowników.  

Ze względu na tak określony cel badawczy  dokonano celowego doboru firm według kryterium 

reprezentatywności próby w wymiarze gospodarczym i strategicznym (udział poszczególnych branż w 

gospodarce BOF oraz w strategicznych kierunkach rozwoju BOF i regionu), z uwzględnieniem ośmiu 

obszarów kształcenia zawodowego (zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 

2017 roku odnośnie do Podstawy Programowej Kształcenia w Zawodach), takich jak: 

1) administracyjno-usługowy (AU), 

2) budowlany (BD), 

3) elektryczno-elektroniczny (EE), 

4) mechaniczny i górniczo-hutniczy (MG), 

5) rolniczo-leśny z ochroną środowiska (RL), 

6) turystyczno-gastronomiczny (TG), 

7) medyczno-społeczny (MS), 

8) artystyczny (ST). 

Podstawą celowego doboru firm do badania była baza firm REGON, będąca w dyspozycji 

Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr, zaś źródłem uzupełniającym była książka teleadresowa typu 

„Panorama Firm”. 

 

Metody i narzędzia badawcze 

Do badania potrzeb kompetencyjnych firm na terenie BOF zostały wykorzystane zróżnicowane 

narzędzia i metody badawcze, dostosowane do pięciu poziomów luki kompetencyjnej. 

Badanie firmy (Ankieta 1. FIRMA HR i Ankieta 2.  Efekty kształcenia) 

Zadaniem badania za pomocą Ankiety 1 (FIRMA - HR) jest przede wszystkim identyfikacja 

stanowisk w firmach na których pracują absolwenci szkół zawodowych (techników zawodowych i ZSZ). 

Już na tym etapie możliwe jest rozpoznanie niektórych luk kompetencyjnych (krótki wywiad pogłębiony 

na początku ankiety / pytania o preferowane i faktyczne zatrudnienie na stanowiskach / 

zapotrzebowanie na szkolenia specjalistyczne). Dodatkowo ankieta służy identyfikacji pracowników do 

 
1 http://bof.org.pl/pl/o-stowarzyszeniu/statut 
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kolejnych wywiadów oraz jest materiałem na potrzeby poradnictwa popytowego w szkołach (np. pytania 

o wynagrodzenia na stanowiskach i mocne strony firmy) oraz jest wstępną deklaracją przyjmowania 

absolwentów na staże zawodowe. 

Ankieta 2 (Efekty kształcenia)  została przyjęta jako narzędzie / które sprawdziło się w badaniach 

w innych projektach realizowanych przez BFKK (np. „Krok w przyszłość”). Za jej pomocą bada się lukę 

kompetencyjną skorelowaną z efektami nauczania z podstawy programowej. Respondenci oceniają w 

skali 1-5 efekty kształcenia istotne na danym stanowisku pracy oraz kompetencje absolwentów szkół 

zawodowych podejmujących prace w firmie na danym stanowisku. Przyjęto, iż różnica w ocenie 

punktowej pomiędzy „istotnością” a „umiejętnościami absolwentów” stanowi miarę luk 

kompetencyjnych w poszczególnych efektach nauczania / umiejętnościach absolwentów. Każdy efekt 

nauczania przekłada się na programy szczegółowe w szkołach. Za pomocą tego badania można więc 

określić na jakich kierunkach / w których treściach nauczania / w których przedmiotach / w których 

zagadnieniach (lekcjach) / w których szkołach występują największe luki kompetencyjne. Może 

(powinno) to stanowić podstawę do korekty programów nauczania na różnych poziomach. Ankiety te 

zostały opracowane dla konkretnych zawodów szkolnych. W ankiecie uwzględniono również pytanie o 

Kompetencje Kluczowe / które stanowią tzw. 9 Obszar badawczy. 

Badanie pracownika - Ankieta 3 „Opis stanowiska” 

Ankieta 3 „Opis stanowiska” służy do badania pracowników. Na pierwszym etapie badań tymi 

pracownikami są szefowie komórek organizacyjnych (wydziałów) / którzy mają ogólny przegląd 

stanowisk. Pytania zawarte w ankiecie dotyczą wiec raczej „zbioru pracowniczego na danym 

stanowisku” niż poszczególnego pracownika. Pozwala to uchwycić pewne zasadnicze dane / opisy 

pracowników zatrudnionych na konkretnych stanowiskach. W dalszym toku prac badawczych (po 

identyfikacji głównych luk kompetencyjnych) przeprowadzane będą tego typu wywiady również 

bezpośrednio z pracownikami zatrudnionymi na konkretnych stanowiskach.  

W Ankiecie 3 identyfikowane są zadania i czynności wykonywane na danym stanowisku oraz o 

deficyty kompetencyjne. Pozwoli to na uzyskanie opisów zadań i czynności zawodowych na konkretnych 

stanowiskach. Jednak w początkowej fazie badań okazało się, że większość kierowników wydziałów nie 

jest w stanie w trakcie wywiadu w sposób ekspercki detalicznie określić zadań i czynności 

(wyznacznikiem „zadania’ był rezultat / zaś czynności wchodziły w skład zadania). Postanowiono więc 

zmienić układ ankiety i wprowadzić dwie wersje – uniwersalną i szczegółową. W ankiecie „uniwersalnej” 

respondenci nadal mają możliwość w sposób swobodny określania zadań i czynności zawodowych. W 

drugiej wersji mamy ankiety przygotowane dla konkretnych stanowisk (z określonymi zadaniami) / a 

pytamy wyłącznie o braki kompetencyjne dla czynności w ramach konkretnych / zdefiniowanych zadań 

zawodowych. Ułatwia to nie tylko prace Doradcom Kompetencji ale również respondentom. Odnoszą 

się oni judo konkretnych pytań dotyczących konkretnych zadań zawodowych. Zadania te zostały 

określone przez ekspertów BFKK zajmujących się opracowaniem standardów do egzaminów 
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zawodowych. W drugiej wersji ankiety nadal występuje możliwość swobodnego wypowiedzenia się 

respondentów co do zadań zawodowych na stanowisku. Pytanie o częstotliwość (przy odpowiedniej 

próbie badawczej).  
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Charakterystyka budowlanego obszaru kształcenia   
 

Kierunki kształcenia w obszarze budowlanym na terenie BOF 

Kształcenie w zawodach z obszaru budowlanego na terenie Białostockiego Obszaru 

Funkcjonalnego odbywa się w 2 branżach budowlanej i elektroenergetycznej: 

Tabela 1. Przyporządkowanie zawodów szkolnictwa zawodowego z obszaru budowlanego do branż 

Technik budownictwa 

Branża budowlana (BUD) 

Technik geodeta 
Technik urządzeń sanitarnych/technik inżynierii 
sanitarnej 
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w 
budownictwie 
Technik robót wykończeniowych w 
budownictwie 
Technik budowy dróg 
Murarz–tynkarz 
Dekarz 
Technik gazownictwa 
Monter sieci i instalacji sanitarnych 
Technik urządzeń i systemów energetyki 
odnawialnej 

Branża elektroenergetyczna (ELE) 

Źródło: opracowanie własne 

Na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego kształcenie w zawodach budowlanych 

odbywa się w następujących szkołach: 

 

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. Stefana Władysława Bryły: 

v technik budownictwa, 

v technik geodeta, 

v technik budowy dróg, 

v technik inżynierii sanitarnej, 

v technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,  

v technik robót wykończeniowych w budownictwie. 

 

Zespół Szkół Zawodowych nr 5 im. gen. Ignacego Prądzyńskiego: 

v dekarz,  

v monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,  

v monter sieci i instalacji sanitarnych, 

v murarz-tynkarz. 
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Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego nr 2 im. Św. Józefa: 

v technik gazownictwa. 

 

Zespół Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach: 

v monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. 

 

Zespół Szkół nr 16: 

v murarz-tynkarz. 

 

Skala i struktura kształcenia zawodowego w branży budowlanej na obszarze BOF 

Analiza liczby uczniów na poszczególnych kierunkach kształcenia na terenie BOF w ramach 

obszaru budowlanego wskazuje, że najwięcej z nich od kilku lat uczy się w zawodzie technika 

budownictwa, w roku szkolnym 2020/2021 jest to 118 osób. Drugim pod względem liczebności 

kierunkiem jest technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, na który w roku szkolnym 

2021/2022 uczęszczało 177 osób, liczba uczniów na tym kierunku systematycznie rośnie. Trzecim pod 

względem liczebności jest kierunek technik geodeta z 142 uczniami. Piąty pod względem liczby uczniów, 

a pierwszy na poziomie szkoły branżowej kierunek to monter zabudowy i robót wykończeniowych w 

budownictwie, na którym kształci się w powyższym roku szkolnym 106 osoby. Do kierunków cieszących 

się najmniejszym zainteresowaniem uczniów należą: murarz-tynkarz oraz dekarz, a także dwa nowe 

kierunki (technik gazownictwa i monter sieci i instalacji sanitarnych), na które w sumie uczęszcza 10 

osób. 

Tabela 2. Liczba uczniów na poszczególnych kierunkach kształcenia na terenie BOF w ramach obszaru 
budowlanego w ciągu ostatnich 3 lat 

Nazwa kierunku Kod zawodu 

Liczba uczniów 

rok szk. 
2019/ 
2020 

rok szk. 
2020/ 
2021 

rok szk. 
2021/ 
2022 

Technik budownictwa 311204 274 176 181 
Technik urządzeń i systemów energetyki 

odnawialnej 311930 130 151 177 

Technik geodeta 311104  201 145 142 
Technik robót wykończeniowych w 

budownictwie 311219 95 112 114 

Monter zabudowy i robót wykończeniowych 
w budownictwie 712905 109 102 106 

Technik inżynierii sanitarnej 311218 106 61 66 
Technik budowy dróg 311216 72 43 47 

Murarz–tynkarz 711204 36 25 21 
Dekarz 712101 16 15 12 

Technik gazownictwa 311913 10 9 4 

Monter sieci i instalacji sanitarnych 712618 8 7 6 
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Źródło: opracowanie własne 

 
TECHNIK BUDOWNICTWA 

Ze względu na różnorodność stanowisk pracy, różne jest środowisko, w którym pracuje technik 

budownictwa. Praca w tym zawodzie wykonywana jest przede wszystkim na wolnym powietrzu (budowa 

obiektów budowlanych), ale także w budynkach.  

Do zadań zawodowych technika budownictwa należą: 

v przygotowywanie dokumentacji technicznej; 

v określanie właściwości materiałów do robót budowlanych i prawidłowe ich stosowanie; 

v organizowanie i wykonywanie robót budowlanych przy zastosowaniu optymalnych technologii; 

v wykonania, remontowania i modernizowania; 

v ustalanie norm pracy, wykonywanie kalkulacji robót, kosztorysów robót budowlanych, rozliczeń 

robocizny, materiałów, sprzętu i maszyn; 

v organizowanie i zagospodarowywanie placu budowy; 

v eksploatowanie i utrzymywanie obiektów budowlanych; 

v kierowanie robotami budowlanymi z uwzględnieniem przepisów bhp, ppoż i ochrony 

środowiska oraz kontrolowanie jakości i ocenianie przydatności materiałów budowlanych do 

zastosowania; 

v nadzorowanie i kontrolowanie wykonywanych robót budowlanych; 

v organizowanie i realizowanie robót remontowych i rozbiórkowych. 

Dla prowadzących roboty budowlane ważna jest umiejętność nawiązywania kontaktów i 

bezkonfliktowego współdziałania ze współpracownikami z uwagi na charakter pracy w zespole ludzi. W 

czasie wykonywania pracy technik budownictwa współpracuje również ze swoimi zwierzchnikami i 

nadzorem technicznym oraz kontaktuje się z inwestorami obiektów budowlanych.  

Technika budownictwa winna charakteryzować dobra pamięć (dotycząca ludzi, rzeczy, a 

szczególnie orientacji na placu budowy). Praca przy zmiennych, niekorzystnych warunkach 

atmosferycznych i często nieprzewidzianych warunkach technicznych, wymaga cierpliwości i 

umiejętności szybkiego dostosowania do nowej sytuacji. Duże znaczenie w tym zawodzie ma dobra 

sprawność fizyczna oraz duża odporność na zmienne warunki atmosferyczne. Ważną cechą jest dobry 

wzrok oraz brak lęku wysokości z uwagi na częstą pracę na wysokich rusztowaniach. 

Technicy mechanicy mogą podejmować pracę w różnych gałęziach gospodarki narodowej o 

różnym stopniu organizacji produkcji lub usług, w branży mechanicznej w przemyśle maszynowym, 

budownictwie, budownictwie okrętowym, górnictwie, transporcie, rolnictwie. Mogą być zatrudnieni w 

sferze produkcyjnej i usługowej, głównie na stanowiskach średniego nadzoru technicznego. 

W zawodzie tym prace wykonywane są najczęściej na stanowiskach: 

• brygadzista robót budowlanych, 

• technik robót budowlanych, 
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• kierownik magazynu materiałów budowlanych, 

• pracownik administracji budynków mieszkalnych, 

• referent w urzędzie administracji terytorialnej do spraw realizacji, eksploatacji, utrzymania 
obiektów budowlanych, 

• kierownik budowy (wymagane dodatkowe uprawnienia), 

• kierownik grupy robót (wymagane dodatkowe uprawnienia), 

• inspektor nadzoru robót budowlanych (wymagane dodatkowe uprawnienia), 

• kosztorysant robót budowlanych, 

• inspektor w urzędzie administracji terytorialnej w urzędzie nadzoru budowlanego, 

• zarządca nieruchomości (wymagane dodatkowe uprawnienia). 

Najczęściej stosowane środki i narzędzia pracy w tym zawodzie to: zawiesia montażowe, 

uchwyty montażowe, narzędzia i sprzęt do obróbki metalu i drewna, stół do trasowania, przyrządy 

pomiarowe, preparaty grzybobójcze, impregnaty, środki ognioochronne, antykorozyjne. 

 

TECHNIK GEODETA 

Technik geodeta wykonuje oraz opracowuje wyniki pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych, 

realizacyjnych, inwentaryzacyjnych powykonawczych i kontrolnych oraz prace związane z katastrem 

nieruchomości. Współdziała z inżynierem geodetą przy prowadzeniu pomiarów satelitarnych, 

grawimetrycznych i fotogrametrycznych. 

Podstawowym celem pracy technika geodety jest dostarczanie niezbędnych danych (wyników 

pomiarów w terenie oraz danych archiwalnych) do wykonania różnego rodzaju map, w tym 

podstawowej mapy kraju (mapy zasadniczej), map ewidencyjnych i map topograficznych w różnych 

skalach oraz dokonywanie ich bieżącej aktualizacji. Wyniki tej pracy są wykorzystywane na potrzeby 

gospodarcze związane z planowaniem przestrzennym, projektowaniem, zmianą struktury terenowej. 

Geodeci uczestniczą w realizacji różnego rodzaju budowli naziemnych, nadziemnych i podziemnych, a 

w szczególności: prowadzą obsługę montażu budowli, dokonują pomiaru odkształceń i przemieszczeń 

budowli, prowadzą końcową inwentaryzację powykonawczą. 

Do zadań zawodowych technika geodety należy: 

v zakładanie poziomych i wysokościowych osnów geodezyjnych z wykorzystaniem metod 

tradycyjnych oraz GPS; 

v wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i sytuacyjno-wysokościowych w celu opracowania map 

o różnym przeznaczeniu; 

v opracowywanie map wielko- i średnioskalowych oraz map numerycznych, z wykorzystaniem 

różnych metod i narzędzi, w tym metod fotogrametrycznych oraz informatycznych narzędzi 

programowych i sprzętowych; 

v inwentaryzowanie obiektów zagospodarowania terenu i sieci podziemnego uzbrojenia terenu; 
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v geodezyjne opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego, obsługa budowli i 

zakładów przemysłowych, opracowywanie projektów technicznych i planów realizacyjnych 

obiektów budowlanych; 

v zakładanie, modernizacja i prowadzenie ewidencji gruntów i budynków; 

v wykonywanie rozgraniczeń, podziałów i scaleń nieruchomości; 

v pozyskiwanie danych, przetwarzanie danych i obsługa systemów informacji o terenie; 

v prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej 

i kartograficznej, z wykorzystaniem narzędzi systemów informacji o terenie; 

v wykonywanie geodezyjnych pomiarów przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych; 

v obsługiwanie administracyjne ludności w zakresie geodezji, kartografii, ewidencji gruntów i 

budynków oraz gospodarki gruntami; 

v planowanie i organizowanie prac geodezyjnych; 

v organizowanie i prowadzenie własnej firmy; 

v kierowanie pracą podległych pracowników przy wykonywaniu prac geodezyjnych; 

v współpracowanie z klientami, kontrahentami, urzędami i instytucjami w zakresie 

wykonywanych prac; 

v kontrolowanie i ocenianie jakości wykonywanych prac geodezyjnych. 

Do umiejętności, cech psychologicznych, uzdolnień przydatnych w zawodzie należą: ostrość 

wzroku i rozróżnianie barw, widzenie stereoskopowe. Ponadto wskazane jest posiadanie wyobraźni i 

zdolności twórczego myślenia oraz posiadanie wyobraźni przestrzennej. Z uwagi na charakter pracy 

wymagana jest łatwość współdziałania, zdolność przekonywania i zdolność pracy w szybkim tempie, a 

także zdolność pracy w warunkach monotonnych. Dodatkowo w zależności od rodzaju prac terenowych 

oczekiwane cechy to zmysł równowagi i brak lęku przed wysokością. 

Technicy geodeci mogą podejmować pracę na następujących stanowiskach: 

• młodszy asystent geodety, 

• asystent geodety, 

• starszy asystent geodety, 

• kierownik zespołu geodezyjnego, 

• inspektor starostwa powiatowego, 

• referent ds. geodezji w urzędzie (gminy, powiatowym, wojewódzkim) geodeta (wymagane 

posiadanie uprawnień zawodowych), 

• geodeta specjalista (wymagane posiadanie uprawnień zawodowych). 

Praca technika geodety związana jest z obsługą: map, sprzętu geodezyjnego: statywy 

geodezyjne; lustra do instrumentów elektronicznych; taśmy geodezyjne ze szpilkami; ruletki 
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geodezyjne; tyczki geodezyjne ze stojakami; szkicowniki; węgielnice; sprzęt fotogrametryczny: 

stereoskopy, naziemne kamery fotogrametryczne, stereokomparator, analityczny autograf cyfrowy, 

cyfrowy aparat fotograficzny. 

 

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ  

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej projektuje i nadzoruje wykonanie 

instalacji sanitarnych i grzewczych wyposażonych w urządzenia i systemy energetyki odnawialnej: 

kolektory słoneczne, turbiny wodne, turbiny wiatrowe, pompy ciepła, kotły na biomasę, przeznaczonych 

do ogrzewania budynków i poboru ciepłej wody; sprawuje nadzór nad utrzymaniem prawidłowego 

funkcjonowania wyposażenia sanitarnego budynków: instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i 

grzewczych. Wykonuje też montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. 

Do zadań zawodowych technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej należy: 

v wykonywanie szkiców i rysunków instalacji sanitarnych i grzewczych; 

v projektowanie instalacji grzewczej oraz ciepłej wody użytkowej z kolektorami słonecznymi, 

pompą ciepła i kotłem na biomasę – w ramach posiadanych uprawnień; 

v ustalanie, zgodnie z dokumentacją techniczną, lokalizacji urządzeń i instalacji grzewczych; 

v prowadzenie budowy lub nadzoru technicznego instalacji i urządzeń sanitarnych stanowiących 

wyposażenie budynku – w ramach posiadanych uprawnień; 

v przeprowadzanie próby szczelności i ciśnienia wykonanych instalacji; 

v wykonywanie montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; przeprowadzanie 

kontroli jakości wykonania robót instalacyjnych oraz zgodności z dokumentacją techniczną i 

postanowieniami prawa budowlanego; 

v nadzorowanie eksploatacji instalacji sanitarnych i grzewczych; 

v lokalizowanie i usuwanie wadliwie działającego wyposażenia sanitarnego budynków; 

v organizowanie stanowisk pracy, dobieranie materiałów, narzędzi, sprzętu i maszyn do 

wykonania instalacji sanitarnych w budynkach; 

v organizowanie brygad wykonawczych i kierowanie pracą brygady roboczej oraz organizowanie 

przebiegu prac instalacyjnych, konserwacyjnych i remontowych, z uwzględnieniem gospodarki 

materiałowej i sprzętowej oraz zasad bhp, ppoż i ochrony środowiska; 

v sporządzanie kalkulacji robót instalacyjnych, kosztorysów i ofert przetargowych; 

v sprawowanie nadzoru technicznego w administracji publicznej w zakresie opiniowania i 

uzgadniania dokumentacji instalacji sanitarnych. 

Do umiejętności, cech psychologicznych, uzdolnień przydatnych w zawodzie należą: uzdolnienia 

techniczne, dokładność, zdolność koncentracji, zdolność analitycznego myślenia oraz organizacja, 

zdolności manualne, myślenie ścisłe, widzenie przestrzenne. 
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Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej może być zatrudniony jako: 

monter/serwisant urządzeń i systemów, osoba nadzorująca czy przedstawiciel handlowy, swoje zadania 

wykonuje zarówno w budynkach, na budynkach, jak i na wolnym powietrzu.  

Najczęściej technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej są zatrudniani na 

stanowiskach związanych z obsługą maszyn i urządzeń takich jak: pompy, wentylatory, sprężarki; turbiny 

wodne, turbiny wiatrowe, instalacje geotermalne oraz wodorowe; kolektory słoneczne, kotły opalane 

biomasą. 

 

TECHNIK INŻYNIERII SANITARNEJ  

Celem kształcenia w zawodzie technik inżynierii sanitarnej jest przygotowanie absolwenta do 

organizowania i prowadzenia prac instalacyjnych, opracowywania dokumentacji budowlanej, 

kierowania zespołami pracowniczymi, sprawowania nadzoru budowlanego. 

Technik urządzeń sanitarnych może wykonywać i nadzorować realizację zadań zawodowych 

związanych z montażem i eksploatacją instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, 

gazowych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz z utrzymaniem sprawności urządzeń instalacyjnych, 

a także z budową i eksploatacją sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych oraz 

węzłów ciepłowniczych. Wykonuje prace związane z konserwacją, naprawą, modernizacją i rozbudową 

instalacji sanitarnych oraz sieci komunalnych oraz lokalizacją i usuwaniem awarii.  

zadania i czynności technika urządzeń sanitarnych zależą od stanowiska, na jakim pracuje. 

Do zadań technika inżynierii sanitarnej należy: 

v posługiwanie się dokumentacją techniczną oraz wykonywanie szkiców i rysunków 

instalacji i sieci sanitarnych, grzewczych i gazowych; 

v projektowanie wyposażenia sanitarnego budynków, odcinków sieci cieplnych, 

wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych – w ramach posiadanych uprawnień; 

v prowadzenie budowy lub nadzoru technicznego instalacji i urządzeń sanitarnych, 

stanowiących wyposażenie budynku – w ramach posiadanych uprawnień; 

v lokalizowanie i usuwanie wadliwie działającego wyposażenia sanitarnego budynków; 

v nadzorowanie eksploatacji sieci wodociągowych w ramach przedsiębiorstw 

wodociągowo-kanalizacyjnych lub spółek fachowych; 

v organizowanie brygad wykonawczych oraz prowadzenie budowy sieci gazowych w 

ramach posiadanych uprawnień; 

v dobieranie materiałów, narzędzi, sprzętu i maszyn do wykonania instalacji sanitarnych 

w budynkach oraz sieci komunalnych w terenie; 

v przeprowadzanie kontroli jakości wykonania robót instalacyjnych i sieciowych oraz 

zgodności z dokumentacją techniczną i postanowieniami prawa budowlanego; 

v wytyczanie i utrwalanie w terenie przebiegu trasy gazociągu oraz ustalanie, zgodnie z 

dokumentacją techniczną, lokalizacji urządzeń; 
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v przeprowadzanie próby szczelności i ciśnienia wykonanych instalacji budowlanych i sieci 

komunalnych; 

v kierowanie pracą brygady roboczej oraz organizowanie przebiegu prac instalacyjnych, 

konserwacyjnych i remontowych, z uwzględnieniem gospodarki materiałowej i 

sprzętowej; 

v sporządzanie kalkulacji robót instalacyjnych i sieciowych, kosztorysów i ofert 

przetargowych; 

v stosowanie w działalności zawodowej podstawowych aktów prawnych, norm 

technicznych z zakresu prawa budowlanego; 

v udzielanie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach na budowie; 

v organizowanie stanowisk pracy i dobieranie materiałów, sprzętu, maszyn i urządzeń 

zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami 

przeciwpożarowymi i ochrony środowiska. 

Dodatkowo sprawowanie nadzoru technicznego w administracji państwowej w zakresie 

opiniowania i uzgadniania dokumentacji instalacji sanitarnych. 

Praca w tym zawodzie wymaga dobrej sprawności fizycznej, odporności na warunki pogodowe 

oraz zdolności do pracy w niesprzyjających warunkach środowiskowych. Do wykonywania pracy 

niezbędne są uzdolnienia techniczne i rachunkowe, wyobraźnia przestrzenna.  

Technika urządzeń sanitarnych powinna cechować dokładność, rzetelność, odpowiedzialność, 

sumienność, umiejętność nawiązywania kontaktów.  

W zawodzie wykorzystywane są takie urządzenia jak: grzejniki, podgrzewacze wody, wymienniki 

ciepła, hydrofory, miski ustępowe, filtry powietrza, wentylatory; narzędzia i sprzęt, np.: obcinarki 

krążkowe, tuleje kalibrujące, ekspandery do kielichowania, giętarki, praski do zaciskania pierścieni, 

narzędzia traserskie, klucze monterskie. 

Praca w zawodzie technik inżynierii sanitarnej wykonywana jest w obiektach budowlanych o 

różnym przeznaczeniu: w biurach, piwnicach, pomieszczeniach technicznych, mieszkaniach prywatnych, 

pomieszczeniach biurowych. Prace związane z budową sieci komunalnych wykonywane są w terenie, na 

zewnątrz. 

Absolwent tego kierunku może być zatrudniony na stanowisku technika w: 

• w firmach zajmujących się budową i utrzymaniem sieci  i instalacji wodociągowych, 

ciepłowniczych, gazowych i kanalizacyjnych oraz utrzymywaniem sprawności urządzeń 

końcowych tych sieci, 

• przedsiębiorstwach budowlanych, 

• laboratoriach materiałów i wyrobów budowlanych, 

• biurach projektowych, 

• hurtowniach materiałów budowlanych, 
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• administracjach budynków, urzędach nadzoru budowlanego, urzędach administracji 

państwowej i samorządowej, 

• instytucjach naukowo-badawczych. 

Może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług instalacyjnych. 

W zawodzie tym prace wykonywane są najczęściej na stanowiskach: 

• Monter instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych, 

wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (wymagane uprawnienia), 

• Monter sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, gazowych (wymagane 

uprawnienia), 

• Majster sprawujący nadzór nad montażem instalacji oraz sieci sanitarnych (wymagane 

uprawnienia), 

• Brygadzista (wymagane uprawnienia), 

• Konserwator instalacji oraz sieci sanitarnych (wymagane uprawnienia), 

• Kosztorysant robót instalacyjnych i sieciowych, 

• Asystent projektanta, 

• Inspektor ds. eksploatacji i sieci sanitarnych (wymagane uprawnienia), 

• Inspektor nadzoru w ograniczonym zakresie (wymagane uprawnienia). 

 

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE  

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie wykonuje w obiektach 

budowlanych:  

• montaż suchej zabudowy - wykonywanie ścianek działowych, sufitów podwieszanych 

oraz wykonywanie obudów konstrukcji dachowych, a także montaż okładzin ściennych 

i płyt podłogowych 

• roboty malarsko-tapeciarskie - nanoszenie powłok malarskich w różnych technikach z 

uwzględnieniem różnego rodzaju podłoża, tapetowanie powierzchni 

• roboty posadzkarskie i okładzinowe - wykonywanie posadzek z drewna, płytek 

lastrykowych, płytek ceramicznych, płytek z tworzyw sztucznych, wykładzin rulonowych 

z tworzyw sztucznych oraz posadzek bez spoinowych, wykonywanie okładzin ściennych 

z materiałów drewnianych, ceramicznych, kamiennych oraz z tworzyw sztucznych.  

• przeprowadza konserwację i naprawy powłok malarskich, tapet, posadzek i okładzin; 

dokonuje przedmiaru tych robót obliczając zapotrzebowanie materiałowe oraz rozlicza 

koszty ich wykonania. 

Do zadań zawodowych montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie należy: 

v posługiwanie się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi 
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montażu ścian działowych, sufitów podwieszanych, obudowy konstrukcji dachowych 

oraz okładzin ściennych i podłogowych w systemie suchej zabudowy;  

v dobieranie i przygotowywanie materiałów, narzędzi i sprzętu oraz techniki montażu do 

montażu ścian działowych, sufitów podwieszanych, obudowy konstrukcji dachowych i 

okładzin ściennych i płyt podłogowych w systemie suchej zabudowy;  

v wykonywanie prac przygotowawczych (wyznaczanie miejsca montażu oraz 

przygotowywanie podłoża) do montażu ścian działowych, sufitów podwieszanych, 

obudowy konstrukcji dachowych, okładzin ściennych i płyt podłogowych w systemie 

suchej zabudowy;  

v wykonywanie izolacji ścian działowych, sufitów podwieszanych, obudowy konstrukcji 

dachowych, okładzin ściennych i płyt podłogowych w systemie suchej zabudowy;  

v wykonywanie montażu systemów suchej zabudowy, w tym montażu ścian działowych, 

sufitów podwieszanych, obudowy konstrukcji dachowych, okładzin ściennych i płyt 

podłogowych w systemie suchej zabudowy;  

v wykonywanie robót związanych z naprawą uszkodzonych elementów ścian działowych, 

sufitów podwieszanych, obudowy konstrukcji dachowych, okładzin ściennych i płyt 

podłogowych w systemie suchej zabudowy;  

v dobieranie i przygotowywanie materiałów, technik, narzędzia i sprzętu do wykonania 

powłok malarskich i robót tapeciarskich w określonej technologii;  

v przygotowywanie podłoża wykonywanego z różnych materiałów (gruntowanie, 

szpachlowanie itp.) oraz wykonywanie powłok malarskich, zdobienie powłok malarskich 

różnymi technikami i robót tapeciarskich;  

v dobieranie i przygotowywanie materiałów oraz narzędzi i sprzętu do wykonania robót 

posadzkarskich;  

v przygotowywanie podłoża do wykonania posadzek z różnych materiałów, wykonywanie 

robót posadzkarsko-okładzinowych oraz zabezpieczanie powierzchni posadzek;  

v przeprowadzanie konserwacji obsługiwanego sprzętu i urządzeń oraz współpracowanie 

w tym zakresie z serwisantami;  

v przestrzeganie zasad etyki, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowania 

przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. 

Montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie winna charakteryzować 

odpowiedzialność i zdyscyplinowanie, a także dokładność przy wykonywaniu zadania, co jest podstawą 

jakości i trwałości wykonanej pracy. Powinno go cechować wyczucie proporcji, piękna i estetyki, co ma 

wpływ na efekt końcowy jego pracy. 

W zawodzie montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie można wyróżnić 

grupy stanowisk związanych z: wykonywaniem wykończeniowych robót murarskich, wykonywaniem 

tynków, wykonywaniem okładzin ściennych, wykonywaniem podłóg, malowaniem, remontami i 
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konserwacją pomieszczeń (malarz, tynkarz, posadzkarz, pracownik wykończeniowych robót 

okładzinowych, monter sufitów podwieszanych, monter ścianek działowych, monter stolarki 

budowlanej, monter ślusarki budowlanej, konserwator budowlanych robót wykończeniowych).  

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie może być zatrudniony w firmach 

budowlanych oraz remontowych wykonujących roboty wykończeniowe lub własnej firmie wykonującej 

roboty wykończeniowe. 

Środki i narzędzia pracy jakimi posługuje się monter zabudowy i robót wykończeniowych w 

budownictwie to: mieszadło do zapraw, młotek murarski, wkrętaki, szczotki do lepiku, szpachle, łopatki 

drewniane, wiadro, czerpak, zgrzewarki powierzchniowe ręczne i mechaniczne, szlifierki. Użytkowana 

jest również kielnia, szpachla, rylec, dłuto krzyżowe, piła, pion murarski, łata murarska, poziomnica, 

kastra i szafel do zaprawy, mieszarka do zapraw, narzędzia malarskie, kuwety, pojemniki do farb, wiadro, 

miara składana, przymiar taśmowy, pion malarski, poziomnica, liniał malarski, drabina, podest malarski. 

agregat do natrysku mechanicznego. 

 

TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE  

Technik robót wykończeniowych pracuje w pomieszczeniach zamkniętych, może także 

pracować na wysokości. Prace wykonuje samodzielnie lub w małym zespole.  

Technik robót wykończeniowych w budownictwie realizuje następujące zadania zawodowe:  

v określanie właściwości materiałów do robót wykończeniowych w celu ich właściwego 

zastosowania, transportowania i składowania; 

v przygotowanie materiałów do robót wykończeniowych; 

v organizowanie stanowiska pracy do wykonywania robót wykończeniowych; 

v wykonywanie robót murarskich zgodnie z projektem budowlanym; 

v wykonywanie tynków zwykłych lub cienkowarstwowych; 

v wykonywanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych, desek, płyt i paneli; 

v wykonywanie podłóg z tworzyw sztucznych, płytek ceramicznych, deszczułek 

podłogowych, płyt mozaikowych i paneli; 

v wykonywanie dociepleń budynków; 

v malowanie ścian techniką emulsyjną, klejową i olejną; 

v wykonywanie remontów i konserwacji pomieszczeń; 

v wykonywanie odbioru i kosztorysowanie robót wykończeniowych; 

v sporządzanie dokumentacji związanej z wykonywaniem robót wykończeniowych; 

v organizowanie własnego miejsca pracy oraz podległych pracowników zgodnie z 

przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i 

ochrony środowiska; 

v stosowanie lub nadzorowanie stosowania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz stosowania odzieży roboczej i 
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środków ochrony indywidualnej odpowiednich do poszczególnych rodzajów robót 

wykończeniowych. 

Technika robót wykończeniowych w budownictwie winna cechować: odpowiedzialność, 

zdyscyplinowanie, dokładność przy wykonywaniu zadania, co jest podstawa jakości i trwałości 

wykonywanej pracy, a także wyczucie proporcji i estetyki, co ma wpływ na efekt końcowy jego pracy. 

Typowe stanowiska pracy: malarz, tynkarz, posadzkarz, pracownik wykończeniowych robót 

okładzinowych, monter sufitów podwieszanych, monter ścianek działowych, monter stolarki 

budowlanej, monter ślusarki budowlanej, konserwator budowlanych robót wykończeniowych. 

Dla prowadzących roboty ważna jest umiejętność nawiązywania kontaktów i bezkonfliktowego 

współdziałania ze współpracownikami. Technika robót wykończeniowych w budownictwie powinna 

charakteryzować dobra pamięć (dotycząca ludzi, rzeczy, a szczególnie orientacji w budynku). Ważną 

cechą jest dobry wzrok oraz brak lęku wysokości z uwagi na częstą pracę na wysokich rusztowaniach. 

Praca w tym zawodzie wykonywana jest przede wszystkim w budynkach (mieszkania, szkoły, urzędy). 

Technik robót wykończeniowych w budownictwie prawie zawsze pracuje w zespole ludzi. W czasie 

wykonywania pracy współpracuje ze swoimi zwierzchnikami i nadzorem technicznym. Często kontaktuje 

się z inwestorami obiektów budowlanych.  

Technik robót wykończeniowych w budownictwie może być zatrudniony w firmach 

budowlanych budujących budynki, biurach projektowych projektujących obiekty budowlane, organach 

administracji państwowej i samorządowej, wytwórniach i składach materiałów budowlanych, 

administracjach budynków i firmach zarządzających nieruchomościami. Może także założyć własną 

firmę. W tym zawodzie wyróżnia się grupy stanowisk pracy związanych z:  

• wykonawstwem robót wykończeniowych: podłogowych, tynkarskich, malarskich i 

tapeciarskich oraz okładzinowych,  

• organizowaniem robót wykończeniowych,  

• eksploatacją, utrzymaniem oraz zarządzaniem obiektami budowlanymi. 

 
TECHNIK BUDOWY DRÓG 

Technik budowy dróg samodzielnie lub we współpracy z inżynierem drogowym sporządza 

projekty ulic, dróg i mostów o charakterze lokalnym, planuje ich odwodnienia i układ zieleni; prowadzi 

rozliczenia materiałowe i rozliczenia robót ziemnych, podbudów, nawierzchni, odwodnień i zazieleń; 

sprawuje nadzór nad pracami brukarskimi chodników, ulic, placów, podwórek i wjazdów. 

Do zadań zawodowych technika  budowy dróg należy: 

v posługiwanie się dokumentacją techniczną i organizacyjną robót drogowych oraz 

wykonywanie szkiców i rysunków drogowych; 

v planowanie i nadzorowanie robót remontowych, modernizacyjnych ulic, chodników i 

placów o charakterze gminnym i lokalnym; 

v opracowanie projektów geometrycznych i konstrukcyjnych parkingów; 
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v planowanie i urządzanie wyjazdów do stacji benzynowych, ogólnych i wewnętrznych; 

v nadzorowanie stanu powierzchni odcinków dróg o charakterze lokalnym i dróg 

publicznych; 

v planowanie i nadzorowanie robót remontowych po okresie zimowym uszkodzeń dróg; 

v prowadzenie modernizacji lekkich nawierzchni dróg; 

v wykonywanie napraw i remontów poprawiających parametry geodezyjne dróg; 

v kierowanie pracą zespołów ludzkich i sprzętu wykonawczego lub kontrolnego podczas 

prac remontowych lub modernizacyjnych dróg; 

v wykonywanie obliczeń statystycznych elementów konstrukcyjnych dróg oraz badań 

laboratoryjnych materiałów drogowych; 

v wykonywanie pomiarów niezbędnych przy prowadzeniu robót drogowych, określanie 

właściwości gruntów i ich zastosowania; 

v opracowywanie projektów organizacji budowy dróg oraz zagospodarowania placu 

budowy; 

v kierowanie pracą brygady roboczej i robotami na drodze, organizowanie przebiegu 

prac budowlanych z uwzględnieniem gospodarki materiałowej i sprzętowej; 

v ustalanie metod realizacji robót drogowych, dokonywanie podziału zadań dla 

zespołów roboczych i kierowanie przebiegiem robót; 

v wykonywanie kalkulacji robót i sporządzanie kosztorysów prac; 

v organizowanie stanowisk pracy i dobieranie materiałów, sprzętu, maszyn i urządzeń 

zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami 

przeciwpożarowymi i ochrony środowiska. 

Dodatkowo pełnienie funkcji inspektora gminnego lub miejskiego ds. komunikacji lub 

drogownictwa, we współpracy z władzami gminnymi i miejskimi w zakresie komunikacji: 

• wykonywanie prac w administracji specjalistycznej (drogowej), rolniczej lub w zarządach 

(komunikacji gmin i miast); 

• kierowanie zespołami państwowymi, samorządowymi lub prywatnymi, monitorującymi i 

naprawiającymi na bieżąco uszkodzenia dróg i chodników. 

Zawód technika budowy dróg wymaga posiadania następujących cech i umiejętności: 

uzdolnienia techniczne i analityczne, koordynacja wzrokowo-ruchowa oraz dobra sprawność fizyczna i 

duża odporność na zmienne warunki atmosferyczne, umiejętność pracy w zespole, a także predyspozycji 

zawodowych takich jak: liczenie, organizacja, zdolności manualne, myślenie ścisłe, widzenie 

przestrzenne. 

W zawodzie tym prace wykonywane są najczęściej na stanowisku: konserwator obiektów 

drogowych; technik budowy robót drogowych; brygadzista robót drogowych; pracownik /kierownik 

eksploatacji obiektu drogowego; drogomistrz; referent w urzędzie administracji  terytorialnej do spraw 

realizacji, eksploatacji, utrzymania dróg oraz inżynierskich obiektów drogowych; kierownik budowy 
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robót drogowych (wymagane uprawnienia); inspektor nadzoru w zakresie robót drogowych (wymagane 

uprawnienia); kosztorysant robót drogowych; inspektor w urzędzie administracji terytorialnej do spraw 

realizacji, eksploatacji, utrzymania dróg oraz inżynierskich obiektów drogowych. 

Najczęściej powinni być zatrudniani na stanowiskach związanych z obsługą maszyn: koparka, 

zgarniarka, równiarka, zagęszczarka, ubijak wibracyjny, kruszarka, przesiewarka, skrapiarka, otoczarka, 

rozściełarka, wykańczarka, wycinarka szczelin, polewarki mechaniczne, piaskarki, odśnieżarki, kosiarki 

poboczy, szczotki mechaniczne i osprzęt do utrzymania dróg, maszyny i urządzenia do zagęszczania 

gruntu, walce drogowe samobieżne z napędem spalinowym i doczepne, frezarki nawierzchni, walce 

samojezdne, maszyny do układania krawężników, spycharki, równiarki. Narzędzia: klucze różnego 

rodzaju, szczelinomierze, ciśnieniomierze, areometry, woltomierze, amperomierze, omomierze oraz 

specjalne urządzenia stanowiące wyposażenie przewidziane przez producenta. Sprzęt do pomiarów 

terenowych, taki jak: teodolit, niwelator, łaty i żabki niwelacyjne, libelle, tyczki geodezyjne, stojaki, 

węgielnice, taśmy geodezyjne, szpilki, ruletki geodezyjne, piony sznurkowe, paliki, szkicowniki, busole. 

 
MURARZ-TYNKARZ 

Murarz-tynkarz to wykwalifikowany robotnik zajmujący się wznoszeniem ścian z cegieł, kamieni, 

elementów betonowych, gipsowych, ceramicznych i innych materiałów budowlanych. Oprócz ścian 

może wykonywać także schody, filary czy stropy, układać na ścianach elewacje, wykuwać otwory. 

Ponadto może wykonywać prace remontowe i rozbiórkowe. 

Do zadań zawodowych murarza-tynkarza należy: 

v posługiwanie się dokumentacją techniczną i wykonawczą oraz wytycznymi 

dotyczącymi wykonywania robót;  

v wykonywanie i montowanie rusztowań do robót murarskich i tynkarskich;  

v przygotowywanie zaprawy i betonów oraz mas tynkarskich sposobem ręcznym i 

mechanicznym;  

v dobieranie narzędzi, sprzętu i maszyn do robót murarskich i tynkarskich;  

v wytyczanie fundamentów, ścian nośnych, działowych oraz innych elementów 

budynku;  

v wykonywanie murów zbrojonych pełnych z różnych materiałów, murów 

wielowarstwowych ze szczeliną powietrzną lub wypełnioną materiałem izolacyjnym, 

murów z otworami okiennymi i drzwiowymi, kominów, murów z kanałami 

dymowymi, spalinowymi i wentylacyjnymi, ścian działowych i nośnych, nadproży, 

stropów typu Kleina i sklepień łukowych;  

v układanie izolacji przeciwwilgociowych, montowanie izolacji cieplnej i akustycznej na 

ścianach;  

v licowanie ścian cegłą licówką, okładzinami ceramicznymi, kamieniami naturalnymi 

oraz spoinowanie;  
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v przygotowywanie podłoża pod tynki, wykonywanie oraz naprawianie tynków 

wewnętrznych i zewnętrznych;  

v osadzanie stolarki okiennej i drzwiowej oraz elementów ślusarki budowlanej;  

v ustalanie zakresu i czasu trwania robót;  

v zabezpieczanie materiałów i sprzętu do realizacji robót murarskich  i pokrewnych;  

v ocenianie jakości robót murarskich i tynkarskich;  

v przestrzeganie zasad etyki, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony 

środowiska. 

Czynności wykonywane w zawodzie murarza-tynkarza, ze względu na obciążenie fizyczne,  

przypisują zawód kategorii prac ciężkich. Praca wymaga dobrego zdrowia, dużej siły i odporności 

fizycznej. Wykonywana jest na wolnym powietrzu i w budynkach. Jej  wykonywaniu  często  towarzyszą  

trudne i zmienne warunki atmosferyczne. Ze względów bezpieczeństwa, na stanowisku pracy wymagana 

jest koncentracja uwagi i podporządkowanie się przepisom BHP obowiązującym w budownictwie. 

W zawodzie murarz-tynkarz można wyodrębnić stanowiska typowe dla zawodu: murarz, 

tynkarz, brygadzista oraz stanowiska pomocnicze: pomocnik murarza, zbrojarz, cieśla budowlany, 

betoniarz, kierownik budowy, inspektor nadzoru budowlanego, geodeta, kamieniarz, posadzkarz, 

glazurnik. 

Stosowane środki i narzędzia pracy w zawodzie to: mieszadło do zapraw, młotek murarski, 

wkrętaki, szczotki do lepiku, szpachle, łopatki drewniane, wiadro, czerpak, zgrzewarki powierzchniowe 

ręczne i mechaniczne, szlifierki. Kielnia, szpachla, rylec, dłuto krzyżowe, piła, pion murarski, łata 

murarska, poziomnica, kastra i szafel do zaprawy, mieszarka do zapraw. 

 

DEKARZ 

Dekarz wykonuje prace związane z kryciem dachów, ich konserwacją i naprawą oraz montażem 

urządzeń służących do odprowadzania wody z powierzchni dachów. Wykonuje również podkłady pod 

pokrycia dachowe oraz montuje okna dachowe, wyłazy i świetliki. Zadania i czynności robocze 

wykonywane przez dekarza zależą od stanowiska, na jakim pracuje.  

Do zadań zawodowych dekarza należy: 

v analizowanie rysunków roboczych i ustalanie na ich podstawie rodzaju i zakresu robót 

dekarskich, potrzebnych materiałów oraz narzędzi, sprzętu i maszyn; 

v ocenianie jakości materiałów stosowanych do robót dekarsko-blacharskich; 

v organizowanie miejsca pracy i dróg transportu materiałów dekarskich; 

v przygotowanie blachy do robót dekarskich i obróbek blacharskich; 

v wykonywanie podstawowych operacji blacharskich (trasowanie, cięcie, wiercenie, 

zaginanie, zawijanie brzegów, zaginanie krawędzi, lutowanie połączeń, nitowanie, 

wywijanie krawędzi, wyklepywanie naroży itd.); 
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v obijanie blachą elementów drewnianych;  

v wykonywanie pokryć dachowych blachą cynkową, stalową ocynkowaną, miedzianą i 

aluminiową; 

v montowanie rynien i rur spustowych; 

v wykonywanie obróbek blacharskich murów ogniowych, attyk, okapów, gzymsów, 

kominów, włazów dachowych, anten, masztów, rur wentylacyjnych, podokienników 

itp.; 

v krycie dachów papą na podkładzie z desek i z betonu; 

v wielowarstwowe izolowanie tarasów; 

v krycie dachów różnymi rodzajami dachówek; 

v krycie dachów materiałami z tworzyw sztucznych; 

v wykonywanie rekonstrukcji i konserwacji pokryć dachowych z gontu oraz dachówki 

mnich-mniszka, klasztornej itp.; 

v rozbiórka różnych rodzajów pokryć dachowych. 

Praca w tym zawodzie wymaga sprawności fizycznej, sprawności manualnej oraz wytrzymałości 

na długotrwały wysiłek fizyczny. Do umiejętności, cech psychologicznych, uzdolnień przydatnych w 

zawodzie zaliczyć można:  zmysł równowagi, rozróżnianie barw, koordynacja wzrokowo-ruchowa oraz 

wyobraźnia przestrzenna.  

Praca w zawodzie dekarza wykonywana jest przede wszystkim na wolnym powietrzu, najczęściej 

na powierzchni dachu oraz w warsztacie. Podczas wykonywania pracy na zewnątrz uciążliwe są zmienne 

i niekorzystne warunki atmosferyczne, praca na wysokości, a także trwanie w niewygodnej pozycji. W 

warsztacie natomiast dekarz narażony jest na hałas i oddziaływanie różnych gazów. Największym 

niebezpieczeństwem tej pracy jest ryzyko upadków z wysokości oraz ryzyko skaleczeń, zwłaszcza przy 

obróbce blachy.  

Zagrożeniom podczas pracy można zapobiec stosując odpowiednią odzież ochronną oraz środki 

ochrony indywidualnej. Zawód ten w naszym klimacie jest zawodem sezonowym. W zimie lub w czasie 

złej pogody dekarz w warsztacie wykonuje elementy pokryć dachowych, a w sezonie pracuje przede 

wszystkim na budowie, wykonując prace związane z kryciem dachów różnymi materiałami. 

W zawodzie tym prace wykonywane są najczęściej na stanowisku: pomocnika dekarza, dekarza 

oraz brygadzisty.  

Pomocnik dekarza wykonuje prace związane z transportem materiałów dekarskich na 

stanowisko pracy oraz proste roboty przygotowawcze i porządkowe.  

Dekarz wykonuje prace związane z montażem pokryć dachowych oraz obróbek blacharskich.  

Brygadzista, oprócz wykonywania prac dekarskich, zajmuje się również przygotowaniem i 

organizacją robót, kontroluje ich przebieg oraz współpracuje z innymi zespołami procesu budowlanego.  
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Ponadto dekarz może być zatrudniony w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych, 

rzemieślniczych warsztatach remontowo-budowlanych oraz może prowadzić własną działalność 

gospodarczą. 

Najczęściej powinni być zatrudniani na stanowiskach związanych z obsługą maszyn i urządzeń 

takich jak: dziurkacze, zszywacze, zaginacze falcu, zaciski i rozpórki, gwoździarki, krawędziarki, nożyce, 

cęgi, maszyny dekarskie.  

 

TECHNIK GAZOWNICTWA  

Technik gazownictwa wykonuje i nadzoruje realizację zadań związanych z budową i eksploatacją 

sieci gazowych, a także z montażem i eksploatacją instalacji gazowych; utrzymuje sprawność urządzeń 

gazowych wykonując konserwację, naprawy, modernizację i rozbudowę instalacji i sieci gazowych; 

przeprowadza przeglądy stanu technicznego sieci i instalacji gazu; sporządza dokumentację projektową 

gazociągów, przyłączy i instalacji gazowych; opracowuje przedmiary oraz kosztorysy robót. 

Do zadań zawodowych technika gazownictwa należy: 

v wykonywanie i nadzorowanie robót sieciowych i instalacyjnych instalacji i sieci 

gazowych; 

v prowadzenie eksploatacji sieci i instalacji gazowych, w tym ich obsługiwanie, 

konserwowanie, remontownie i naprawianie; 

v prowadzenie prac kontrolno-pomiarowych instalacji i sieci gazowych oraz ocenianie ich 

stanu technicznego; 

v sporządzanie dokumentacji projektowej gazociągów, przyłączy i instalacji gazowych; 

v wykonywanie przedmiarów oraz kosztorysowanie robót; 

v planowanie, organizowanie i nadzorowanie robót związanych  

v z wykonywaniem i eksploatacją sieci i instalacji gazowych, dozorowaniem pracy 

urządzeń gazowych oraz z modernizacją sieci i instalacji gazowych; 

v lokalizowanie oraz usuwanie awarii sieci i instalacji gazowych; 

v stosowanie aparatury kontrolno-pomiarowej; 

v wykonywanie prób szczelności zewnętrznych i wewnętrznych przewodów gazowych za 

pomocą pompy i manometrów; 

v napełnianie zmontowanej instalacji gazem i przeprowadzanie kontrolnych prób 

szczelności instalacji; 

v prowadzenie dokumentacji budowy instalacji i sieci gazowych; 

v rozdzielanie, zlecanie i nadzorowanie wykonywania robót montażowych sieci gazowych 

i ich odbiór; 

v stosowanie programów komputerowych wspomagające wykonywanie zadań; 
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v przestrzeganie zasad etyki i odpowiedzialności zawodowej, bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz stosowanie przepisów prawa w zakresie ochrony przeciwpożarowej i 

ochrony środowiska. 

Dodatkowe zadania zawodowe: 

v podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie gazownictwa; 

v organizowanie i kierowanie pracą małych zespołów pracowniczych. 

Do umiejętności, cech psychologicznych, uzdolnień przydatnych w zawodzie należą: uzdolnienia 

techniczne, umiejętność logicznego rozumowania, wytrwałość i cierpliwość, dokładność, zdolność 

koncentracji oraz odpowiedzialność. 

W zawodzie tym prace wykonywane są najczęściej na stanowisku: monter instalacji gazowych, 

spawacz gazowy, lutowacz, zgrzewacz rur z tworzyw sztucznych, konserwator instalacji gazowych. 

Środki i narzędzia pracy stosowane w zawodzie technika gazownictwa to między innymi: 

gazociągi, przyłącza gazowe, urządzenia gazowe; aparatura kontrolno-pomiarowa: termometry, 

manometry, przepływomierze, imadła, obcinarki, zaciskarki, zgrzewarki, lutownice.  

 

MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH  

Monter sieci i instalacji sanitarnych wykonuje montaż i remonty sieci oraz instalacji 

wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych, sieci i węzłów ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych, 

wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.  

Ze względu na różnorodność wykonywanych zadań miejsca pracy monterów instalacji 

sanitarnych są różne. Może on pracować w pomieszczeniach zamkniętych jak i na wolnym powietrzu. 

Praca montera polega na układaniu rur w specjalnych wykopach, spawaniu ich i uszczelnianiu. Mogą to 

być rury, którymi przepływać będzie woda, ścieki, gaz, powietrze. Do instalacji sanitarnych zaliczamy:  

v instalacje wodociągowe  

v instalacje kanalizacyjne 

v instalacje gazu 

v centralnego ogrzewania 

v instalacje wentylacyjno-klimatyzacyjne. 

v Do zadań zawodowych montera sieci i instalacji sanitarnych należy: 

v wykonywanie prac instalacyjnych i montażowych sieci i urządzeń sanitarnych; 

v wykonywanie przedmiarów do wyceny prac; 

v przygotowanie kosztorysu prac instalacyjnych i montażowych; 

v układanie, spawanie (lub łączenie w inny odpowiedni sposób, na przykład klejenie lub 

zgrzewanie) i uszczelnianie rur z uwzględnieniem ich przeznaczenia oraz materiału, z 

jakiego są wykonane; 

v montowanie specjalistycznych urządzeń do pomiaru ciśnienia, przepływu wody, gazu 

itd.; 
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v poprawne odczytywanie rysunków technicznych, wykonawczych i roboczych; 

v przeprowadzanie kontroli szczelności i drożności instalacji wodnych, kanalizacyjnych, 

gazowych, grzewczych oraz klimatyzacyjnych; 

v montowanie przewodów kanalizacyjnych i urządzeń sanitarnych; 

v odpowiednie dobieranie grzejników i urządzeń grzewczych; 

v czyszczenie grzejników żeliwnych; 

v wykonywanie otworów pod prowadzone instalacje; 

v sprawdzanie budynków pod kątem spełniania wymogów ochrony cieplnej; 

v przeprowadzanie konserwacji instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych; 

v usuwanie awarii wodociągowych między innymi poprzez montowanie i wymienianie 

uszkodzonych urządzeń oraz odcinków rur, zaworów, liczników itp.; 

v dokonywanie odbioru technicznego nowo zainstalowanych i naprawianych urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych; 

v przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa 

dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. 

Od pracownika na stanowisku montera sieci i instalacji sanitarnych oczekuje się sumienności  i 

dokładności, dużej odpowiedzialności w podejmowaniu decyzji, szybkiego tempa pracy przy usuwaniu 

awarii oraz bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Stanowisko wymaga także  stałego  podnoszenia  kwalifikacji,  by  zdobywać wiedzę  dotyczącą 

najnowszych rozwiązań i technologii. Technologia montażu poszczególnych instalacji sanitarnych 

wymaga od montera pewnych dodatkowych umiejętności, np. monter sieci gazowej powinien mieć 

podstawową wiedzę z zakresu właściwego obchodzenia się z gazami, monter instalacji wentylacyjno-

klimatyzacyjnych powinien mieć podstawowe przygotowanie z zakresu aerodynamiki i elektrotechniki, 

monter centralnego ogrzewania znać technologie ogrzewania obiektów.  

W  zakładzie  przemysłowym  stanowisko  pracy  montera sieci i instalacji sanitarnych  mieści  się 

w  grupie  służb  pomocniczych,  w  działach  administracyjnych,  działach głównego  mechanika lub  

pionie  technicznym  firmy.  W mniejszych zakładach  może  być  łączone  ze stanowiskiem  ślusarza,  

spawacza. 

Przeważnie  zespół  monterów  pracuje  pod  kierunkiem  brygadzisty, który  rozdziela  pracę,  

egzekwuje  prawidłowe  wykonanie,  prowadzi rozliczenia  oraz  akceptuje  ilość  i  jakość  wykonanej 

pracy. 

Najczęściej powinni być zatrudniani na stanowiskach związanych z obsługą narzędzi 

monterskich, traserskich, hydraulicznych oraz praca z aparaturą kontrolno-pomiarową. Narzędzia pracy 

montera sieci i instalacji sanitarnych to: imadła, obcinarki, zaciskarki, praski hydrauliczne, giętarki, 

zgrzewarki, lutownice, narzędzia do obróbki rur, palniki do ciecia, spawania, lutowania, butle gazowe, 

węże, reduktory. 
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Sytuacja na rynku pracy w zawodach związanych z 
budowlanym obszarem kształcenia 
 
 

TECHNIK BUDOWNICTWA  

Na terenie Białegostoku i powiatu białostockiego nadwyżkowym zawodem okazuje się technik 

budownictwa. W 2020 roku liczba osób zarejestrowanych w Mieście Białystok wyniosła 44, w pierwszej 

połowie 2021 roku spadła do 18, wśród których nie znalazł się żaden absolwent. Na koniec okresu 

sprawozdawczego w rejestrze pozostawało 50 osób. W 2021 roku pracodawcy zgłosili 2 wolne miejsca 

pracy.  

Podobna sytuacja dotyczy powiatu białostockiego, gdzie liczba zarejestrowanych zmalała z 37 w 

roku 2020 do 13 na początku kolejnego roku. W 2021 roku pojawiła się tylko jedna oferta pracy w 

powiecie.  

Tabela 3. Liczba bezrobotnych oraz zgłoszonych miejsc pracy w zawodzie technik budownictwa w powiecie 
białostockim i Białymstoku 

Lata Zarejestrowani 
bezrobotni w 
ciągu okresu 
sprawozdawczego 

Zarejestrowani 
bezrobotni wg 
stanu na koniec 
okresu 
sprawozdawczego 

Bezrobotni 
absolwenci (do 12 
miesięcy od 
ukończenia nauki) 
w ciągu okresu 
sprawozdawczego 

Bezrobotni 
absolwenci (do 12 
miesięcy od 
ukończenia nauki) 
na koniec okresu 
sprawozdawczego 

Liczba ofert 
pracy 

BIAŁYSTOK 
2020 44 49 2 0 0 
2021 18 50 0 0 2 

POWIAT BIAŁOSTOCKI 
2020 37 29 4 2 0 
2021 13 24 1 0 1 

Źródło: dane WUP w Białymstoku 

„Badanie „Barometr Zawodów” przewiduje, że w 2021 roku nie zmieni się zapotrzebowanie na 

techników budownictwa na całym obszarze województwa podlaskiego poza powiatem suwalskim, M. 

Suwałki i bielskim, gdzie z uwagi na rozwój branży budowlanej nastąpi wzrost zapotrzebowania na 

pracowników. Nieco inaczej sytuacja przedstawia się w odniesieniu do relacji popytu i podaży niemal 

całym analizowanym obszarze prognozuje się równowagę., natomiast w powiecie suwalskim, M. Suwałki 

i siemiatyckim obserwować będziemy deficyt wykwalifikowanych pracowników. W powiecie 

białostockim, M. Białystok mamy do czynienia z nadwyżką poszukujących pracy z uwagi na dużą liczbę 

osób długotrwale bezrobotnych, które z uwagi na stan zdrowie nie są w stanie podjąć pracy w zawodzie, 

z kolei w powiecie sejneńskim nadwyżka będzie spowodowana nadwyżką edukacyjną. 

 

TECHNIK GEODETA 

Z oceny sytuacji absolwentów kierunku technik geodeta na rynku pracy wynika, iż nie mają oni 

problemów ze znalezieniem zatrudnienia (jeśli nie kontynuują edukacji).  
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W Białymstoku w pierwszym półroczu 2021 roku w rejestrze znalazło się 16 osób, w tym 1 

absolwent. Na koniec roku pozostało w rejestrach 21 bezrobotnych, w tym jeden absolwent. W 

omawianym okresie pracodawcy zgłosili jedną ofertę pracy.  

Na terenie powiatu białostockiego w pierwszej połowie 2021 roku zarejestrowane były 3 osoby, 

wśród których nie znalazł się żaden absolwent. Również w tym przypadku pojawiła się tylko jedna oferta 

pracy.  

Biorąc pod uwagę podaż pracowników chętnych do podjęcia zatrudnienia w stosunku do 

zapotrzebowania pracodawców, zawód ten można uznać za nadwyżkowy.  

Tabela 4. Liczba bezrobotnych oraz zgłoszonych miejsc pracy w zawodzie technik geodeta w powiecie białostockim 
i Białymstoku 

Lata Zarejestrowani 
bezrobotni w 
ciągu okresu 
sprawozdawczego 

Zarejestrowani 
bezrobotni wg 
stanu na koniec 
okresu 
sprawozdawczego 

Bezrobotni 
absolwenci (do 12 
miesięcy od 
ukończenia nauki) 
w ciągu okresu 
sprawozdawczego 

Bezrobotni 
absolwenci (do 12 
miesięcy od 
ukończenia nauki) 
na koniec okresu 
sprawozdawczego 

Liczba ofert 
pracy 

BIAŁYSTOK 
2020 26 18 1 0 5 
2021 16 21 1 1 1 

POWIAT BIAŁOSTOCKI 
2020 14 11 3 0 0 
2021 3 7 0 0 1 

Źródło: dane WUP w Białymstoku 

Z prognozy zatrudnienia na rok 2021 w grupie geodeci i kartografowie wynika, że jest to zawód 

o stałym poziomie zapotrzebowania na ternie całego województwa, za wyjątkiem powiatu 

wysokomazowieckiego i bielskiego, gdzie wystąpi wzrost zapotrzebowania na pracowników z omawianej 

grupy zawodowej. 

Prognoza zatrudnienia na rok 2021 w grupie geodeci i kartografowie w relacji między dostępną 

siłą roboczą a zapotrzebowaniem na pracowników wskazuje, iż na terenie powiatów 

wysokomazowieckiego i bielskiego będzie występował deficyt kandydatów do pracy. W pozostałych 

powiatach zachowana jest równowaga pomiędzy poszukującymi pracy a zgłaszanym zapotrzebowaniem 

ze strony pracodawców. Głównym problemem ma być brak pracowników z uprawnieniami przy 

jednoczesnym rozwoju branży budowlanej. 

 

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ  

W 2020 roku w Mieście Białystok w zawodzie technika urządzeń i systemów energetyki 

odnawialnej odnotowano tylko 1 osobę zarejestrowaną jako bezrobotna, która nie była absolwentem.  

W tym samym roku nie pojawiła się żadna oferta pracy dla omawianego zawodu. Taka sama sytuacja 

dotyczy powiatu białostockiego. W rejestrze nie pojawiły się dane dotyczące pierwszej połowy 2021 

roku.  
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Tabela 5. Liczba bezrobotnych oraz zgłoszonych miejsc pracy w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki 
odnawialnej w powiecie białostockim i Białymstoku 

Lata Zarejestrowani 
bezrobotni w 
ciągu okresu 
sprawozdawczego 

Zarejestrowani 
bezrobotni wg 
stanu na koniec 
okresu 
sprawozdawczego 

Bezrobotni 
absolwenci (do 12 
miesięcy od 
ukończenia nauki) 
w ciągu okresu 
sprawozdawczego 

Bezrobotni 
absolwenci (do 12 
miesięcy od 
ukończenia nauki) 
na koniec okresu 
sprawozdawczego 

Liczba ofert 
pracy 

BIAŁYSTOK 
2020 1 1 0 0 0 
2021 - - - - - 

POWIAT BIAŁOSTOCKI 
2020 1 1 0 0 0 
2021 - - - - - 

Źródło: dane WUP w Białymstoku 

W badaniu „Barometr Zawodów” nie ujęto zawodu technik urządzeń i systemów energetyki 

odnawialnej.2 

 
 
TECHNIK INŻYNIERII SANITARNEJ 

Zawodem nadwyżkowym okazuje się też technik inżynierii sanitarnej. W pierwszej połowie 2021 

roku w urzędach pracy w Białymstoku zarejestrowanych było 3 bezrobotnych przy jednoczesnym braku 

ofert pracy. W powiecie białostockim w tym samym roku zarejestrowana była 1 osoba. Również w tym 

przypadku pracodawcy nie zgłosili zapotrzebowania na pracowników.  

Tabela 6. Liczba bezrobotnych oraz zgłoszonych miejsc pracy w zawodzie technik inżynierii sanitarnej w 
powiecie białostockim i Białymstoku 

Lata Zarejestrowani 
bezrobotni w ciągu 
okresu 
sprawozdawczego 

Zarejestrowani 
bezrobotni wg 
stanu na koniec 
okresu 
sprawozdawczego 

Bezrobotni 
absolwenci (do 12 
miesięcy od 
ukończenia nauki) 
w ciągu okresu 
sprawozdawczego 

Bezrobotni 
absolwenci (do 12 
miesięcy od 
ukończenia nauki) 
na koniec okresu 
sprawozdawczego 

Liczba ofert 
pracy 

BIAŁYSTOK 
2020 5 6 0 0 0 
2021 3 2 0 0 0 

POWIAT BIAŁOSTOCKI 
2020 4 3 1 0 0 
2021 1 3 0 0 0 

Źródło: dane WUP w Białymstoku 

W badaniu „Barometr Zawodów” nie ujęto zawodu techników inżynierii sanitarnej3. 

 

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE  

 
2 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej został zaliczony do grupy zawodów: technicy 
budownictwa. 
3  Technik inżynierii sanitarnej został zaliczony do grupy zawodów: technicy budownictwa.  
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Z analizy danych zawartych w poniższej tabeli wynika, że w zawodzie montera zabudowy i robót 

wykończeniowych w budownictwie nastąpił spadek liczby bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach, 

zarówno w Mieście Białystok jak i powiecie białostockim. W 2020 roku w Białymstoku zarejestrowanych 

było 12 osób, w powiecie białostockim było ich 5. W pierwszej połowie 2021 roku liczba ta spadła do 2 

w Białymstoku i 1 w powiecie białostockim. W tym czasie pracodawcy nie zgłosili ofert pracy.  

Tabela 7. Liczba bezrobotnych oraz zgłoszonych miejsc pracy w zawodzie monter zabudowy i robót 
wykończeniowych w budownictwie w powiecie białostockim i Białymstoku 

Lata Zarejestrowani 
bezrobotni w 
ciągu okresu 
sprawozdawczego 

Zarejestrowani 
bezrobotni wg 
stanu na koniec 
okresu 
sprawozdawczego 

Bezrobotni 
absolwenci (do 
12 miesięcy od 
ukończenia nauki) 
w ciągu okresu 
sprawozdawczego 

Bezrobotni 
absolwenci (do 
12 miesięcy od 
ukończenia nauki) 
na koniec okresu 
sprawozdawczeg
o 

Liczba ofert 
pracy 

BIAŁYSTOK 
2020 12 5 2 0 0 
2021 2 4 0 0 0 

POWIAT BIAŁOSTOCKI 
2020 5 6 1 0 0 
2021 1 5 0 0 0 

Źródło: dane WUP w Białymstoku 

W badaniu „Barometr Zawodów” monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 

został również zakwalifikowany do grupy zawodów: pracownicy robót wykończeniowych w 

budownictwie.  

 

TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE  

Z uwagi na fakt, iż zawód wprowadzono do klasyfikacji zawodów i specjalności 1 września 2017 

roku, brak danych odnośnie do liczby bezrobotnych i ofert pracy. Zawodem zbliżonym jest technolog 

robót wykończeniowych w budownictwie. 

Dane dotyczące liczby bezrobotnych w zawodzie technolog robót wykończeniowych w 

budownictwie wskazują na spadek (z 17 osób zarejestrowanych w 2020 roku do 11 osób w pierwszym 

półroczu 2021 roku w Białymstoku i z 18 osób w 2020 do 8 w powiecie białostockim). W ostatnim roku 

zmalała również liczba ofert zgłaszanych przez pracodawców - w 2021 roku w Białymstoku nie zgłoszono 

żadnych wolnych miejsc pracy w zawodzie, rok wcześniej ofert takich było 6. W powiecie białostockim 

w 2020 roku pojawiła się jedna oferta pracy, a w 2021 roku pracodawcy nie zgłosili zapotrzebowania na 

pracowników.  

Tabela 8. Liczba bezrobotnych oraz zgłoszonych miejsc pracy w zawodzie technik robót wykończeniowych w 
budownictwie w powiecie białostockim i Białymstoku 

Lata Zarejestrowani 
bezrobotni w 
ciągu okresu 
sprawozdawczego 

Zarejestrowani 
bezrobotni wg 
stanu na koniec 

Bezrobotni 
absolwenci (do 
12 miesięcy od 
ukończenia nauki) 

Bezrobotni 
absolwenci (do 
12 miesięcy od 
ukończenia nauki) 

Liczba ofert 
pracy 
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okresu 
sprawozdawczego 

w ciągu okresu 
sprawozdawczego 

na koniec okresu 
sprawozdawczeg
o 

BIAŁYSTOK 
2020 17 14 0 0 6 
2021 11 18 0 0 0 

POWIAT BIAŁOSTOCKI 
2020 18 26 0 0 1 
2021 8 31 0 0 0 

Źródło: dane WUP w Białymstoku 

Prognoza zatrudnienia na 2021 rok przewiduje, że nastąpi wzrost zapotrzebowania na 

pracowników robót wykończeniowych budownictwie w powiatach: bielskim, sejneńskim, suwalskim i M. 

Suwałki, a spowodowane ma to być rozwojem branży budowlanej. Największym problemem ma być 

pogłębianie się szarej strefy oraz zatrudnianie cudzoziemców. Deficyt poszukujących pracy dotknie 

terenu niemal całego województwa za wyjątkiem powiatów: augustowskiego, siemiatyckiego, 

wysokomazowieckiego, białostockiego, M. Białystok. 

 

TECHNIK BUDOWY DRÓG 

Wśród techników drogownictwa w Białymstoku w 2020 roku pojawiło się 8 osób 

zarejestrowanych jako bezrobotne, liczba ta znacznie spadła w pierwszym półroczu 2021 roku, w którym 

zarejestrowała się tylko 1 osoba. W tym samym roku pracodawcy nie zgłosili żadnej oferty pracy. 

Podobna sytuacja dotyczy powiatu białostockiego, w którym w pierwszej połowie 2021 roku w rejestrze 

bezrobotnych znalazły się 3 osoby, przy jednoczesnym braku zapotrzebowania na pracowników.  

Tabela 9. Liczba bezrobotnych oraz zgłoszonych miejsc pracy w zawodzie technika budowy dróg w powiecie 
białostockim i Białymstoku 

Lata Zarejestrowani 
bezrobotni w 
ciągu okresu 
sprawozdawczego 

Zarejestrowani 
bezrobotni wg 
stanu na koniec 
okresu 
sprawozdawczego 

Bezrobotni 
absolwenci (do 12 
miesięcy od 
ukończenia nauki) 
w ciągu okresu 
sprawozdawczego 

Bezrobotni 
absolwenci (do 12 
miesięcy od 
ukończenia nauki) 
na koniec okresu 
sprawozdawczego 

Liczba ofert 
pracy 

BIAŁYSTOK 
2020 8 9 0 0 0 
2021 1 9 0 0 0 

POWIAT BIAŁOSTOCKI 
2020 2 3 0 0 0 
2021 3 4 0 0 0 

Źródło: dane WUP w Białymstoku 

Z prognoz zatrudnienia przeprowadzonych w ramach badania „Barometr Zawodów” wynika, iż 

wzrost zapotrzebowania na pracowników ds. budownictwa drogowego będzie można zaobserwować w 

powiecie monieckim, zambrowskim, bielskim, suwalskim, M. Suwałki, łomżyńskim i m. Łomża. Związane 

jest to z rozwojem branży i infrastruktury drogowej, brakiem chętnych do pracy, sezonowość pracy i 

niskie wynagrodzenia. Na pozostałym obszarze województwa poziom zapotrzebowania będzie 
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zrównoważony. Z deficytem poszukujących pracy będziemy mieli do czynienia w większości powiatów: 

monieckim, zambrowskim, bielskim, wysokomazowieckim, siemiatyckim, sokólskim, suwalskim, M. 

Suwałki, łomżyńskim i m. Łomża. Spowodowane to będzie brakiem chętnych do pracy oraz problemami 

związanymi z pracą w delegacji. 

 

MURARZ-TYNKARZ 

Liczba osób zarejestrowanych jako bezrobotne w zawodzie murarza-tynkarza spadła na 

przestrzeni ostatniego roku w  Mieście Białystok. W 2020 roku w rejestrze znajdowało się 5 osób, w 

pierwszej połowie 2021 roku liczba ta spadła do 0. Wzrosła natomiast ilość dostępnych ofert pracy – w 

2020 nie pojawiła się ani jedna oferta, na początku 2021 pracodawcy zgłosili zapotrzebowanie na 5 

pracowników. Żadna oferta pracy nie pojawiła się natomiast w powiecie białostockim. Liczba 

zarejestrowanych bezrobotnych utrzymywała się na stałym poziomie – zarówno w 2020, jak i w 

pierwszej połowie 2021 roku były to 2 osoby.  

Tabela 10. Liczba bezrobotnych oraz zgłoszonych miejsc pracy w zawodzie murarz-tynkarz w powiecie 
białostockim i Białymstoku 

Lata Zarejestrowani 
bezrobotni w 
ciągu okresu 
sprawozdawczego 

Zarejestrowani 
bezrobotni wg 
stanu na koniec 
okresu 
sprawozdawczego 

Bezrobotni 
absolwenci (do 12 
miesięcy od 
ukończenia nauki) 
w ciągu okresu 
sprawozdawczego 

Bezrobotni 
absolwenci (do 12 
miesięcy od 
ukończenia nauki) 
na koniec okresu 
sprawozdawczego 

Liczba ofert 
pracy 

BIAŁYSTOK 
2020 5 4 2 0 0 
2021 0 2 0 0 5 

POWIAT BIAŁOSTOCKI 
2020 2 2 1 0 0 
2021 2 3 0 0 0 

Źródło: dane WUP w Białymstoku 

Prognoza zatrudnienia na rok 2021 wskazuje na wzrost zapotrzebowania na pracowników w 

zawodzie murarza-tynkarza na terenie powiatów: monieckiego, bielskiego, suwalskiego i M. Suwałki. Na 

pozostałym obszarze województwa poziom zapotrzebowania ma być stały. Przyglądając się relacji 

między dostępnymi pracownikami a potrzebami pracodawców, można zauważyć, że sytuacja 

przedstawia się korzystnie dla poszukujących pracy w zawodzie murarza-tynkarza. W 8 powiatach: 

suwalskim, m. Suwałki, monieckim, białostockim, m. Białystok, wysokomazowieckim, bielskim i 

hajnowskim przewiduje się deficyt osób poszukujących pracy. Problemem pracodawców, jaki pojawia 

się m.in. na terenie powiatu białostockiego, jest występowanie szarej strefy, oferty pracy dla 

cudzoziemców oraz problemy zdrowotne zarejestrowanych bezrobotnych. W pozostałych powiatach 

przewidywana jest równowaga popytu i podaży. 

 

DEKARZ 
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W 2020 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Mieście Białystok wyniosła 10 osób. 

Liczba ta spadła do 3 w pierwszej połowie roku 2021. Spadła też liczba ofert pracy, z 11 w 2020 roku na 

9 w 2021 roku. W powiecie białostockim liczba zarejestrowanych utrzymywała się na stałym poziomie 4 

osób, jednak w całym analizowanym okresie nie pojawiły się żadne oferty pracy.   

Tabela 11. Liczba bezrobotnych oraz zgłoszonych miejsc pracy w zawodzie dekarz w powiecie 
białostockim i Białymstoku 

Lata Zarejestrowani 
bezrobotni w 
ciągu okresu 
sprawozdawcze
go 

Zarejestrowani 
bezrobotni wg 
stanu na koniec 
okresu 
sprawozdawczego 

Bezrobotni 
absolwenci (do 12 
miesięcy od 
ukończenia nauki) 
w ciągu okresu 
sprawozdawczego 

Bezrobotni 
absolwenci (do 12 
miesięcy od 
ukończenia nauki) 
na koniec okresu 
sprawozdawczego 

Liczba ofert 
pracy 

BIAŁYSTOK 
2020 10 13 1 1 11 
2021 3 13 0 0 9 

POWIAT BIAŁOSTOCKI 
2020 4 4 0 0 0 
2021 4 5 0 0 0 

Źródło: dane WUP w Białymstoku 

Badanie „Barometr Zawodów” przewiduje, że w roku 2021 nastąpi wzrost zapotrzebowania na 

dekarzy w 5 powiatach: sejneńskim, suwalskim, Suwałki, monieckim i bielskim. Pracownicy będą na tym 

obszarze częściej poszukiwani ze względu na rozwój branży budowlanej, brak osób z predyspozycjami 

do wykonywania zawodów i występowanie szarej strefy.  Na pozostałym terenie województwa 

zapotrzebowanie ma utrzymać się na stałym poziomie. Analizując relacje pomiędzy popytem a podażą, 

można zauważyć deficyt osób poszukujących pracy w większości powiatów, za wyjątkiem 

augustowskiego, grajewskiego, kolneńskiego, zambrowskiego, siemiatyckiego, hajnowskiego, 

łomżyńskiego, Łomży i wysokomazowieckiego. 

 
TECHNIK GAZOWNICTWA 

Zawód technik gazownictwa nie został wprowadzony do klasyfikacji zawodów i specjalności na 

potrzeby rynku pracy, stąd też brak jest danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy nt. liczby bezrobotnych i 

ofert pracy.  

W ramach badania „Barometr Zawodów” zawód technik gazownictwa został zakwalifikowany 

do grupy technicy budownictwa.  

 

MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH 

W pierwszym półroczu 2021 roku w Mieście Białystok zarejestrowanych było 3 bezrobotnych, 

wśród których nie pojawił się żaden absolwent szkoły zawodowej. W tym samym roku liczba ofert pracy 

wyniosła 6.  
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W przypadku powiatu białostockiego w pierwszej połowie 2021 roku w rejestrze pojawiło się 6 

bezrobotnych, na koniec okresu sprawozdawczego liczba ta wzrosła do 16. Pracodawcy zgłosili 3 wolne 

miejsca pracy.  

Tabela 12. Liczba bezrobotnych oraz zgłoszonych miejsc pracy w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych w 
powiecie białostockim i Białymstoku 

Lata Zarejestrowani 
bezrobotni w 
ciągu okresu 
sprawozdawczego 

Zarejestrowani 
bezrobotni wg 
stanu na koniec 
okresu 
sprawozdawczego 

Bezrobotni 
absolwenci (do 12 
miesięcy od 
ukończenia nauki) 
w ciągu okresu 
sprawozdawczego 

Bezrobotni 
absolwenci (do 12 
miesięcy od 
ukończenia nauki) 
na koniec okresu 
sprawozdawczego 

Liczba ofert 
pracy 

BIAŁYSTOK 
2020 2 0 0 0 1 
2021 3 3 0 0 6 

POWIAT BIAŁOSTOCKI 
2020 0 1 0 0 0 
2021 6 16 0 0 3 

Źródło: dane WUP w Białymstoku 

Prognoza zatrudniania na 2021 rok nie przewiduje wzrostu zapotrzebowania na monterów 

instalacji budowlanych , za wyjątkiem powiatów sejneńskiego, suwalskiego i M. Suwałki, gdzie ma 

wystąpić wzrost zapotrzebowania. Relacja między popytem a podażą ma być korzystna dla kandydatów 

w części powiatów województwa podlaskiego. W powiatach: sokólskim, siemiatyckim, suwalskim, m. 

Suwałki oraz sejneńskim spodziewać się można deficytu osób poszukujących pracy. Na tym obszarze 

pracodawcy będą mieli trudności ze znalezieniem pracowników z oczekiwanym doświadczeniem i 

aktualnymi kwalifikacjami. 

 

Przedsiębiorstwa prowadzące działalność w obszarze 
budowlanym na terenie BOF 
 

W badaniu wzięły udział 74 firmy z obszaru budowlanego, znajdujących się na terenie 

Białostockiego Obszaru Funkcjonowania.  

Tabela 13. Liczba firm z obszaru budowlanego badanych w projekcie  

Obszar 
Liczba firm 

przebadanych w 
obszarze 

Podobszar 
Liczba firm 

przebadanych w 
podobszarze 

BD. (budowlany) 74 brak 74 

Źródło: opracowanie własne na postawie wyników badań (n=74) 
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Struktura badanych firm według liczby zatrudnionych pracowników 

 Przebadane przedsiębiorstwa zostały sklasyfikowane według teorii stosowanej w Unii 

Europejskiej zgodnie z obowiązującą definicją prawną MŚP zawierającą Załącznik I do Rozporządzenia 

Komisji (WE) 800/2008), w którym obowiązuje następujący podział: 

v Przedsiębiorstwo duże – ponad 250 pracowników, 

v Przedsiębiorstwo średnie – nie mniej niż 50 pracowników i nie więcej niż 249 pracowników, 

v Przedsiębiorstwo małe – nie mniej niż 11 pracowników i nie więcej niż 49 pracowników, 

v Mikro przedsiębiorstwo – 0 pracowników (działalność gospodarcza prowadzona przez 1 osobę 

– właściciela) i nie więcej niż 10 pracowników. 

Tabela 14. Klasyfikacja firm w obszarze budowlanym według liczby pracowników 

Odpowiedź Liczba odpowiedzi Procent 

Duże (<=250) 3 4,1% 
Średnie (50-249) 10 13,5% 
Małe (11-49) 17 23,0% 
Mikro (0-10) 44 59,5% 

Źródło: opracowanie własne na postawie wyników badań (n=74) 

Wśród przebadanych firm w obszarze budowlanym najwięcej jest firm mikro (59,5%), na drugim 

miejscu znajdują się małe przedsiębiorstwa (23%). Dane z tabeli zostały zaprezentowane również na 

poniższym wykresie.  

Wykres 1. Klasyfikacja firm w obszarze budowlanym według liczby pracowników 

 
Źródło: opracowanie własne na postawie wyników badań (n=74) 
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Struktura badanych firm według okresu prowadzenia działalności  

Firm w obszarze budowlanym można również pogrupować ze względu na czas prowadzenia 

działalności, dane prezentuje poniższa tabela. 

Tabela 15. Klasyfikacja firm w obszarze budowlanym według wieku 

Odpowiedź Liczba odpowiedzi Procent 

powyżej 25 lat 13 17,6% 
10-25 lat 27 36,5% 
5-10 lat 16 21,6% 
poniżej 5 17 23,0% 
brak odpowiedzi 1 1,4% 

Źródło: opracowanie własne na postawie wyników badań (n=74) 

Wśród przebadanych przedsiębiorstw z obszaru budowlanego najwięcej jest przedsiębiorstw, 

które istnieją na rynku od 10 do 25 lat. Dane prezentuje również  poniższy wykres. 

Wykres 2. Klasyfikacja firm w obszarze budowlanym według wieku 

 
Źródło: opracowanie własne na postawie wyników badań (n=74) 

 

Ocena szkolnictwa zawodowego według badanych przedsiębiorstw 

Przedmiotem badania były firmy z obszaru budowlanego. W ramach pytania zamkniętego „Jak 

Pan/Pani ocenia system szkolnictwa zawodowego w naszym województwie?” przedstawiciele firm mieli 

możliwość udzielenia odpowiedzi takie jak „źle, raczej źle, neutralnie, dobrze, bardzo dobrze, brak 

zdania, brak odpowiedzi”. Wyniki odpowiedzi zawiera poniższy wykres. 
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Wykres 3. Struktura odpowiedzi badanych pracodawców na pytanie o ocenę szkolnictwa zawodowego 

 
Źródło: opracowanie własne na postawie wyników badań (n=74) 

Oceny były bardzo zróżnicowane (ponad 18% odpowiedzi oceniało system szkolnictwa „bardzo 

dobrze” i „dobrze”, tyle samo – ponad 18% odpowiedzi, brzmiało „raczej źle” i „źle”, pozostali 

pracodawcy wypowiadali się neutralnie lub nie mieli zdania). Wśród pracodawców wypowiadających się 

negatywnie o systemie kształcenia przeważa opinia o niedopasowaniu programów nauczania do potrzeb 

rynku pracy, w szczególności w zakresie kształcenia praktycznej nauki zawodu:  

- „Wykształcenie zawodowe nie do końca jest dostosowane do potrzeb rynku pracy. Kursy 

zawodowe organizowane przez firmy i instytucje nie dają umiejętności, które pozwalają na 

znalezienie pracy. Chcielibyśmy aby kursy zawodowe dawały konkretne umiejętności i 

uprawnienia pozwalające na znalezienie pracy”; 

- „Brakuje zajęć praktycznych dla uczniów techników budowlanych, uczniowie kształcą się z 

przestarzałych podręczników, przestarzałych technologii, brakuje wiedzy o nowych 

specjalistycznych technologiach często związanych z konkretnym produktem czy rodzajem 

pracy, programy powinny być konstruowane z uwzględnieniem nowych technologii i firm 

producenckich, przestarzałe technologie”. 

W ślad za taką opinią idzie również konkluzja dotycząca niskiej jakości kształcenia zawodowego i niskich 

kwalifikacji uczniów:  

- „W województwie podlaskim brak osób z odpowiednim doświadczeniem. Uczniowie po szkole 

nie potrafią zupełnie nic, wszystkiego trzeba ich uczyć od początku.”; 

- „Absolwent nie jest absolutnie przygotowany do pracy po ukończeniu szkoły zawodowej. Brak 

motywacji do pracy.”;  

- „Brak kształcenia praktycznego, absolwenci zupełnie nie są przygotowani do pracy zarówno pod 

kątem kwalifikacji zawodowych jak i samego podejścia do pracy i pracodawcy, brak kształcenia 

zawodowego w kierunku zgodnym z profilem działalności”;  
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- „W szkołach nie uczy się tworzenia rysunków a tylko w ten sposób można nauczyć się czytać 

dokumentację techniczną. W szkołach tego nie ma. Problem pojawia się też w przypadku 

programów jak AutoCad a jest to niezbędne. Zanim stworzy się coś dla klienta trzeba narysować 

wiele propozycji a dopiero wtedy wyciąć element. W szkołach nie ma też gdzie odbywać zadań 

praktycznych przez co uczniowie szybko się zniechęcają np. na Antoniuku jest to mała ciasna 

sala. Zamiast matematyki abstrakcyjnej powinno się ich uczyć matematyki związanej z 

zawodem. Problemem są tez nauczyciele - brak jest kadr a nauczyciele nie nabywają 

umiejętności praktycznych. Nauczyciele muszą się obijać o rynek pracy, powinno się to łączyć z 

awansem zawodowym”. 

 

Współpraca firm ze szkołami zawodowymi 

W przebadanej próbie zapytano również przedstawicieli przedsiębiorstw o formy współpracy ze 

szkołami zawodowymi. Odpowiedzi respondentów przedstawiono na poniższym wykresie. 

Najwięcej przedstawicieli przedsiębiorstw odpowiedziało, że w ramach współpracy firmy ze 

szkołą przyjmują uczniów na praktyki (22%) i staże zawodowe (13,6%). Prawie 6% zatrudnia 

młodocianych w celu przygotowania zawodowego. Ponad 5% badanych uczestniczy w badaniach 

dotyczących oczekiwań wobec absolwentów i informuje szkoły o potrzebach i oczekiwaniach wobec 

potencjalnych pracowników. Ponad 4% organizuje zajęcia praktyczne w zakładzie. Szczególna uwagę 

należy zwrócić na fakt, że 35,6% badanych firm wskazało, że nie współpracuje ze szkołami zawodowymi. 

Tylko nieliczne firmy współpracują ze szkołami w sposób taki jak: udostępnianie pracowników jako 

nauczycieli przedmiotów zawodowych, informowanie szkół o potrzebach i oczekiwaniach wobec 

potencjalnych pracowników, organizowanie w szkołach spotkań z uczniami w celu przedstawienia 

oczekiwań absolwentów czy  organizowanie konkursów z nagrodami (płatny staż).  
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Wykres 4. Współpraca firm z obszaru budowlanego ze szkołami zawodowymi  

 
Źródło: opracowanie własne na postawie wyników badań (n=74) 

Przedstawicieli przedsiębiorstw zapytano również jakimi formami współpracy ze szkołami 

zawodowymi byliby zainteresowani. Najwięcej firm chce przyjmować uczniów na praktyki i staże 

zawodowe. Nieco mniej firm jest zainteresowana uczestniczeniem w badaniach dotyczących oczekiwań 

wobec absolwentów i zatrudnianiem młodocianych w celu przygotowania zawodowego. Prawie 6% firm 

jest zainteresowanych informowaniem szkół o potrzebach i oczekiwaniach wobec absolwentów. Ponad 

8,3% firm w ogóle nie widzi potrzeby współpracy ze szkołami zawodowymi. Procentowy udział 

wskazanych odpowiedzi przedstawiono na poniższym wykresie. Respondenci mieli możliwość wyboru 

kilku odpowiedzi.  
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Wykres 5. Zainteresowanie współpracą z instytucjami oświaty firm z obszaru budowlanego 

 
Źródło: opracowanie własne na postawie wyników badań (n=74) 

Przedsiębiorstwa na terenie BOF zatrudniają absolwentów następujących kierunków kształcenia 

w ramach obszaru budowlanego:  

• technik budownictwa, 

• technik geodeta, 

• technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, 

• technik inżynierii sanitarnej, 

• monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, 

• technik robót wykończeniowych w budownictwie, 

• technik budowy dróg, 

• murarz–tynkarz, 

• dekarz, 

• technik gazownictwa, 

• monter sieci i instalacji sanitarnych. 
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Największa liczba firm w obszarze budowlanym zatrudnia pracowników w zawodzie technika 

handlowca (56 firm) i technika ekonomisty (54 firmy), mniej w zawodzie kierowcy mechanika (28 firm), 

technika grafiki i poligrafii cyfrowej (25 firm) oraz fryzjera (22 firmy). 

Tabela 16. Liczba firm zatrudniających absolwentów poszczególnych kierunków kształcenia w ramach 
obszaru budowlanego 

Nazwa kierunku 
Liczba firm zatrudniających na 
stanowiskach po określonym 

kierunku kształcenia 

Liczba firm zatrudniających na 
stanowiskach po określonym 

kierunku kształcenia w % 
Monter sieci i instalacji sanitarnych 32 29,91% 

Murarz – tynkarz 28 26,17% 
Monter zabudowy i robót 

wykończeniowych w budownictwie 
17 15,89% 

Dekarz 10 9,35% 
Technik robót wykończeniowych w 

budownictwie 
8 7,48% 

Technik inżynierii sanitarnej 5 4,67% 
Technik geodeta 3 2,80% 

Technik gazownictwa 1 0,93% 
Technik budowy dróg 1 0,93% 
Technik budownictwa 1 0,93% 

Technik urządzeń i systemów energetyki 
odnawialnej 

1 0,93% 

Razem 107 100 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań (n=107), n=liczba firm zatrudniających w grupie zawodów z 
obszaru budowlanego 

 

Liczba zatrudnionych pracowników  

W 107 przebadanych firmach zatrudniających pracowników w zawodach z obszaru 

budowlanego łączne zatrudnienie na analizowanych stanowiskach wyniosło 979 osób. 

Najwięcej pracowników zatrudniają pracodawcy w zawodzie technik robót wykończeniowych w 

budownictwie – 396, głównie na stanowiskach takich jak pracownik ogólnobudowlany (356 

zatrudnionych w zawodzie), malarz-szpachlarz (25 osób) oraz glazurnik (10 osób). Nieco mniej, bo 253 

pracowników zajmuje stanowiska w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych. Pracują oni głównie 

jako monterzy instalacji sanitarnych (52 osoby) i konserwatorzy instalacji wodno-kanalizacyjnej, 

centralnego ogrzewania i gazowych (34 osoby).  W zawodzie montera zabudowy i robót 

wykończeniowych w budownictwie pracuje w badanych firmach łącznie 75 osób, przede wszystkim na 

trzech stanowiskach: pracownik ogólnobudowlany (20 osób), robotnik budowlany (19 osób) i malarz-

szpachlarz (18 osób). Technicy geodeci pracują najczęściej na stanowisku geodety (39 osób), a dekarze 

zatrudnieni są na stanowiskach dekarz (14 osób), konserwator dekarz (6 osób), dekarz-blacharz (4 

osoby), konserwator ogólnobudowlany (2 osoby) i konserwator blacharz-dekarz (2 osoby), 

murarz/dekarz (1 osoba). W objętych badaniem firmach technik budowy dróg pracuje na stanowiskach 
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robotnik drogowy (10 zatrudnionych pracowników) oraz operator sprzętu budowlanego (1 zatrudniony 

pracownik). Cztery firmy zatrudniają 17 techników inżynierii sanitarnej na stanowiskach montera 

instalacji sanitarnych, kierownika instalacji sanitarnych i technika inżynierii sanitarnych. W badaniu 

wystąpiła jedna firma zatrudniająca na stanowisku w zawodzie technik gazownictwa. Na stanowisku 

monter sieci gazowych zatrudnionych jest 6 osób. Szczegółowe dane dotyczące liczby zatrudnionych 

pracowników przedstawia poniższa tabela.  

Tabela 17. Liczba pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach w badanych firmach 

Zawód Stanowisko 
Liczba firm 

zatrudniających na 
stanowisku 

Liczba 
zatrudnionych 

pracowników na 
stanowisku 

Liczba 
zatrudnionych 

pracowników na 
stanowisku w % 

Technik geodeta Geodeta 2 39 82,98 
Pomiarowy 1 8 17,02 

Razem 3 47 100 

Technik robót 
wykończeniowych w 

budownictwie 

Pracownik 
ogólnobudowlany 1 356 90,36 

Malarz-szpachlarz 2 25 6,35 
Glazurnik 2 10 2,54 

Robotnik budowlany 1 3 0,76 
Monter 2 2 0,51 

Razem 8 396 100 

Monter zabudowy i 
robót wykończeniowych 

w budownictwie 

Pracownik 
ogólnobudowlany 2 20 26,67 

Robotnik budowlany 2 19 25,33 
Malarz-szpachlarz 3 18 24 
Konserwator prac 

ogólnobudowlanych 1 4 5,33 

Konserwator malarz 2 3 4 
Monter zabudowy i 

robót wykończeniowych 
w budownictwie 

3 3 4 

Monter 2 2 2,67 
Malarz 1 2 2,67 

Posadzkarz 1 2 2,67 
Montażysta szalunków 

systemowych 1 1 1,33 

Monter okien oraz drzwi 1 1 1,33 
Razem 19 75 100 

Murarz tynkarz 

Technolog robót 
wykończeniowych 1 40 27,4 

Pracownik 
ogólnobudowlany 3 32 21,92 

Murarz 7 30 20,55 
Murarz-tynkarz 6 12 8,22 

Malarz-szpachlarz 1 11 7,53 
Robotnik budowlany 1 6 4,11 

Glazurnik 1 4 2,74 
Konserwator murarz 2 3 2,05 

Tynkarz 1 3 2,05 
Konserwator murarz-

tynkarz 1 1 0,68 

Murarz-kamieniarz 1 1 0,68 
Murarz-zbrojarz 1 1 0,68 

Pomocnik 
ogólnobudowlany 1 1 0,68 

Inspektor budowy 1 1 0,68 
Razem 28 146 100 

Dekarz Dekarz 5 14 48.28% 
Konserwator dekarz 1 6 20.69% 
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Dekarz-blacharz 1 4 13.79% 
Konserwator 

ogólnobudowlany 1 2 6.9% 

Konserwator 
blacharz/dekarz 1 2 6.9% 

Murarz/dekarz 1 1 3.45% 
Razem 10 29 100 

Technik gazownictwa Monter sieci gazowych 1 6 100 
Razem 1 6 100 

Monter sieci i instalacji 
sanitarnych 

Monter instalacji 
sanitarnych 5 52 20.55% 

Konserwator instalacji 
wodno-kanalizacyjnej, 

centralnego ogrzewania 
i gazowych 

3 34 13.44% 

Monter sieci 
kanalizacyjnej 2 31 12.25% 

Monter sieci 
wodociągowej 1 28 11.07% 

Monter sieci wodno-
kanalizacyjnej 1 26 10.28% 

Monter 1 18 7.11% 
Konserwator wodno-

kanalizacyjny i gazowy 1 15 5.93% 

Konserwator hydraulik 3 8 3.16% 
Monter klimatyzacji 1 6 2.37% 
Monter wentylacji 1 6 2.37% 

Spawacz TIG 1 5 1.98% 
Hydraulik 3 4 1.58% 

Pracownik gospodarczy 1 4 1.58% 
Brygadzista monter sieci 

kanalizacyjnej 1 3 1.19% 

Brygadzista monter sieci 
wodociągowej 1 3 1.19% 

Pomocnik montera 
urządzeń chłodniczych i 

klimatyzacji 
1 3 1.19% 

Monter instalacji 
chłodniczych 1 2 0.79% 

Specjalista/monter w 
dziedzinie chłodnictwa , 
wentylacji i klimatyzacji 

1 2 0.79% 

Kierownik działu 
montażu 1 1 0.4% 

Kosztorysant 1 1 0.4% 
Projektant sieci 

sanitarnych 1 1 0.4% 

Razem 32 253 100 

Technik inżynierii 
sanitarnej 

Monter instalacji 
sanitarnych 3 15 88.24 

Kierownik instalacji 
sanitarnych 1 1 5,88 

Technik inżynierii 
sanitarnej 1 1 5,88 

Razem 5 17 100 

Technik budowy dróg 
Robotnik drogowy 1 10 90,91 
Operator sprzętu 

budowlanego 1 1 9,09 

Razem 2 11 100 
Ogółem 107 980 100 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań (n=107), n=liczba firm zatrudniających w grupie zawodów z 
obszaru budowlanego 
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Plany zatrudnieniowe 

Badane firmy planują zwiększyć zatrudnienie w ciągu najbliższego roku o 170 nowych 

pracowników w zawodach z obszaru budowlanego. Największą liczbę pracowników firmy poszukują na 

stanowiska: pracownik ogólnobudowlany (30 nowo zatrudnionych), monter instalacji sanitarnych (19 

nowo zatrudnionych) i murarz (16 nowo zatrudnionych).   

Na stanowiskach, na których zatrudniani są technicy robot wykończeniowych w budownictwie 

firmy planują zatrudnić 56 osób, w tym najwięcej na stanowisku pracownika ogólnobudowlanego (30 

osób). Dość duży wzrost zatrudnienia planowany jest też na stanowiskach malarz- szpachlarz (12 osób) 

i glazurnik (11 osób). 

Plany zatrudnieniowe na stanowiska w zawodzie montera sieci i instalacji sanitarnych dotyczą 

łącznie 40 osób. 5 firm planuje w sumie zatrudnić 19 osób na stanowisko montera instalacji sanitarnych, 

1 firma szuka 4 kandydatów na stanowisko montera sieci wodno-kanalizacyjnej. Po 3 osoby będą mogły 

znaleźć zatrudnienie na stanowiskach montera, pomocnika montera urządzeń chłodniczych i 

klimatyzacyjnych oraz spawacza TIG. Planowane zatrudnienie na stanowiskach montera klimatyzacji, 

montera wentylacji i specjalisty/montera w dziedzinie chłodnictwa, wentylacji i klimatyzacji, to po 2 

osoby na każdym z nich. Po jednej osobie pracodawcy chcą zatrudnić też na stanowiskach hydraulika i 

konserwatora wodno-kanalizacyjnego i gazowego.  

W przypadku zawodu murarza-tynkarza 28 firm chce łącznie zatrudnić 37 osób w ciągu 

najbliższego roku. Największe plany dotyczą stanowisk: murarz (16 osób), murarz-tynkarz (11 osób) i 

pracownik ogólnobudowlany (7 osób). Nowi pracownicy będą również poszukiwani na stanowiskach 

robotnika budowlanego (2 osoby) oraz tynkarza (1 osoba). Na pozostałych stanowiskach przedsiębiorcy 

nie mają planów zatrudnieniowych.  

Tabela 18. Plany zatrudnieniowe na poszczególnych stanowiskach w obszarze budowlanym 

Zawód Stanowisko 
Liczba firm 

zatrudniających na 
stanowisku 

Planowane 
zatrudnienie na 

stanowisku 

Planowane 
zatrudnienie na 
stanowisku w % 

Technik geodeta Geodeta 2 2 100 
Pomiarowy 1 2 0 

Razem 3 4 100 

Technik robót 
wykończeniowych w 

budownictwie 

Pracownik 
ogólnobudowlany 1 30 53,57 

Malarz-szpachlarz 2 12 21,43 
Glazurnik 2 11 19,64 
Monter 2 3 5,36 

Robotnik budowlany 1 0 0 
Razem 10 56 100 

Monter zabudowy i 
robót wykończeniowych 

w budownictwie 

Malarz-szpachlarz 4 4 30,77 
Pracownik 

ogólnobudowlany 2 2 15,38 

Robotnik budowlany 2 2 15,38 
Posadzkarz 1 2 15,38 

Monter 2 1 7,69 
Malarz 1 1 7,69 
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Monter zabudowy i 
robót wykończeniowych 

w budownictwie 
2 1 7,69 

Montażysta szalunków 
systemowych 1 0 0 

Konserwator malarz 2 0 0 
Konserwator prac 

ogólnobudowlanych 1 0 0 

Montażysta okien oraz 
drzwi 1 0 0 

Razem 19 13 100 

Murarz tynkarz 

Murarz 7 16 43,25 
Murarz-tynkarz 6 11 29,73 

Pracownik 
ogólnobudowlany 3 7 18,92 

Robotnik budowlany 1 2 5,41 
Tynkarz 1 1 2,7 

Glazurnik 1 0 0 
Konserwator murarz 2 0 0 
Konserwator murarz-

tynkarz 1 0 0 

Malarz-szpachlarz 1 0 0 
Murarz-kamieniarz 1 0 0 

Murarz-zbrojarz 1 0 0 
Pomocnik 

ogólnobudowlany 1 0 0 

Technolog robót 
wykończeniowych 1 0 0 

Inspektor budowy 1 0 0 
Razem 28 37 100 

Dekarz 

Dekarz 5 5 62,5 
Konserwator 

ogólnobudowlany 1 2 25 

Dekarz-blacharz 1 1 12,5 
Konserwator dekarz 1 0 0 

Konserwator 
blacharz/dekarz 1 0 0 

Murarz/dekarz 1 0 0 
Razem 9 8 100 

Technik gazownictwa Monter sieci gazowych 1 2 100 
Razem 1 2 100 

Monter sieci i instalacji 
sanitarnych 

Monter instalacji 
sanitarnych 5 19 47,5 

Monter sieci wodno-
kanalizacyjnej 1 4 10 

Monter 1 3 7,5 
Pomocnik montera 

urządzeń chłodniczych i 
klimatyzacji 

1 3 7,5 

Spawacz TIG 1 3 7,5 
Monter klimatyzacji 1 2 5 
Monter wentylacji 1 2 5 

Specjalista/monter w 
dziedzinie chłodnictwa , 
wentylacji i klimatyzacji 

1 2 5 

Hydraulik 3 1 2,5 
Konserwator wodno-

kanalizacyjny i gazowy 1 1 2,5 

Brygadzista monter sieci 
kanalizacyjnej 1 0 0 

Brygadzista monter sieci 
wodociągowej 1 0 0 

Kierownik działu 
montażu 1 0 0 

Konserwator hydraulik 3 0 0 
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Konserwator instalacji 
wodno-kanalizacyjnej, 

centralnego ogrzewania 
i gazowych 

3 0 0 

Kosztorysant 1 0 0 
Monter sieci 

kanalizacyjnej 2 0 0 

Monter sieci 
wodociągowej 1 0 0 

Pracownik gospodarczy 1 0 0 
Projektant sieci 

sanitarnych 1 0 0 

Monter instalacji 
chłodniczych 1 0 0 

Razem 30 40  

Technik inżynierii 
sanitarnej 

Monter instalacji 
sanitarnych 3 3 75 

Technik inżynierii 
sanitarnej 1 1 25 

Kierownik instalacji 
sanitarnych 1 0 0 

Razem 5 4 100 

Technik budowy dróg 
Robotnik drogowy 1 5 83,33 
Operator sprzętu 

budowlanego 1 1 16,67 

Razem 2 6 100 
Ogółem 107 170 100 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań (n=107), n=liczba firm zatrudniających w grupie zawodów z 
obszaru budowlanego 

 

Dostępność kandydatów do pracy 

Spośród stanowisk, na których zatrudnieni byli absolwenci kierunków murarz–tynkarz, monter 

sieci i instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, dekarz, 

technik geodeta, technik inżynierii sanitarnej, technik robót wykończeniowych w budownictwie, technik 

gazownictwa, technik budowy dróg, technik budownictwa, technik urządzeń i systemów energetyki 

odnawialnej, na 33% występują trudności przy zatrudnianiu nowych pracowników. W przeszłości takie 

trudności występowały na 26% stanowisk. Na prawie 28% stanowiskach trudności nie występują, 

ponieważ firmy nie zatrudniają nowych pracowników. Procentowy rozkład odpowiedzi dotyczących 

trudności występujących przy zatrudnieniu pracowników na stanowiska w badanych firmach z obszaru 

budowlanego, przedstawiony został na poniższym wykresie.  

Wykres 6. Występowanie trudności przy zatrudnianiu pracowników na stanowiskach w obszarze budowlanym 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań (n=107), n=liczba firm zatrudniających w grupie zawodów z 
obszaru budowlanego 

Wśród powodów występowania trudności przy zatrudnianiu nowych pracowników na  

przebadanych stanowiskach, respondenci wskazywali lekceważący stosunek kandydatów do pracy 

(16,5% odpowiedzi), brak kandydatów w ogóle (13,9% odpowiedzi), niski poziom kwalifikacji i 

umiejętności kandydatów do zatrudnienia (13,9% odpowiedzi), brak kandydatów o odpowiednim 

doświadczeniu (12,2% odpowiedzi), zbyt wysokie żądania płacowe (9,6% odpowiedzi) oraz uciążliwą 

specyfikę pracy (4,3% odpowiedzi). Warto też wskazać, że 30% firm nie udzieliło odpowiedzi na pytanie 

o powody występowania trudności przy poszukiwaniu kandydatów do pracy. 

Wykres 7. Powody występowania trudności przy zatrudnianiu pracowników na stanowiskach w obszarze 
budowlanym 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań (n=107), n=liczba firm zatrudniających w grupie zawodów z 
obszaru budowlanego 

 

Wykształcenie preferowane przez pracodawców 

W toku badania ustalono, że na prawie 45% stanowisk preferowane jest przez pracodawców 

wykształcenie branżowe I stopnia. Na kolejnych 34% respondenci najchętniej zatrudniliby absolwentów 

z wykształceniem średnim zawodowym. Procentowy rozkład odpowiedzi dotyczących preferowanego 

wykształcenia został przedstawiony na poniższym wykresie.  

Wykres 8. Procentowy udział odpowiedzi dotyczących preferowanego wykształcenia pracowników 
zatrudnionych w firmach w obszarze budowlanym 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań (n=107), n=liczba firm zatrudniających w grupie zawodów z 
obszaru budowlanego 

Na prawie 26% stanowiskach spośród przebadanych, preferowany kierunek kształcenia 

zawodowego to monter sieci i instalacji sanitarnych. Na kolejnych 23% stanowisk najbardziej pożądanym 

zawodem okazał się murarz-tynkarz.  Z kolei prawie 15% odpowiedzi, dotyczących preferowanego 

kierunku kształcenia, wskazywało na zawód montera zabudowy i robót wykończeniowych w 

budownictwie. Szczegółowe dane dotyczące preferowanych zawodów kształcenia zawodowego można 

odnaleźć w poniższej tabeli.  

Tabela 19. Wskazane przez badane firmy preferowane kierunki/zawody kształcenia zawodowego w obszarze 
budowlanym 

Odpowiedź Odsetek 
odpowiedzi  

Monter sieci i instalacji sanitarnych 25,61 
Murarz tynkarz 23,17 
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w 
budownictwie 14,63 
Dekarz 8,54 
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Technik inżynierii sanitarnej 8,54 
Technik robót wykończeniowych w budownictwie 8,54 
Technik budownictwa 3,66 
Technik geodeta 3,66 
Betoniarz-zbrojarz 1,22 
Cieśla 1,22 
Stolarz 1,22 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań (n=107),  n=liczba firm zatrudniających w grupie zawodów z 
obszaru budowlanego 

 

Najczęściej poszukiwani pracownicy 

W toku badaniu przedstawiciele firm byli proszeni o udzielenie odpowiedzi na pytanie „Na jakie 

stanowiska najczęściej poszukują Państwo pracowników?”. Wyniki tego badania w przebadanej próbie 

obrazuje poniższa tabela. 

Tabela 20. Najczęściej poszukiwane stanowiska wśród przebadanych firm z obszaru budowlanego 

Odpowiedź Liczba odpowiedzi 
cieśla 9 
murarz 9 
betoniarz-zbrojarz 7 
monter instalacji sanitarnych 6 
spawacz 6 
dekarz 5 
pracownik ogólnobudowlany 5 
zbrojarz 5 
murarz-tynkarz 4 
blacharz 3 
elektryk 3 
handlowiec 3 
malarz-szpachlarz 3 
monter 3 
architekt budowlany 2 
geodeta 2 
hydraulik 2 
kierowca 2 
operator koparko-ładowarki 2 
robotnik budowlany 2 
robotnik drogowy 2 
ślusarz 2 
administrator 1 
asystent geodety 1 
asystent montera instalacji gazowych 1 
asystent zgrzewacza 1 
brukarz 1 
brygadzista 1 
cieśla szalunkowy 1 
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dekarz-blacharz 1 
doradca klienta 1 
elektromonter 1 
florysta 1 
glazurnik 1 
inspektor ds. księgowości 1 
inspektor ds. rozliczeń 1 
inspektor ds. techniczno-eksploatacyjnych 1 
instalator sanitarny 1 
kamieniarz 1 
kierowca C E 1 
konserwatorzy (blacharz, dekarz, elektryk, stolarz, gospodarz domów 
mieszkalnych, gospodarz terenów zielonych, instalacji centralnego ogrzewania i 
gazowych) 1 
kosztorysant 1 
magazynier 1 
majster budowy 1 
malarz 1 
mechanik 1 
montażysta 1 
monter instalacji 1 
monter instalacji hydraulicznych 1 
monter instalacji wentylacji i klimatyzacji 1 
monter izolacji przeciwwodnych 1 
monter sieci gazowych 1 
monter sieci wodno-kanalizacyjnej 1 
monter stolarki okiennej 1 
monter suchej zabudowy 1 
monter urządzeń chłodniczych i klimatyzacji 1 
monter wentylacji i klimatyzacji 1 
monter zabudowy 1 
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 1 
inżynier budowy 1 
operator CNC 1 
operatorzy maszyn drogowych (operator walca) 1 
operator koparki 1 
pomiarowy 1 
pomocnik brukarza 1 
pomocnik budowlany 1 
posadzkarz 1 
projektant sieci wodociągowych 1 
przedstawiciel handlowy 1 
robotnik ogólnobudowlany 1 
serwisant 1 
spawacz TIG 1 
spawacz-ślusarz 1 
stolarz 1 
technik handlowiec 1 
technolog 1 
tokarz 1 
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tynkarz 1 

Źródło: opracowanie własne na postawie wyników badań (n=107) 

Najwięcej firm wskazało zapotrzebowanie na  cieśli (6%), murarzy (6%), betoniarzy-zbrojarzy 

(5%) monterów instalacji sanitarnych (4%) i spawaczy (4%), niewiele mniej firm (3%) potrzebuje dekarzy, 

pracowników ogólnobudowlanych i zbrojarzy.  

Najmniej wskazanych odpowiedzi to zawody takie jak: tynkarz, pomocnik brukarza, monter 

zabudowy, posadzkarz czy glazurnik.  

 

Sposoby rekrutacji pracowników  

Badani zostali zapytani, w jaki sposób najczęściej rekrutują pracowników. Liczbę firm, która 

udzieliła odpowiedzi na pytanie „Jakie są główne sposoby rekrutacji?” przedstawiono na  poniższym 

wykresie.  

Najwięcej pracodawców rekrutuje kandydatów do pracy z pomocą portalu bialystokonline.pl 

(21,8%). Chętnie korzystają również z portalu OLX.pl i pracuj.pl. 

Wykres 9. Rozkład odpowiedzi na pytanie o sposoby rekrutacji pracowników do firm  

 
Źródło: opracowanie własne na postawie wyników badań (n=107) 

 

Stanowiska pracy w obszarze budowlanym na terenie BOF 
 

TECHNIK GEODETA 
 
Zadania zawodowe wykonywanie na stanowiskach w zawodzie technika geodety 
 

W ramach badania przeanalizowane zostały 2 stanowiska, na których zatrudniani są absolwenci 

kierunku technik geodeta. Analizie poddano następujące stanowiska: geodeta i pomiarowy. 
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Respondenci zostali poproszeni o wskazanie, czy na omawianym stanowisku wymagane jest 

posiadanie doświadczenia. Na 67% badanych stanowisk jego posiadanie jest oczekiwane.  

W odniesieniu do tych stanowisk pracodawcy byli pytani o wykonywane na nich zadania 

zawodowe. W zawodzie technika geodety nie pojawiły się odpowiedzi oparte na ustrukturyzowanych 

zadaniach zawodowych. Rekomendacja stażu została więc w tym przypadku oparta na wolnych 

wypowiedziach respondentów, dotyczących wykonywanych zadań. Pracodawcy wskazali następujące 

nieukierunkowane zadania zawodowe wykonywane na stanowiskach w zawodzie technika geodety: 

- szacowanie gruntów objętych scalaniem, 

- opracowanie projektu scalania gruntów, 

- wykonywanie pomiarów terenowych/wytyczanie geodezyjne w terenie, 

- czytanie map, dokonywanie obliczeń, 

- sporządzanie dokumentacji geodezyjnej, 

- wykonywanie inwentaryzacji powykonawczej/geodezyjnego pomiaru 

powykonawczego, 

- obsługa programów. 

W przypadku zawodu technika geodety mała liczba obserwacji oraz brak ustrukturyzowanych 

zadań zawodowych nie pozwalają na przeprowadzenie analizy poszczególnych stanowisk. Wskazania 

dotyczące stażu na stanowiskach pokrywają się z rekomendacjami dla całego zawodu. 

 

TECHNIK INŻYNIERII SANITARNEJ 
 
Zadania zawodowe wykonywanie na stanowiskach w zawodzie technika inżynierii 
sanitarnej 
 

W ramach badania przeanalizowane zostały 3 stanowiska, na których zatrudniani są absolwenci 

kierunku technik inżynierii sanitarnej. Analizie poddano następujące stanowiska: monter instalacji 

sanitarnych, kierownik instalacji sanitarnych, technik inżynierii sanitarnej.  

Respondenci zostali poproszeni o wskazanie, czy na omawianym stanowisku wymagane jest 

posiadanie doświadczenia. Na 40% badanych stanowisk posiadanie doświadczenia jest  oczekiwane.  

Wszystkie analizowane zadania zawodowe wykonywane były na 20% poddanych badaniu 

stanowisk, w tym: montaż przyborów sanitarnych; wykonywanie instalacji kanalizacyjnych w budynkach 

jednorodzinnych; montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach jednorodzinnych. 

Tabela 21. Częstość wykonywania zadań zawodowych na badanych stanowiskach w zawodzie technika inżynierii 
sanitarnej 

Zadanie zawodowe Częstość występowania 
Montaż przyborów sanitarnych 20% 
Wykonywanie instalacji kanalizacyjnych w budynkach jednorodzinnych 20% 
Montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach jednorodzinnych 20% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie dadnych (n=5) n=liczba przebadanych stanowisk 
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Pracodawcy poproszeni zostali o ocenę ważności wykonywania wszystkich zadań na danym 

stanowisku, w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza, że dane zadanie jest mało ważne/bardzo rzadko 

wykonywane a 5, że na stanowisku tym zadanie jest bardzo ważne/wykonuje się je bardzo często.  

Oprócz częstotliwości wykonywania zadań zawodowych, pracodawcy zostali również zapytani o 

poziom kompetencji absolwentów, w zawodzie mechanika pojazdów samochodowych w ramach 

poszczególnych zadań. Odpowiedzi mieściły się w skali  od 1 do 5, gdzie 5 oznaczało braki bardzo duże 

a 1 niewystępowanie braków.  

Tabela 22. Ważność wykonywania zadań zawodowych i poziom kompetencji absolwentów w skali od 1 do 5 w 
zawodzie technika inżynierii sanitarnej 

Zadanie zawodowe Średnia 
częstotliwość 

Średnie braki 
wśród kandydatów 

Montaż przyborów sanitarnych brak odpowiedzi 3,00 
Wykonywanie instalacji kanalizacyjnych w budynkach 
jednorodzinnych brak odpowiedzi 3,00 

Montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach jednorodzinnych brak odpowiedzi 4,00 
Źródło: opracowanie własne na podstawie dadnych (n=5) n=liczba przebadanych stanowisk 

 

Biorący udział w badaniu pracodawcy nie odpowiedzieli na pytanie o częstotliwość 

wykonywania zadań na stanowiskach pracy, na których pracują technicy  inżynierii sanitarnej 

Najniższy poziom kompetencji dotyczy zadania: montaż urządzeń klimatyzacyjnych w 

budynkach jednorodzinnych (4,00).  

 

Na podstawie dokonanych analiz dotyczących zawodu technika inżynierii sanitarnej można 

przedstawić rekomendację stażu obejmującą zadanie zawodowe: 

- montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach jednorodzinnych. 

Szczegółowa charakterystyka, w oparciu o którą konstruować należy staże, może być 

rozpatrywana nie tylko w kontekście zawodów, ale i stanowisk atrakcyjnych z punktu widzenia 

pracodawców i kandydatów chętnych podjąć na nich zatrudnienie. W tym przypadku warte uwagi 

wydają się w szczególności stanowiska, na których odnotowano znaczną liczbę zatrudnionych. W 

związku z powyższym zawód technika inżynierii sanitarnej został poddany analizie również na poziomie 

stanowisk, na których zatrudniani są absolwenci tego kierunku.  

 

Stanowiska pracy, na których zatrudniani są absolwenci kierunku technika 
inżynierii sanitarnej 

 

Jak wspomniano wyżej, stanowiska, na których zatrudniani są technicy inżynierii sanitarnej, 

przeanalizowane zostały w kontekście zatrudniania. Wśród nich stanowiskiem, na którym poziom 

zatrudnienia jest najwyższy, okazał się monter instalacji sanitarnych (szczegółowe dane na temat 

stanowisk, na których zatrudnieni są absolwenci tego kierunku, można znaleźć w raporcie 
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Zapotrzebowanie na kierunki kształcenia zawodowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym - 

Rekomendacje „Nowe kierunki”).  

 

Stanowisko:	monter	instalacji	sanitarnych		
W ramach stanowiska montera instalacji sanitarnych analizie poddana została ważność 

wykonywania poszczególnych zadań zawodowych oraz braki kompetencyjne wśród kandydatów do 

pracy. 

Tabela 23. Ważność wykonywania zadań zawodowych i poziom kompetencji absolwentów w skali od 1 do 5 na 
stanowisku montera instalacji sanitarnych 

Zadania zawodowe Średnia 
częstotliwość 

Średnia częstość 
występowania 
braków wśród 
kandydatów 

Montaż przyborów sanitarnych brak odpowiedzi 3,00 
Wykonywanie instalacji kanalizacyjnych w budynkach jednorodzinnych brak odpowiedzi 3,00 
Montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach jednorodzinnych brak odpowiedzi 4,00 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań (n=3), n=liczba przebadanych stanowisk 
	

Biorący udział w badaniu pracodawcy nie odpowiedzieli na pytanie o częstotliwość 

wykonywania zadań na stanowisku montera instalacji sanitarnych. Zdaniem przedsiębiorstw, w których 

pojawiło się analizowane stanowisko, duże braki kompetencyjne wśród kandydatów do pracy dotyczą 

przede wszystkim zadania: montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach jednorodzinnych (4,00). 

 

Na podstawie dokonanych analiz dotyczących stanowiska montera instalacji sanitarnych, 

kandydatom chcącym podjąć zatrudnienie na wspomnianym stanowisku można zarekomendować staż, 

w czasie którego wykonywane byłoby zadanie:  

montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach jednorodzinnych. 

 

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE  
 
Zadania zawodowe wykonywanie na stanowiskach w zawodzie montera zabudowy 
i robót wykończeniowych w budownictwie  
 

W ramach badania przeanalizowanych zostało 11 stanowisk, na których zatrudniani są 

absolwenci kierunku monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Analizie poddano 

następujące stanowiska: pracownik ogólnobudowlany, robotnik budowlany, malarz-szpachlarz, 

konserwator prac ogólnobudowlanych, konserwator malarz, monter zabudowy i robót 

wykończeniowych w budownictwie, monter, malarz, posadzkarz, montażysta szalunków systemowych, 

monter okien oraz drzwi. 
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Respondenci zostali poproszeni o wskazanie, czy na omawianym stanowisku wymagane jest 

posiadanie doświadczenia. Na 32% z nich oczekuje się, że kandydaci pracowali już wcześniej na 

podobnym stanowisku.  

Na analizowanych stanowiskach najczęściej wykonywane były zadania takie jak: przygotowanie 

ścian do malowania, tapetowania, okładzinowania (55% stanowisk) oraz malowanie ścian i sufitów (50% 

stanowisk). Na żadnym ze stanowisk nie wykonywano zadań: układanie paneli i listew przypodłogowych; 

układanie glazury i terakoty. 

Tabela 24. Częstość wykonywania zadań zawodowych na badanych stanowiskach w zawodzie montera zabudowy 
i robót wykończeniowych w budownictwie  

Zadanie zawodowe Częstość występowania 
Przygotowanie ścian do malowania, tapetowania, okładzinowania 55% 
Malowanie ścian i sufitów 50% 
Montaż zabudowy z suchego tynku 32% 
Montaż sztukaterii i paneli ściennych 23% 
Tapetowanie ścian 14% 
Wymiana okien PVC 5% 
Układanie paneli i listew przypodłogowych 0% 
Układanie glazury i terakoty 0% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie dadnych (n=19) n=liczba przebadanych stanowisk 
 

Pracodawcy zostali również zapytani o ważność wykonywania zadań i poziom kompetencji 

absolwentów w zawodzie montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w ramach 

poszczególnych zadań.  

Szczegółowe dane dotyczące ważności wykonywania zadań i braków kompetencyjnych wśród 

absolwentów zostały przedstawione w poniższej tabeli. 

Tabela 25. Ważność wykonywania zadań zawodowych i poziom kompetencji absolwentów w skali od 1 do 5 w 
zawodzie montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie  

Zadanie zawodowe Średnia 
częstotliwość 

Średnie braki 
wśród kandydatów 

Przygotowanie ścian do malowania, tapetowania, okładzinowania 3,90 3,00 
Malowanie ścian i sufitów 4,22 3,25 
Montaż zabudowy z suchego tynku 3,00 2,75 
Montaż sztukaterii i paneli ściennych 2,50 3,50 
Wymiana okien PVC 1,00 brak odpowiedzi 
Tapetowanie ścian 3,00 3,00 
Układanie paneli i listew przypodłogowych brak odpowiedzi brak odpowiedzi 
Układanie glazury i terakoty brak odpowiedzi brak odpowiedzi 

Źródło: opracowanie własne na podstawie dadnych (n=19) n=liczba przebadanych stanowisk 
 

Na stanowiskach pracy, na których pracują monterzy zabudowy i robót wykończeniowych w 

budownictwie, najczęściej wykonują oni zadanie: malowanie ścian i sufitów (4,22).  

Najniższy poziom kompetencji dotyczy zadań: montaż sztukaterii i paneli ściennych (3,50); 

malowanie ścian i sufitów (3,25). 
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Na podstawie dokonanych analiz dotyczących zawodu montera zabudowy i robót 

wykończeniowych w budownictwie można przedstawić rekomendację stażu obejmującą następujące 

zadania zawodowe: 

- malowanie ścian i sufitów, 

- montaż sztukaterii i paneli ściennych.  

 

Stanowiska pracy, na których zatrudniani są absolwenci kierunku montera 
zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie  

 

Jak wspomniano wyżej, stanowiska, na których zatrudniani są monterzy zabudowy i robót 

wykończeniowych w budownictwie, przeanalizowane zostały w kontekście zatrudniania. Wśród nich 

najwyższy poziom zatrudnienia odnotowano na stanowiskach pracownik ogólnobudowlany, robotnik 

budowlany i malarz-szpachlarz. Dalszej analizie poddane zostało stanowisko robotnika budowlanego 

(szczegółowe dane na temat stanowisk, na których zatrudnieni są absolwenci tego kierunku, można 

znaleźć w raporcie Zapotrzebowanie na kierunki kształcenia zawodowego w Białostockim Obszarze 

Funkcjonalnym - Rekomendacje „Nowe kierunki”). 

 

Stanowisko:	robotnik	budowlany	
Stanowisko robotnika budowlanego poddane zostało analizie pod kątem 

ważności/częstotliwości wykonywania zadań zawodowych oraz braków kompetencyjnych wśród 

kandydatów do pracy. 

Tabela 26. Ważność wykonywania zadań zawodowych i poziom kompetencji absolwentów w skali od 1 do 5 na 
stanowisku robotnika budowlanego 

Zadania zawodowe Średnia 
częstotliwość 

Średnia częstość 
występowania 
braków wśród 
kandydatów 

Przygotowanie ścian do malowania, tapetowania, okładzinowania 3,00 3,00 
Malowanie ścian i sufitów 3,00 brak odpowiedzi 
Montaż zabudowy z suchego tynku 1,00 brak odpowiedzi 
Montaż sztukaterii i paneli ściennych 1,00 brak odpowiedzi 
Wymiana okien PVC 1,00 brak odpowiedzi 
Źródło: opracowanie własne na podstawie dadnych (n=10) n=liczba przebadanych stanowisk 
	

Na stanowisku robotnika budowlanego najczęściej wykonywane zadania zawodowe to:  

przygotowanie ścian do malowania, tapetowania, okładzinowania (3,00); malowanie ścian i sufitów 

(3,00). 

- Zdaniem przedsiębiorstw, w których wystąpiło stanowisko robotnika budowlanego, największe 

braki kompetencyjne wśród kandydatów do pracy dotyczą zadania: przygotowanie ścian do 

malowania, tapetowania, okładzinowania (3,00).  
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Na podstawie dokonanych analiz dotyczących stanowiska robotnika budowlanego, kandydatom 

chcącym podjąć zatrudnienie na wspomnianym stanowisku można zarekomendować staż, w czasie 

którego wykonywane byłoby zadanie:  

- przygotowanie ścian do malowania, tapetowania, okładzinowania,  

- malowanie ścian i sufitów. 

 

TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE  
Zadania zawodowe wykonywanie na stanowiskach w zawodzie technika robót 
wykończeniowych w budownictwie  
 

W ramach badania przeanalizowanych zostały 5 stanowisk, na których zatrudniani są absolwenci 

kierunku technik robót wykończeniowych w budownictwie. Analizie poddano następujące stanowiska: 

pracownik ogólnobudowlany, malarz-szpachlarz, glazurnik, robotnik budowlany, monter. 

Respondenci zostali poproszeni o wskazanie, czy na omawianym stanowisku wymagane jest 

posiadanie doświadczenia. Na ponad 70% badanych stanowisk od kandydatów oczekuje się posiadania 

doświadczenia.  

Na analizowanych stanowiskach najczęściej wykonywane były zadania takie jak: przygotowanie 

ścian do malowania, tapetowania, okładzinowania; malowanie ścian i sufitów; montaż zabudowy z 

suchego tynku; wymiana okien PCV; układanie glazury i terakoty (po 27% stanowisk). 

Tabela 27. Częstość wykonywania zadań zawodowych na badanych stanowiskach w zawodzie technika robót 
wykończeniowych w budownictwie  

Zadanie zawodowe Częstość występowania 
Przygotowanie ścian do malowania, tapetowania, okładzinowania 29% 
Malowanie ścian i sufitów 29% 
Montaż zabudowy z suchego tynku 29% 
Wymiana okien PCV 29% 
Układanie glazury i terakoty 29% 
Montaż sztukaterii i paneli ściennych 21% 
Tapetowanie ścian 21% 
Układanie paneli i listew przypodłogowych 21% 

Inne zadania wskazane przez respondentów  
Inne  - okładziny z betonu 9% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie dadnych (n=8) n=liczba przebadanych stanowisk 
	

Pracodawcy zostali również zapytani o ważność wykonywania zadań i poziom kompetencji 

absolwentów w zawodzie technika robót wykończeniowych w budownictwie w ramach poszczególnych 

zadań. 

Tabela 28. Ważność wykonywania zadań zawodowych i poziom kompetencji absolwentów w skali od 1 do 5 w 
zawodzie technika  robót wykończeniowych w budownictwie  

Zadanie zawodowe Średnia 
częstotliwość 

Średnie braki 
wśród kandydatów 

Przygotowanie ścian do malowania, tapetowania, okładzinowania 4,33 3,75 
Malowanie ścian i sufitów 4,33 3,75 
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Montaż zabudowy z suchego tynku 4,33 3,50 
Montaż sztukaterii i paneli ściennych 4,00 4,00 
Wymiana okien PCV 5,00 3,75 
Tapetowanie ścian 3,50 3,67 
Układanie paneli i listew przypodłogowych 4,50 3,33 
Układanie glazury i terakoty 5,00 4,00 

Inne zadania wskazane przez respondentów   
Inne  - okładziny z betonu 5,00 5,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie dadnych (n=8) n=liczba przebadanych stanowisk 
	

Na stanowiskach pracy, na których pracują technicy robót wykończeniowych w budownictwie, 

najczęściej wykonują oni zadania takie jak: montaż sztukaterii i paneli ściennych; wymiana okien PCV; 

tapetowanie ścian; układanie paneli i listew przypodłogowych; układanie glazury i terakoty; okładziny z 

betonu (we wszystkich częstotliwość wykonywania znalazła się na maksymalnym poziomie równym 

5,00). 

Najniższy poziom kompetencji dotyczy zadań: montaż sztukaterii i paneli ściennych; okładziny z 

betonu (w obu zadaniach wskazano maksymalne braki na poziomie 5,00). 

Badani przedstawiciele przedsiębiorstw zostali poproszeni o wymienienie największych 

trudności i braków występujących w wykonaniu poszczególnych czynności.  Poniżej cytujemy 

wypowiedzi respondentów w odniesieniu do omawianych zadań: 

- brak techniki, praktyki, dopracowywanie szczegółów (szczeliny, krzywe ułożenie), 

- pomijanie niektórych kroków (nienaprawianie ubytków, brak przygotowania podłoża), 

- wyznaczanie kątów i zgrywanie poziomów na dużej płaszczyźnie (np. 3-poziomowy 

sufit), 

- zacinanie kątów 45° , 75° , 15°, obrobienie tak, by nie było widać łączeń, 

- nie zabezpieczają okien (BHP), 

- dopasowanie wzoru i łączenie dwóch tapet ze sobą, 

- znajomość technologii układania glazury (znajomość nowych rozwiązań, produktów). 

 

Na podstawie dokonanych analiz dotyczących zawodu technika robót wykończeniowych w 

budownictwie można przedstawić rekomendację stażu obejmującą następujące zadania zawodowe: 

- montaż sztukaterii i paneli ściennych, 

- wymiana okien PCV, 

- tapetowanie ścian, 

- układanie paneli i listew przypodłogowych, 

- układanie glazury i terakoty, 

- okładziny z betonu.  

 

Stanowiska pracy, na których zatrudniani są absolwenci kierunku technik robót 
wykończeniowych w budownictwie 
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Stanowiska, na których zatrudniani są technicy robót wykończeniowych w budownictwie, 

przeanalizowane zostały w kontekście zatrudniania. Wśród nich stanowiskiem, na którym poziom 

zatrudnienia jest najwyższy, okazał się pracownik ogólnobudowlany (szczegółowe dane na temat 

stanowisk, na których zatrudnieni są absolwenci tego kierunku, można znaleźć w raporcie 

Zapotrzebowanie na kierunki kształcenia zawodowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym - 

Rekomendacje „Nowe kierunki”). 

Stanowisko:	pracownik	ogólnobudowlany	
W ramach stanowiska pracownika ogólnobudowlanego analizie poddane zostały zadania 

zawodowe pod kątem ich ważności i poziomu kompetencji wśród kandydatów do pracy. 

Tabela 29. Ważność wykonywania zadań zawodowych i poziom kompetencji absolwentów w skali od 1 do 5 na 
stanowisku pracownik ogólnobudowlany 

Zadania zawodowe Średnia 
częstotliwość 

Średnia częstość 
występowania 
braków wśród 
kandydatów 

Przygotowanie ścian do malowania, tapetowania, okładzinowania 0,00 0,00 
Malowanie ścian i sufitów 0,00 0,00 
Montaż zabudowy z suchego tynku 0,00 0,00 
Montaż sztukaterii i paneli ściennych 0,00 0,00 
Wymiana okien PCV 5,00 4,00 
Tapetowanie ścian 0,00 0,00 
Układanie paneli i listew przypodłogowych 0,00 0,00 
Układanie glazury i terakoty 0,00 0,00 

Inne zadania wskazane przez respondentów   
Inne  - okładziny z betonu 0,00 0,00 
Źródło: opracowanie własne na podstawie dadnych (n=1) n=liczba przebadanych stanowisk 
	

Na stanowisku pracownika ogólnobudowlanego najczęściej wykonywanym zadaniem 

zawodowym jest:  wymiana okien PCV (5,00). 

- Zdaniem przedsiębiorstw, w których pojawiło się stanowisko pracownika ogólnobudowlanego, 

duże braki kompetencyjne wśród kandydatów do pracy dotyczą przede wszystkim zadania: 

wymiana okien PCV (4,00). 

Na podstawie dokonanych analiz dotyczących stanowiska pracownika ogólnobudowlanego 

kandydatom chcącym podjąć zatrudnienie na wspomnianym stanowisku można zarekomendować staż, 

w czasie którego wykonywane byłoby zadanie:  

- wymiana okien PCV. 

 

TECHNIK BUDOWY DRÓG 
Zadania zawodowe wykonywanie na stanowiskach w zawodzie technika budowy 
dróg 
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W ramach badania przeanalizowane zostały 2 stanowiska, na których zatrudniani są absolwenci 

kierunku technik budowy dróg: robotnik drogowy i operator sprzętu budowlanego. 

Respondenci zostali poproszeni o wskazanie, czy na omawianym stanowisku wymagane jest 

posiadanie doświadczenia. Na wszystkich badanych stanowiskach posiadanie doświadczenia nie jest 

oczekiwane. 

W odniesieniu do tych stanowisk pracodawcy byli pytani o wykonywane na nich zadania 

zawodowe. W zawodzie technika budowy dróg nie pojawiły się odpowiedzi oparte na 

ustrukturyzowanych zadaniach zawodowych. Rekomendacja stażu została więc w tym przypadku oparta 

na wolnych wypowiedziach respondentów, dotyczących wykonywanych zadań. Pracodawcy wskazali 

następujące nieukierunkowane zadania zawodowe wykonywane na stanowiskach w zawodzie technika 

budowy dróg: 

- obsługa sprzętu - małych urządzeń drogowych, 

- obsługa maszyn budowlanych, 

- wyrównywanie powierzchni z zastosowaniem ładowarki, 

- wykonanie warstwy podbudowy, w tym zagęszczanie, wyrównanie, 

- układanie nawierzchni drogowej, 

- składowanie i transport na terenie budowy (transport techniczny), 

- rozładowywanie palet z płytami (przystawki). 

W przypadku zawodu technika budowy dróg mała liczba obserwacji oraz brak 

ustrukturyzowanych zadań zawodowych nie pozwala na przeprowadzenie analizy poszczególnych 

stanowisk. Wskazania dotyczące stażu na stanowiskach pokrywają się z rekomendacjami dla całego 

zawodu. 

 

MURARZ-TYNKARZ 
Zadania zawodowe wykonywanie na stanowiskach w zawodzie murarza-tynkarza 
 

W ramach badania przeanalizowanych zostało 14 stanowisk, na których zatrudniani są 

absolwenci kierunku murarz-tynkarz. Analizie poddano następujące stanowiska: technolog robót 

wykończeniowych, pracownik ogólnobudowlany, murarz, murarz-tynkarz, malarz-szpachlarz, robotnik 

budowlany, glazurnik, konserwator murarz, tynkarz, konserwator murarz-tynkarz, murarz-kamieniarz, 

murarz-zbrojarz, pomocnik ogólnobudowlany, inspektor budowy. 

Respondenci zostali poproszeni o wskazanie, czy na omawianym stanowisku wymagane jest 

posiadanie doświadczenia. Na 48% badanych stanowisk jego posiadanie jest oczekiwane.  

Na analizowanych stanowiskach najczęściej wykonywane były zadania takie jak: układanie 

izolacji przeciwwilgociowych, montowanie izolacji cieplnej i akustycznej na ścianach (56% stanowisk) 

oraz wykonywanie ścianek działowych z różnych materiałów (56% stanowisk. 
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Tabela 30. Częstość wykonywania zadań zawodowych na badanych stanowiskach w zawodzie murarza-tynkarza 

Zadanie zawodowe Częstość występowania 
Układanie izolacji przeciwwilgociowych, montowanie izolacji cieplnej i 
akustycznej na ścianach 56% 

Wykonywanie ścianek działowych z różnych materiałów 56% 
Przygotowywanie zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych 
sposobem ręcznym i mechanicznym 52% 

Wytyczanie fundamentów, ścian nośnych, działowych oraz innych 
elementów budynku 52% 

Wykonywanie murów zbrojonych pełnych z różnych materiałów, murów z 
otworami okiennymi i drzwiowymi oraz ścian działowych i nośnych 52% 

Osadzanie stolarki okiennej i drzwiowej oraz elementów ślusarki 
budowlanej 52% 

Licowanie ścian cegłą licówką, okładzinami ceramicznymi, kamieniami 
naturalnymi oraz spoinowanie 52% 

Wykonywanie kominów, murów z kanałami dymowymi, spalinowymi i 
wentylacyjnymi 48% 

Wykonywanie murów zbrojonych, nadproży, stropów typu Kleina sklepień 
łukowych 44% 

Wykonywanie muru wielowarstwowego ze szczelina powietrzną lub 
wypełnioną materiałem izolacyjnym 37% 

Wykonywanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych 15% 
Źródło: opracowanie własne na podstawie dadnych (n=28) n=liczba przebadanych stanowisk 

	

Pracodawcy zostali również zapytani o ważność wykonywania zadań i poziom kompetencji 

absolwentów, w zawodzie murarza-tynkarza w ramach poszczególnych zadań. 

Tabela 31. Ważność wykonywania zadań zawodowych i poziom kompetencji absolwentów w skali od 1 do 5 w 
zawodzie murarza-tynkarza 

Zadanie zawodowe Średnia 
częstotliwość 

Średnie braki 
wśród kandydatów 

Przygotowywanie zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek 
betonowych sposobem ręcznym i mechanicznym 3,38 3,73 

Wytyczanie fundamentów, ścian nośnych, działowych oraz innych 
elementów budynku 3,33 3,45 

Wykonywanie murów zbrojonych pełnych z różnych materiałów, 
murów z otworami okiennymi i drzwiowymi oraz ścian działowych 
i nośnych 

3,92 3,38 

Wykonywanie kominów, murów z kanałami dymowymi, 
spalinowymi i wentylacyjnymi 3,92 3,15 

Wykonywanie murów zbrojonych, nadproży, stropów typu Kleina i 
sklepień łukowych 3,09 3,25 

Układanie izolacji przeciwwilgociowych, montowanie izolacji 
cieplnej i akustycznej na ścianach 3,86 3,23 

Osadzanie stolarki okiennej i drzwiowej oraz elementów ślusarki 
budowlanej 2,69 3,50 

Wykonywanie muru wielowarstwowego ze szczelina powietrzną 
lub wypełnioną materiałem izolacyjnym 2,50 3,30 

Wykonywanie ścianek działowych z różnych materiałów 3,64 3,46 
Licowanie ścian cegłą licówką, okładzinami ceramicznymi, 
kamieniami naturalnymi oraz spoinowanie 2,46 3,38 

Wykonywanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych 2,33 2,50 
Źródło: opracowanie własne na podstawie dadnych (n=28) n=liczba przebadanych stanowisk 

	

Na stanowiskach pracy, na których pracują murarze-tynkarze najczęściej wykonują oni zadania: 

wykonywanie murów zbrojonych pełnych z różnych materiałów, murów z otworami okiennymi i 
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drzwiowymi oraz ścian działowych i nośnych (3,92); wykonywanie kominów, murów z kanałami 

dymowymi, spalinowymi i wentylacyjnymi (3,92); układanie izolacji przeciwwilgociowych, montowanie 

izolacji cieplnej i akustycznej na ścianach (3,86). 

Najniższy poziom kompetencji dotyczy zadań: przygotowywanie zapraw murarskich, tynkarskich 

i mieszanek betonowych sposobem ręcznym i mechanicznym (3,73); osadzanie stolarki okiennej i 

drzwiowej oraz elementów ślusarki budowlanej (3,50).  

Badani przedstawiciele przedsiębiorstw zostali poproszeni o wymienienie największych 

trudności i braków występujących w wykonaniu poszczególnych czynności.  Poniżej cytujemy 

wypowiedzi respondentów w odniesieniu do omawianych zadań: 

- ogólne stosowanie się do rysunków, przestrzeganie instrukcji,  

- wyznaczanie położenia konstrukcji, 

- licowanie ścian. 

 

Na podstawie dokonanych analiz dotyczących zawodu murarza-tynkarza można przedstawić 

rekomendację stażu obejmującą następujące zadania zawodowe: 

- wykonywanie murów zbrojonych pełnych z różnych materiałów, murów z otworami 

okiennymi i drzwiowymi oraz ścian działowych i nośnych, 

- wykonywanie kominów, murów z kanałami dymowymi, spalinowymi i wentylacyjnymi, 

- układanie izolacji przeciwwilgociowych, montowanie izolacji cieplnej i akustycznej na 

ścianach, 

- przygotowywanie zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych sposobem 

ręcznym i mechanicznym.  

 

Stanowiska pracy, na których zatrudniani są absolwenci kierunku murarz-tynkarz 
	

Stanowiska, na których zatrudniani są murarze-tynkarze, przeanalizowane zostały w kontekście 

zatrudniania. Wśród nich stanowiska, na którym poziom zatrudnienia jest najwyższy, to: technolog robót 

wykończeniowych, pracownik ogólnobudowlany i murarz (szczegółowe dane na temat stanowisk, na 

których zatrudnieni są absolwenci tego kierunku, można znaleźć w raporcie Zapotrzebowanie na 

kierunki kształcenia zawodowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym - Rekomendacje „Nowe 

kierunki”). 

Stanowisko:	pracownik	ogólnobudowlany	
W ramach stanowiska pracownika ogólnobudowlanego analizie poddane zostały zadania 

zawodowe pod kątem ich ważności/częstotliwości wykonywania, jak również braków kompetencyjnych 

wśród kandydatów do pracy. 
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Tabela 32. Ważność wykonywania zadań zawodowych i poziom kompetencji absolwentów w skali od 1 do 5 na 
stanowisku pracownika ogólnobudowlanego 

Zadania zawodowe Średnia 
częstotliwość 

Średnia częstość 
występowania 
braków wśród 
kandydatów 

Przygotowywanie zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek 
betonowych sposobem ręcznym i mechanicznym 4,00 3,50 

Wytyczanie fundamentów, ścian nośnych, działowych oraz innych 
elementów budynku 3,00 3,00 

Wykonywanie murów zbrojonych pełnych z różnych materiałów, murów 
z otworami okiennymi i drzwiowymi oraz ścian działowych i nośnych 3,50 3,00 

Wykonywanie kominów, murów z kanałami dymowymi, spalinowymi i 
wentylacyjnymi 3,00 3,00 

Wykonywanie murów zbrojonych, nadproży, stropów typu kleina i 
sklepień łukowych 3,50 2,50 

Układanie izolacji przeciwwilgociowych, montowanie izolacji cieplnej i 
akustycznej na ścianach 3,00 3,50 

Osadzanie stolarki okiennej i drzwiowej oraz elementów ślusarki 
budowlanej 2,00 3,00 

Wykonywanie muru wielowarstwowego ze szczelina powietrzną lub 
wypełnioną materiałem izolacyjnym 3,00 3,00 

Wykonywanie ścianek działowych z różnych materiałów 3,50 3,00 
Licowanie ścian cegłą licówką, okładzinami ceramicznymi, kamieniami 
naturalnymi oraz spoinowanie 2,50 2,50 

Wykonywanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych brak odpowiedzi brak odpowiedzi 
Źródło: opracowanie własne na podstawie dadnych (n=3) n=liczba przebadanych stanowisk 
	

Na stanowisku pracownika ogólnobudowlanego najczęściej wykonywane zadania to:  

przygotowanie zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych sposobem ręcznym i 

mechanicznym (4,00); wykonywanie murów zbrojonych, nadproży, stropów typu kleina i sklepień 

łukowych (3,50); wykonywanie ścianek działowych z różnych materiałów (3,50).  

Zdaniem przedsiębiorstw, w których pojawiło się stanowisko pracownika ogólnobudowlanego, 

największe braki kompetencyjne wśród kandydatów do pracy dotyczą przede wszystkim następujących 

zadań: przygotowanie zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych sposobem ręcznym i 

mechanicznym (3,50); układanie izolacji przeciwwilgociowych, montowanie izolacji cieplnej i 

akustycznej na ścianach (3,50).  

Na podstawie dokonanych analiz dotyczących stanowiska pracownika ogólnobudowlanego, 

kandydatom chcącym podjąć zatrudnienie na wspomnianym stanowisku można zarekomendować staż, 

w czasie którego wykonywane byłyby zadania:  

- przygotowywanie zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych sposobem ręcznym 

i mechanicznym, 

- układanie izolacji przeciwwilgociowych, montowanie izolacji cieplnej i akustycznej na ścianach,  

- wykonywanie ścianek działowych z różnych materiałów. 
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DEKARZ 
Zadania zawodowe wykonywanie na stanowiskach w zawodzie dekarza 
 

W ramach badania przeanalizowanych zostało 6 stanowisk, na których zatrudniani są 

absolwenci kierunku dekarz. Analizie poddano następujące stanowiska: dekarz, konserwator dekarz, 

dekarz-blacharz, konserwator ogólnobudowlany, konserwator blacharz/dekarz, murarz/dekarz. 

Respondenci zostali poproszeni o wskazanie, czy na omawianym stanowisku wymagane jest 

posiadanie doświadczenia. Na 69% badanych stanowisk od kandydatów oczekuje się posiadania 

doświadczenia.  

Na analizowanych stanowiskach najczęściej wykonywane były zadania takie jak: wykonywanie 

podkładów pod pokrycia dachowe, wykonywanie pokryć dachowych z różnych materiałów; 

wykonywanie i montaż obróbek blacharskich związanych z wykończeniem elementów budowlanych; 

wykonywanie montażu i demontażu rynien i rur spustowych oraz wpustów dachowych; wykonywanie 

izolacji dachów i stropodachów; wykonywanie konserwacji i naprawy pokryć dachowych oraz 

elementów wykończeniowych (po 70% stanowisk).  

Tabela 33. Częstość wykonywania zadań zawodowych na badanych stanowiskach w zawodzie dekarza 

Zadanie zawodowe Częstość występowania 
Wykonywanie podkładów pod pokrycia dachowe 77% 
Wykonywanie pokryć dachowych z różnych materiałów 77% 
Wykonywanie i montaż obróbek blacharskich związanych z wykończeniem 
elementów budowlanych 77% 

Wykonywanie montażu i demontażu rynien i rur spustowych oraz wpustów 
dachowych 77% 

Wykonywanie izolacji dachów i stropodachów 77% 
Wykonywanie konserwacji i naprawy pokryć dachowych oraz elementów 
wykończeniowych 77% 

Wykonywanie przedmiarów, obmiarów, inwentaryzacji oraz rozliczeń robót 
dekarskich 62% 

Wykonywanie montażu i demontażu okien dachowych, świetlików i 
wyłazów 62% 

Inne zadania wskazane przez respondentów  
Inne  - montaż kratek wentylacyjnych 10% 
Inne  - wymiana przewodów wentylacji 10% 
Inne - montaż siatek na kominie 10% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie dadnych (n=16) n=liczba przebadanych stanowisk 
	

Pracodawcy poproszeni zostali o ocenę ważności wykonywania wszystkich zadań na danym 

stanowisku, w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza, że dane zadanie jest mało ważne/bardzo rzadko 

wykonywane a 5, że na stanowisku tym zadanie jest bardzo ważne/wykonuje się je bardzo często.  

Oprócz częstotliwości wykonywania zadań zawodowych, pracodawcy zostali również zapytani o 

poziom kompetencji absolwentów, w zawodzie dekarza w ramach poszczególnych zadań. Odpowiedzi 

mieściły się w skali  od 1 do 5, gdzie 5 oznaczało braki bardzo duże a 1 niewystępowanie braków.  

Szczegółowe dane dotyczące ważności wykonywania zadań i braków kompetencyjnych wśród 

absolwentów zostały przedstawione w poniższej tabeli. 
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Tabela 34. Ważność wykonywania zadań zawodowych i poziom kompetencji absolwentów w skali od 1 do 5 w 
zawodzie dekarza 

Zadanie zawodowe Średnia 
częstotliwość 

Średnie braki 
wśród kandydatów 

Wykonywanie przedmiarów, obmiarów, inwentaryzacji oraz 
rozliczeń robót dekarskich 3,00 3,29 

Wykonywanie podkładów pod pokrycia dachowe 3,33 3,25 
Wykonywanie pokryć dachowych z różnych materiałów 3,67 3,25 
Wykonywanie i montaż obróbek blacharskich związanych z 
wykończeniem elementów budowlanych 3,89 2,89 

Wykonywanie montażu i demontażu rynien i rur spustowych oraz 
wpustów dachowych 3,78 3,22 

Wykonywanie montażu i demontażu okien dachowych, świetlików 
i wyłazów 3,86 3,00 

Wykonywanie izolacji dachów i stropodachów 3,67 3,11 
Wykonywanie konserwacji i naprawy pokryć dachowych oraz 
elementów wykończeniowych 4,11 3,44 

Inne zadania wskazane przez respondentów   
Inne  - montaż kratek wentylacyjnych brak odpowiedzi 4,00 
Inne  - wymiana przewodów wentylacji brak odpowiedzi 3,00 
Inne - montaż siatek na kominie 3,00 3,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie dadnych (n=10) n=liczba przebadanych stanowisk 
	

Na stanowiskach pracy, na których pracują dekarze, najczęściej wykonują oni zadania takie jak: 

wykonywanie konserwacji i naprawy pokryć dachowych oraz elementów wykończeniowych (4,11); 

wykonywanie i montaż obróbek blacharskich związanych z wykończeniem elementów budowlanych 

(3,89); wykonywanie montażu i demontażu okien dachowych, świetlików i wyłazów (3,86).  

Najniższy poziom kompetencji dotyczy zadań: montaż kratek wentylacyjnych (4,00); 

wykonywanie konserwacji i naprawy pokryć dachowych oraz elementów wykończeniowych (3,44); 

wykonywanie przedmiarów, obmiarów, inwentaryzacji oraz rozliczeń robót dekarskich (3,29).  

Badani przedstawiciele przedsiębiorstw zostali poproszeni o wymienienie największych 

trudności i braków występujących w wykonaniu poszczególnych czynności. Poniżej cytujemy 

wypowiedzi respondentów w odniesieniu do omawianych zadań: 

- dostęp do kosztorysów, potrzebne są specjalne programy, którymi trzeba umieć się 

posługiwać, 

- czytanie projektów, 

- wykonywanie połączeń szczelnych pomiędzy nowymi i istniejącymi elementami, 

- odpowiednia obróbka blachy tytanowo-cynkowej, 

- problem z montażem, 

- wykonywanie prac blacharskich na wysokościach, 

- dopasowanie elementów do istniejącego stanu pokrycia dachowego, 

- warunki pracy na wysokości często w trudno dostępnych miejscach, 

- znajomość starych systemów wentylacji grawitacyjnej. 
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Na podstawie dokonanych analiz dotyczących zawodu dekarza można przedstawić 

rekomendację stażu obejmującą następujące zadania zawodowe: 

- wykonywanie konserwacji i naprawy pokryć dachowych oraz elementów 

wykończeniowych, 

- wykonywanie i montaż obróbek blacharskich związanych z wykończeniem elementów 

budowlanych, 

- wykonywanie montażu i demontażu okien dachowych, świetlików i wyłazów, 

- wykonywanie przedmiarów, obmiarów, inwentaryzacji oraz rozliczeń robót dekarskich.  

 

Stanowiska pracy, na których zatrudniani są absolwenci kierunku dekarz 
	

Stanowiska, na których zatrudniani są dekarze, przeanalizowane zostały w kontekście 

zatrudniania. Wśród nich stanowiskiem, na którym poziom zatrudnienia jest najwyższy, okazał się 

dekarz. Mniej osób zatrudnionych jest na stanowisku konserwatora dekarza czy dekarza-blacharza 

(szczegółowe dane na temat stanowisk, na których zatrudnieni są absolwenci tego kierunku, można 

znaleźć w raporcie Zapotrzebowanie na kierunki kształcenia zawodowego w Białostockim Obszarze 

Funkcjonalnym - Rekomendacje „Nowe kierunki”). 

Stanowisko:	dekarz	
W ramach stanowiska dekarza analizie poddane zostały zadania pod względem ważności ich 

wykonywania oraz braków kompetencyjnych wśród kandydatów do pracy. 

Tabela 35. Ważność wykonywania zadań zawodowych i poziom kompetencji absolwentów w skali od 1 do 5 na 
stanowisku dekarza 

Zadania zawodowe Średnia 
częstotliwość 

Średnia częstość 
występowania 
braków wśród 
kandydatów 

Wykonywanie przedmiarów, obmiarów, inwentaryzacji oraz rozliczeń 
robót dekarskich 3,20 3,60 

Wykonywanie podkładów pod pokrycia dachowe 4,40 3,60 
Wykonywanie pokryć dachowych z różnych materiałów 4,80 3,75 
Wykonywanie i montaż obróbek blacharskich związanych z 
wykończeniem elementów budowlanych 4,80 2,80 

Wykonywanie montażu i demontażu rynien i rur spustowych oraz 
wpustów dachowych 4,60 3,40 

Wykonywanie montażu i demontażu okien dachowych, świetlików i 
wyłazów 4,40 3,00 

Wykonywanie izolacji dachów i stropodachów 4,20 3,40 
Wykonywanie konserwacji i naprawy pokryć dachowych oraz 
elementów wykończeniowych 4,40 3,80 

Inne zadania wskazane przez respondentów   
Inne  - montaż kratek wentylacyjnych brak odpowiedzi brak odpowiedzi 
Inne  - wymiana przewodów wentylacji brak odpowiedzi brak odpowiedzi 
Inne - montaż siatek na kominie brak odpowiedzi brak odpowiedzi 
Źródło: opracowanie własne na podstawie dadnych (n=5) n=liczba przebadanych stanowisk 
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Na stanowisku dekarza najczęściej wykonywane zadania to: wykonywanie pokryć dachowych z 

różnych materiałów (4,80); wykonywanie i montaż obróbek blacharskich związanych z wykończeniem 

elementów budowlanych (4,80). 

- Zdaniem przedsiębiorstw, w których pojawiło się stanowisko dekarza, największe braki 

kompetencyjne wśród kandydatów do pracy dotyczą przede wszystkim zadań: wykonywanie 

konserwacji i naprawy pokryć dachowych oraz elementów wykończeniowych (3,80); 

wykonywanie pokryć dachowych z różnych materiałów (3,75). 

 

Na podstawie dokonanych analiz dotyczących stanowiska dekarza, kandydatom chcącym podjąć 

zatrudnienie na wspomnianym stanowisku można zarekomendować staż, w czasie którego wykonywane 

byłyby zadania:  

- wykonywanie pokryć dachowych z różnych materiałów, 

- wykonywanie i montaż obróbek blacharskich związanych z wykończeniem elementów 

budowlanych, 

- wykonywanie konserwacji i naprawy pokryć dachowych oraz elementów wykończeniowych. 

 

MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH 
Zadania zawodowe wykonywanie na stanowiskach w zawodzie montera sieci i 
instalacji sanitarnych 
 

W ramach badania przeanalizowanych zostało 21 stanowisk, na których zatrudniani są 

absolwenci kierunku monter sieci i instalacji sanitarnych. Analizie poddano następujące stanowiska: 

monter instalacji sanitarnych, konserwator instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i 

gazowych, monter sieci kanalizacyjnej, monter sieci wodociągowej, monter sieci wodno-kanalizacyjnej, 

monter, konserwator wodno-kanalizacyjny i gazowy, konserwator hydraulik, monter klimatyzacji, 

monter wentylacji, spawacz TIG, hydraulik, pracownik gospodarczy, brygadzista monter sieci 

kanalizacyjnej, brygadzista monter sieci wodociągowej, pomocnik montera urządzeń chłodniczych i 

klimatyzacji, monter instalacji chłodniczych, specjalista/monter w dziedzinie chłodnictwa , wentylacji i 

klimatyzacji, kierownik działu montażu, kosztorysant, projektant sieci sanitarnych. 

Respondenci zostali poproszeni o wskazanie, czy na omawianym stanowisku wymagane jest 

posiadanie doświadczenia. Na ponad 65% stanowisk od kandydatów oczekuje się posiadania 

doświadczenia.  

Na analizowanych stanowiskach najczęściej wykonywane były zadania takie jak: montaż 

przyborów sanitarnych (58% stanowisk) oraz wykonywanie instalacji kanalizacyjnych w budynkach 

jednorodzinnych (45% stanowisk).  
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Tabela 36. Częstość wykonywania zadań zawodowych na badanych stanowiskach w zawodzie montera sieci i 
instalacji sanitarnych  

Zadanie zawodowe Częstość występowania 
Montaż przyborów sanitarnych 58% 
Wykonywanie instalacji kanalizacyjnych w budynkach jednorodzinnych 45% 
Montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach jednorodzinnych 43% 

Inne zadania wskazane przez respondentów  
Inne - sprawdzenie poprawności i szczelności zamontowanego urządzenia 
sanitarnego 3% 

Inne - odpowiedni dobór podzespołu do danego urządzenia 3% 
Źródło: opracowanie własne na podstawie dadnych (n=32) n=liczba przebadanych stanowisk 

	

Pracodawcy zostali również zapytani o ważność wykonywania zadań i poziom kompetencji 

absolwentów w zawodzie montera sieci i instalacji sanitarnych w ramach poszczególnych zadań. 

Tabela 37. Ważność wykonywania zadań zawodowych i poziom kompetencji absolwentów w skali od 1 do 5 w 
zawodzie montera sieci i instalacji sanitarnych  

Zadanie zawodowe Średnia 
częstotliwość 

Średnie braki 
wśród kandydatów 

Montaż przyborów sanitarnych 3,12 2,68 
Wykonywanie instalacji kanalizacyjnych w budynkach 
jednorodzinnych 3,08 2,73 

Montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach jednorodzinnych 2,90 3,06 
Inne zadania wskazane przez respondentów   

Inne - sprawdzenie poprawności i szczelności zamontowanego 
urządzenia sanitarnego 3,00 3,00 

Inne - odpowiedni dobór podzespołu do danego urządzenia 2,00 4,00 
Źródło: opracowanie własne na podstawie dadnych (n=32) n=liczba przebadanych stanowisk 

	

Na stanowiskach pracy, na których pracują monterzy sieci i instalacji sanitarnych, najczęściej 

wykonują oni zadania takie jak: montaż przyborów sanitarnych (ważność na poziomie 3,12), 

wykonywanie instalacji kanalizacyjnych w budynkach jednorodzinnych (ważność na poziomie 3,08). 

Najniższy poziom kompetencji dotyczy zadań: odpowiedni dobór podzespołu do danego 

urządzenia (4,00), montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach jednorodzinnych (3,06). 

Badani przedstawiciele przedsiębiorstw zostali poproszeni o wymienienie największych 

trudności i braków występujących w wykonaniu poszczególnych czynności. Poniżej cytujemy 

wypowiedzi respondentów w odniesieniu do analizowanych zadań: 

- połączenie nowych fragmentów instalacji z instalacją istniejącą, 

- kolejność prac i dobór sposobu wykonania,  

- klucze do montażu, 

- nieznajomość budowy urządzenia i rodzajów urządzeń. 

 

Na podstawie dokonanych analiz dotyczących zawodu montera sieci i instalacji sanitarnych 

można przedstawić rekomendację stażu obejmującą następujące zadania zawodowe: 

- montaż przyborów sanitarnych, 

- odpowiedni dobór podzespołu do danego urządzenia. 
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- wykonywanie instalacji kanalizacyjnych w budynkach jednorodzinnych, 

- montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach jednorodzinnych.  

 

Stanowiska pracy, na których zatrudniani są absolwenci kierunku monter sieci i 
instalacji sanitarnych  

	

Stanowiska, na których zatrudniani są monterzy sieci i instalacji sanitarnych, przeanalizowane 

zostały w kontekście zatrudniania. Wśród nich największe zatrudnienie odnotowano na stanowisku  

montera instalacji sanitarnych. Nieco mniej osób zatrudnionych jest na stanowiskach: konserwator 

instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i gazowych, monter sieci kanalizacyjnej, 

monter sieci wodociągowej, monter sieci wodno-kanalizacyjnej (szczegółowe dane na temat stanowisk, 

na których zatrudnieni są absolwenci tego kierunku, można znaleźć w raporcie Zapotrzebowanie na 

kierunki kształcenia zawodowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym - Rekomendacje „Nowe 

kierunki”). 

Stanowisko:	monter	instalacji	sanitarnych		
W ramach stanowiska montera instalacji sanitarnych analizie poddane zostały zadania 

zawodowe pod kątem ich ważności oraz poziomu kompetencji kandydatów do pracy. 

Tabela 38. Ważność wykonywania zadań zawodowych i poziom kompetencji absolwentów w skali od 1 do 5 na 
stanowisku montera instalacji sanitarnych  

Zadania zawodowe Średnia 
częstotliwość 

Średnia częstość 
występowania 
braków wśród 
kandydatów 

Montaż przyborów sanitarnych 5,00 3,00 
Wykonywanie instalacji kanalizacyjnych w budynkach jednorodzinnych 5,00 2,75 
Montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach jednorodzinnych brak odpowiedzi 3,60 

Inne zadania wskazane przez respondentów   
Inne - sprawdzenie poprawności i szczelności zamontowanego 
urządzenia sanitarnego brak odpowiedzi brak odpowiedzi 

Inne - odpowiedni dobór podzespołu do danego urządzenia brak odpowiedzi brak odpowiedzi 
Źródło: opracowanie własne na podstawie dadnych (n=5) n=liczba przebadanych stanowisk 
	

W odniesieniu do stanowiska montera instalacji sanitarnych pracodawcy wskazali, że najczęściej 

wykonywane zadania to montaż przyborów sanitarnych (5,00) i wykonywanie instalacji kanalizacyjnych 

w budynkach jednorodzinnych (5,00) 

Zdaniem przedsiębiorstw, w których pojawiło się stanowisko montera instalacji sanitarnych, 

największe braki kompetencyjne wśród kandydatów do pracy dotyczą przede wszystkim następujących 

zadań: montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach jednorodzinnych (3,60); montaż przyborów 

sanitarnych (3,00). 
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Na podstawie dokonanych analiz dotyczących stanowiska montera instalacji sanitarnych 

kandydatom chcącym podjąć zatrudnienie na wspomnianym stanowisku można zarekomendować staż, 

w czasie którego wykonywane byłyby zadania:  

- montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach jednorodzinnych,  

- wykonywanie instalacji kanalizacyjnych w budynkach jednorodzinnych 

- montaż przyborów sanitarnych. 

Analiza luki kompetencyjnej na poziomie kwalifikacji 
 

TECHNIK GEODETA  

Poddani badaniu pracodawcy najczęściej wskazywali na dwie umiejętności, które w ich opinii są 

najbardziej istotne w zawodzie technika geodety: Wykonywanie prac związanych z geodezyjną obsługą 

inwestycji budowlanych BD.31.3 (istotność na poziomie 4,30) oraz Zakładanie, modernizacja i 

aktualizacja katastru nieruchomości BD.32.1 (istotność na poziomie 4,48). To również w jednej z tych 

umiejętności (BD.32.1) ujawniają się największe deficyty kompetencji kandydatów do pracy, na 

poziomie -1,04. Luka na znaczącym poziomie odnotowana została również w takich umiejętnościach jak 

Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z gospodarką nieruchomościami BD.32.2 (-0,8) oraz 

Wykonywanie prac związanych z geodezyjną obsługą inwestycji budowlanych BD.31.3 (-0,75). 

Wykres 10. Luki kompetencyjne na poziomie umiejętności w zawodzie technika geodety 

 
Legenda: 

BD.31.1 
Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz 
opracowywanie wyników pomiarów 

BD.31.2 Sporządzanie opracowań kartograficznych 
BD.31.3 Wykonywanie prac związanych z geodezyjną obsługą inwestycji budowlanych 
BD.31.4 Wykonywanie geodezyjnych pomiarów kontrolnych obiektów budowlanych i 

urządzeń technicznych 
BD.32.1 Zakładanie, modernizacja i aktualizacja katastru nieruchomości 
BD.32.2 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z gospodarką 

nieruchomościami 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań (n=4); n-liczba przebadanych firm 
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Wysoki poziom luki kompetencyjnej dotyczącej Zakładanie, modernizacja i aktualizacja katastru 

nieruchomości BD.31.1 skłania do dalszej analizy wspomnianej umiejętności na bardziej szczegółowym 

poziomie. W poniższej tabeli przedstawione zostały szczegółowe efekty kształcenia w ramach 

umiejętności BD.31.1 wraz z odpowiadającym im poziomem luk kompetencyjnych.  

Tabela 39. Lista luk kompetencyjnych w efektach kształcenia dotyczących zmiany koloru włosów w zawodzie 
technika geodety 

Kod Kompetencja Średni stopień 
istotności 

Średnia ocena 
kompetencji 
absolwentów 

Luka 
kompetencyjna 

Ilość 
udzielonych 
odpowiedzi 

BD31.1.1 

Ustalanie lokalizacji i utrwalanie 
punktów poziomej i 

wysokościowej osnowy 
pomiarowej 

4,50 3,25 -1,25 4 

BD31.1.2 
Dobieranie instrumentów, metod i 

technik pomiaru do wymaganej 
dokładności prac pomiarowych 

4,25 3,50 -0,75 4 

BD31.1.3 

Przeprowadzanie wywiadów 
terenowych oraz odszukiwanie w 

terenie punktów osnowy 
geodezyjnej i pomiarowej 

4,50 3,75 -0,75 4 

BD31.1.6 

Obliczanie współrzędnych 
punktów poziomej i 

wysokościowej osnowy 
pomiarowej 

4,50 3,75 -0,75 4 

BD31.1.7 

Wykonywanie pomiarów 
sytuacyjnych i wysokościowych 

szczegółów terenowych oraz sieci 
uzbrojenia terenu 

4,50 3,75 -0,75 4 

BD31.1.8 

Obliczanie współrzędnych 
szczegółów terenowych oraz sieci 
uzbrojenia terenu na podstawie 

danych pomiarowych 

4,50 3,75 -0,75 4 

BD31.1.9 

Opracowywanie dokumentacji 
geodezyjnej pomiarów szczegółów 
terenowych oraz sieci uzbrojenia 

terenu 

4,25 3,50 -0,75 4 

BD31.1.10 
Ocenianie dokładności 

wykonanych prac pomiarowych i 
obliczeniowych 

4,25 3,50 -0,75 4 

BD31.1.5 

Opracowywanie dokumentacji 
geodezyjnej pomiarów poziomej i 

wysokościowej osnowy 
pomiarowej 

3,50 3,25 -0,25 4 

BD31.1.4 
Wykonywanie pomiarów punktów 
poziomej i wysokościowej osnowy 

pomiarowej 
3,50 3,75 0,25 4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań (n=4); n–liczba firm, które wypowiedziały się na temat omawianej 
umiejętności 

Analiza luk kompetencyjnych w szczegółowych efektach kształcenia skłania do rekomendacji Kursu 

Umiejętności Zawodowych dotyczącego Wykonywania prac związanych z geodezyjną obsługą inwestycji 

budowalnych BD.31.3, w ramach którego szczególną uwagę należy poświęcić następującym zadaniom 

zawodowym: 

- ustalanie lokalizacji i utrwalanie punktów poziomej i wysokościowej osnowy pomiarowej, 

- dobieranie instrumentów, metod i technik pomiaru do wymaganej dokładności prac 

pomiarowych, 
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- przeprowadzanie wywiadów terenowych oraz odszukiwanie w terenie punktów osnowy 

geodezyjnej i pomiarowej, 

- obliczanie współrzędnych punktów poziomej i wysokościowej osnowy pomiarowej, 

- wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych szczegółów terenowych oraz sieci 

uzbrojenia terenu, 

- obliczanie współrzędnych szczegółów terenowych oraz sieci uzbrojenia terenu na 

podstawie danych pomiarowych, 

- opracowywanie dokumentacji geodezyjnej pomiarów szczegółów terenowych oraz sieci 

uzbrojenia terenu, 

- ocenianie dokładności wykonanych prac pomiarowych i obliczeniowych. 

 
TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ 

W zawodzie technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej pojawia się pięć 

umiejętności. Wśród nich najwyżej ocenione pod względem istotności było Monitorowanie i nadzór 

systemów energetyki odnawialnej BD.18.1 (na poziomie 5,00). W tej samej umiejętności pojawia się 

największa luka kompetencyjna na poziomie -2,11. Duże braki kompetencyjne przebadany pracodawca 

zaobserwował również w Wykonywaniu montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej BD.17.1. 

Luki kompetencyjne na poziomie umiejętności przestawione zostały na poniższym wykresie. 

Wykres 11. Luki kompetencyjne na poziomie umiejętności w zawodzie technika urządzeń i systemów energetyki 
odnawialnej 

 
Legenda: 

BD.17.1 Organizowanie montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 

 

BD.17.2 Sporządzanie kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących montażu urządzeń i systemów 
energetyki odnawialnej 

 

BD.17.3 Wykonywanie montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej  
BD.18.1 Monitorowanie i nadzór systemów energetyki odnawialnej  
BD.18.2 Konserwacja oraz naprawa urządzeń i systemów energetyki odnawialnej  

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań (n=1); n-liczba przebadanych firm 
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Biorąc pod uwagę, że największa luka kompetencyjna ujawniła się w umiejętności 

Monitorowania i nadzoru systemów energetyki odnawialnej BD.18.1, należy poddać analizie wyniki 

badania luki kompetencyjnej także na poziomie szczegółowych efektów kształcenia, które wchodzą w 

zakres tej umiejętności. W poniższej tabeli zaprezentowane zostały luki kompetencyjne w 

szczegółowych efektach kształcenia dla umiejętności Monitorowanie i nadzór systemów energetyki 

odnawialnej.  

Tabela 40. Lista luk kompetencyjnych w efektach kształcenia dotyczących projektowania i wytwarzania wyrobów 
odzieżowych w zawodzie technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 

Kod Kompetencja Średni stopień 
istotności 

Średnia ocena 
kompetencji 
absolwentów 

Luka 
kompetencyjna 

Ilość 
udzielonych 
odpowiedzi 

BD.18.1.4 

Rejestrowanie i interpretowanie 
wskazań aparatury kontrolno-

pomiarowej urządzeń energetyki 
odnawialnej 

5,00 2,00 -3,00 1 

BD.18.1.1 Odczytywanie wskazań aparatury 
kontrolno-pomiarowej 5,00 3,00 -2,00 1 

BD.18.1.2 

Przestrzeganie zasad działania 
układów automatycznego 

sterowania systemami energetyki 
odnawialnej i regulacji tych 

systemów 

5,00 3,00 -2,00 1 

BD.18.1.3 Określanie parametrów pracy 
urządzeń energetyki odnawialnej 5,00 3,00 -2,00 1 

BD.18.1.5 
Rozpoznawanie nieprawidłowości 

w funkcjonowaniu systemów 
energetyki odnawialnej 

5,00 3,00 -2,00 1 

BD.18.1.6 Ocenianie stanu technicznego 
systemów energetyki odnawialnej 5,00 3,00 -2,00 1 

BD.18.1.7 

Minimalizowanie strat podczas 
wytwarzania, magazynowania, 
przesyłania i wykorzystywania 

energii 

5,00 3,00 -2,00 1 

BD.18.1.8 
Wykonywanie bieżących 

przeglądów systemów energetyki 
odnawialnej 

5,00 3,00 -2,00 1 

BD.18.1.9 
Sporządzanie dokumentacji 

dotyczącej eksploatacji urządzeń i 
systemów energetyki odnawialnej 

5,00 3,00 -2,00 1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań (n=1); n–liczba firm, które wypowiedziały się na temat omawianej 
umiejętności 

Po poddaniu analizie luk kompetencyjnych w umiejętnościach dotyczących zawodu technika 

urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz luk kompetencyjnych w szczegółowych efektach 

kształcenia związanych z  Monitorowaniem i nadzorem systemów energetyki odnawialnej BD.18.1 

można zaporoponować Kurs Umiejetności Zawodowych, w ramach którego szczególna uwagę należy 

zwrócić na zadanie zawodowe: rejestrowanie i interpretowanie wskazań aparatury kontrolno-

pomiarowej urządzeń energetyki odnawialnej, które osiągnęło najwyższy poziom braków 

kompetencyjnych. Warto jednak uwzględnić również pozostałe efekty kształcenia w ramach omawianej 

grupy. 
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TECHNIK INŻYNIERII SANITARNEJ 

W zawodzie technika inżynierii sanitarnej największa istotność wskazana została w kompetencji: 

Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji kanalizacyjnych 

BD.5.2 (istotność na poziomie 4,24). Wysoko ocenione zostało także Wykonywanie robót związanych z 

budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji wodociągowych BD.5.1 (istotność na poziomie 

4,18) oraz Wykonywanie robót związanych z montażem oraz eksploatacją instalacji wentylacyjnych i 

klimatyzacyjnych BD.5.5 (istotność na poziomie 4,03). Największa luka wystąpiła w przypadku 

Wykonywanie robót związanych z montażem oraz eksploatacją instalacji wentylacyjnych i 

klimatyzacyjnych BD.5.5 (luka na poziomie -1,18).  

Wykres 12. Luki kompetencyjne na poziomie umiejętności w zawodzie technika inżynierii sanitarnej 

 
Legenda: 

BD.5.1 

 
Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci 
i instalacji wodociągowych 

BD.5.2 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci 
i instalacji kanalizacyjnych 

BD.5.3 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci 
i instalacji gazowych 

BD.5.4 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci 
i węzłów ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych 

BD.5.5 Wykonywanie robót związanych z montażem oraz eksploatacją instalacji 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

BD.22.1 Organizowanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci 
oraz instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych 

BD.22.2 Organizowanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją 
sieci i instalacji gazowych 

BD.22.3 Organizowanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci i 
węzłów ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych 

BD.22.4 Organizowanie robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań (n=5); n-liczba przebadanych firm 

Największa luka kompetencyjna ujawniła się na poziomie umiejętności Wykonywania robót 

związanych z montażem oraz eksploatacją instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych BD.5.5, z tego 

powodu warto przeanalizować wyniki badania luki kompetencyjnej również na poziomie poszczególnych 
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efektów kształcenia, wchodzących w zakres tej umiejętności. W poniższej tabeli przedstawione zostały 

luki kompetencyjne w szczegółowych efektach kształcenia odpowiadające omawianej umiejętności.  

Tabela 41. Lista luk kompetencyjnych w efektach kształcenia dotyczących monitorowania przebiegu procesów 
przetwarzania drewna w zawodzie technika inżynierii sanitarnej  

Kod Kompetencja Średni stopień 
istotności 

Średnia ocena 
kompetencji 
absolwentów 

Luka 
kompetencyjna 

Ilość 
udzielonych 
odpowiedzi 

BD.5.5.5 
Posługiwanie  się   dokumentacją   

projektową   instalacji   
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

4,67 2,67 -2,00 3 

BD.5.5.6 
Dobieranie  materiałów,  narzędzi  
i  sprzętu  do  montażu  instalacji  

wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
4,67 2,67 -2,00 3 

BD.5.5.11 

Wykonywanie  prac  związanych  z  
uruchomieniem  oraz  eksploatacją  

instalacji wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych 

4,00 2,33 -1,67 3 

BD.5.5.4 

Określanie  warunków  montażu  
uzbrojenia  oraz  urządzeń  
instalacji  wentylacyjnych i 

klimatyzacyjnych 

4,00 2,67 -1,33 3 

BD.5.5.8 

Zabezpieczanie  miejsc  
wykonywania  robót  związanych  z  
montażem  i  remontem instalacji 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

4,33 3,00 -1,33 3 

BD.5.5.10 

Wykonywanie     izolacji     
termicznych     i     akustycznych     

instalacji     wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych 

4,00 2,67 -1,33 3 

BD.5.5.7 

Planowanie  kolejności robót  
związanych  z  wykonywaniem  

instalacji  wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych 

4,33 3,33 -1,00 3 

BD.5.5.9 

Wykonywanie  połączeń  kanałów,  
montowanie  uzbrojenia  i  

urządzeń  instalacji wentylacyjnych 
i klimatyzacyjnych oraz 
montowanie odciągów 

miejscowych 

4,00 3,00 -1,00 3 

BD.5.5.3 

Rozpoznawanie  rodzajów  i  
elementów  instalacji  

wentylacyjnych  i  
klimatyzacyjnych  oraz technologii 

ich wykonania 

3,67 3,00 -0,67 3 

BD.5.5.1 Określanie parametrów powietrza 
wymaganego w pomieszczeniach 3,33 3,00 -0,33 3 

BD.5.5.2 

Określanie  sposobów  wentylacji  
obiektów  budowlanych,  
pomieszczeń  i  stanowisk 

roboczych 

3,33 3,00 -0,33 3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań (n=3); n–liczba firm, które wypowiedziały się na temat omawianej 
umiejętności 

Na podstawie analizy luk kompetencyjnych w umiejętnościach oraz szczegółowych luk 

kompetencyjnych w efektach kształcenia związanych z Wykonywaniem robót związanych z montażem 

oraz eksploatacją instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych BD.5.5 proponujemy Kurs Umiejętności 

Zawodowych w ramach którego szczególną uwagę należy zwrócić na następujące zadania zawodowe:  

- posługiwanie   się   dokumentacją   projektową   instalacji   wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
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- dobieranie  materiałów,  narzędzi  i  sprzętu  do  montażu  instalacji  wentylacyjnych i 

klimatyzacyjnych, 

- wykonywanie  prac  związanych  z  uruchomieniem  oraz  eksploatacją  instalacji wentylacyjnych 

i klimatyzacyjnych, 

- określanie  warunków  montażu  uzbrojenia  oraz  urządzeń  instalacji  wentylacyjnych i 

klimatyzacyjnych, 

- zabezpieczanie  miejsc  wykonywania  robót  związanych  z  montażem  i  remontem instalacji 

wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 

- wykonywanie     izolacji     termicznych     i     akustycznych     instalacji     wentylacyjnych i 

klimatyzacyjnych.  

 
MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE  

W zawodzie montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie kwalifikacjami o 

największym znaczeniu są Montaż systemów suchej zabudowy BD.4.1 (poziom istotności równy 4,22) 

oraz Wykonywanie robót posadzkarskich BD.4.4 (poziom istotności równy 4,19). Największe luki 

kompetencyjne pojawiają się w Montażu systemów suchej zabudowy BD.4.1 (luka na poziomie -1,21) i 

Wykonywaniu robót okładzinowych BD.4.5 (luka na poziomie -1,18).  

Wykres 13 Luki kompetencyjne na poziomie umiejętności w zawodzie montera zabudowy i robót 
wykończeniowych w budownictwie  

 
Legenda: 

BD.4.1 Montaż systemów suchej zabudowy 

 

BD.4.2 Wykonywanie robót malarskich  
BD.4.3 Wykonywanie robót tapeciarskich  
BD.4.4 Wykonywanie robót posadzkarskich  
BD.4.5 Wykonywanie robót okładzinowych  

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań (n=19); n-liczba przebadanych firm 
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W związku z faktem, że największa luka kompetencyjna pojawiła się na poziomie umiejętności 

Montażu systemów suchej zabudowy BD.4.1 należy przeanalizować wyniki badania luki kompetencyjnej 

pod kątem szczegółowych efektów kształcenia, które wchodzą w zakres tej umiejętności. Przedstawione 

zostały one w poniższej tabeli. 

Tabela 42. Lista luk kompetencyjnych w efektach kształcenia dotyczących wykonywanie napraw, renowacji i 
konserwacji wyrobów stolarskich w zawodzie montera zabudowy i robót wykończeniowych w  budownictwie  

Kod Kompetencja Średni stopień 
istotności 

Średnia ocena 
kompetencji 
absolwentów 

Luka 
kompetencyjna 

Ilość 
udzielonych 
odpowiedzi 

BD.4.1.13 

Wykonywanie  robót  związanych  
z  naprawą  uszkodzonych  

elementów  wykonanych w 
systemach suchej zabudowy 

4,64 3,09 -1,55 11 

BD.4.1.2 

Rozróżnianie rodzajów izolacji 
stosowanych w systemach suchej 

zabudowy oraz określanie 
sposobów ich wykonywania 

4,55 3,09 -1,46 11 

BD.4.1.9 
Przygotowywanie podłoży do 
montażu elementów suchej 

zabudowy 
4,36 2,91 -1,45 11 

BD.4.1.7 Wyznaczanie miejsc montażu 
elementów suchej zabudowy 4,30 2,90 -1,40 10 

BD.4.1.4 

Sporządzanie przedmiaru robót 
związanych z montażem systemów 

suchej zabudowy oraz 
kalkulowanie ich kosztów 

3,70 2,40 -1,30 10 

BD.4.1.10 

Wykonywanie ścian działowych, 
okładzin, sufitów oraz obudowy 
konstrukcji w systemach suchej 

zabudowy 

4,45 3,18 -1,27 11 

BD.4.1.1 Rozróżnianie rodzajów systemów 
suchej zabudowy wnętrz 4,27 3,00 -1,27 11 

BD.4.1.11 

Wykonywanie izolacji ścian 
działowych, okładzin, sufitów oraz 
obudowy konstrukcji w systemach 

suchej zabudowy 

4,36 3,18 -1,18 11 

BD.4.1.8 Dobieranie technik montażu 
elementów suchej zabudowy 4,18 3,00 -1,18 11 

BD.4.1.6 
Dobieranie narzędzi oraz sprzętu 

do montażu systemów suchej 
zabudowy 

4,36 3,27 -1,09 11 

BD.4.1.5 

Dobieranie i przygotowywanie 
materiałów do montażu ścian 

działowych, okładzin, sufitów oraz 
innych konstrukcji w systemach 

suchej zabudowy 

4,36 3,27 -1,09 11 

BD.4.1.14 
Kontrolowanie jakości robót 

wykonanych w systemie suchej 
zabudowy 

4,40 3,40 -1,00 10 

BD.4.1.3 

Posługiwanie się dokumentacją 
projektową, specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru  
robót  budowlanych,  normami,  
katalogami  oraz  instrukcjami  

dotyczącymi montażu systemów 
suchej zabudowy 

3,82 2,82 -1,00 11 

BD.4.1.12 

Rozpoznawanie rodzajów 
uszkodzeń ścian działowych, 

sufitów oraz  innych konstrukcji 
wykonanych  w systemach suchej 

zabudowy oraz dobieranie 
sposobów ich naprawy 

3,91 3,00 -0,91 11 
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BD.4.1.15 

Wykonywanie obmiaru robót 
związanych z montażem systemów 

suchej zabudowy oraz 
sporządzaniem rozliczeń tych 

robót 

3,60 2,70 -0,90 10 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań (n=11); n–liczba firm, które wypowiedziały się na temat omawianej 
umiejętności 

W oparciu o analizę luk kompetencyjnych w umiejętnościach w zawodzie montera zabudowy i 

robót wykończeniowych w budownictwie oraz szczegółowych luk kompetencyjnych w ramach 

umiejętności związanej z Montażem systemów suchej zabudowy BD.4.1 można zaproponować Kurs 

Umiejętności Zawodowych, którego program obejmuje: 

- wykonywanie  robót  związanych  z  naprawą  uszkodzonych  elementów  wykonanych w 

systemach suchej zabudowy, 

- rozróżnianie rodzajów izolacji stosowanych w systemach suchej zabudowy oraz określanie 

sposobów ich wykonywania, 

- przygotowywanie podłoży do montażu elementów suchej zabudowy, 

- wyznaczanie miejsc montażu elementów suchej zabudowy, 

- sporządzanie przedmiaru robót związanych z montażem systemów suchej zabudowy oraz 

kalkulowanie ich kosztów. 

Oprócz Montażu systemów suchej zabudowy, umiejętnością w której luka kompetencyjna 

znalazła się na wysokim poziomie w omawianym zawodzie, jest Wykonywanie robót okładzinowych 

BD.4.5. W związku z tym również w przypadku tej umiejętności należy przeanalizować luki 

kompetencyjne na poziomie szczegółowych efektów kształcenia. W poniższej tabeli wymienione zostały 

luki kompetencyjne w szczegółowych efektach kształcenia w ramach umiejętności Wykonywanie robót 

okładzinowych. 

Tabela 43. Lista luk kompetencyjnych w efektach kształcenia dotyczących wykonywanie robót wykładzinowych w 
zawodzie montera zabudowy robót wykończeniowych w budownictwie  

Kod Kompetencja Średni stopień 
istotności 

Średnia ocena 
kompetencji 
absolwentów 

Luka 
kompetencyjna 

Ilość 
udzielonych 
odpowiedzi 

BD.4.5.10 
Wykonywanie prac związanych z 
konserwacją i naprawą okładzin 

wykonanych z różnych materiałów 
4,50 2,92 -1,58 12 

BD.4.5.7 Przygotowywanie podłoża do 
wykonania okładzin 4,75 3,33 -1,42 12 

BD.4.5.8 Wykonywanie okładzin z różnych 
materiałów 4,67 3,25 -1,42 12 

BD.4.5.9 
Rozpoznawanie rodzajów 

uszkodzeń okładzin i określanie 
sposobów ich naprawy 

4,25 2,92 -1,33 12 

BD.4.5.3 

Posługiwanie się dokumentacją 
projektową, specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru  
robót  budowlanych,  normami,  
katalogami  oraz  instrukcjami  

dotyczącymi wykonywania robót 
okładzinowych 

3,70 2,40 -1,30 10 
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BD.4.5.11 Kontrolowanie jakości robót 
okładzinowych 4,27 3,09 -1,18 11 

BD.4.5.6 Dobieranie narzędzi i sprzętu do 
wykonania robót okładzinowych 4,33 3,25 -1,08 12 

BD.4.5.2 
Rozróżnianie  rodzajów  podłoży  
oraz  określanie  sposobów  ich  

przygotowywania  pod okładziny 
4,42 3,42 -1,00 12 

BD.4.5.12 
Wykonywanie obmiaru robót 

okładzinowych i sporządzanie ich 
rozliczenia 

2,90 1,90 -1,00 10 

BD.4.5.1 
Rozróżnianie rodzajów okładzin, 

określa ich właściwości i 
zastosowania 

4,27 3,36 -0,91 11 

BD.4.5.5 
Dobieranie i przygotowywanie 

materiałów do wykonania robót 
okładzinowych 

3,73 2,82 -0,91 11 

BD.4.5.4 
Sporządzanie przedmiaru robót 

okładzinowych oraz kalkulowanie 
kosztów ich wykonania 

2,90 2,00 -0,90 10 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań (n=12); n–liczba firm, które wypowiedziały się na temat omawianej 
umiejętności 

W oparciu o analizę luk kompetencyjnych dotyczących umiejętności w zawodzie montera 

zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, jak i szczegółowych luk kompetencyjnych w 

ramach umiejętności związanej z Wykonywaniem robót okładzinowych BD.4.5, można zaproponować 

Kurs Umiejętności Zawodowych obejmujący następujące zadania zawodowe: 

- wykonywanie prac związanych z konserwacją i naprawą okładzin wykonanych z różnych 

materiałów, 

- przygotowywanie podłoża do wykonania okładzin, 

- wykonywanie okładzin z różnych materiałów, 

- rozpoznawanie rodzajów uszkodzeń okładzin i określanie sposobów ich naprawy, 

- posługiwanie się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru  

robót  budowlanych,  normami,  katalogami  oraz  instrukcjami  dotyczącymi wykonywania robót 

okładzinowych. 

 

TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE  

Najważniejszą kwalifikacją na poziomie umiejętności w zawodzie technika robót 

wykończeniowych w budownictwie zdaniem przebadanych firm jest Wykonywanie robót 

posadzkarskich BD.4.4 (istotność na poziomie 4,79) oraz Wykonywanie robót malarskich BD.4.2 (stopień 

istotności 4,57). Wysoko ocenione zostało także Wykonywanie robót okładzinowych BD.4.5 (istotność 

na poziomie 4,5). To również tych umiejętności dotyczą największe deficyty. Największe luki 

kompetencyjne odnotowano w Wykonywaniu robot okładzinowych BD.4.5 (na poziomie -1,72) oraz 

Wykonywaniu robót posadzkarskich BD.4.4 (na poziomie -1,67). Poziom istotności oraz luk 

kompetencyjnych w omawianym zawodzie przedstawia poniższy wykres.   
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Wykres 14. Luki kompetencyjne na poziomie umiejętności w zawodzie technika robót wykończeniowych w 
budownictwie  

 
Legenda: 

BD.4.1 Montaż systemów suchej zabudowy 

  

BD.4.2 Wykonywanie robót malarskich   
BD.4.3 Wykonywanie robót tapeciarskich   
BD.4.4 Wykonywanie robót posadzkarskich   
BD.4.5 Wykonywanie robót okładzinowych   
BD.21.1 Organizacja robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy   
BD.21.2 Organizacja i kontrolowanie robót wykończeniowych w budownictwie   
BD.21.3 Sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie   
    

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań (n=14); n-liczba przebadanych firm 

Ze względu na odnotowany w zawodzie technika robót wykończeniowych w budownictwie 

poziom luki kompetencyjnej w umiejętności Wykonywania robót okładzinowych BD.4.5 warto 

przeanalizować daną umiejętność również na poziomie szczegółowych efektów kształcenia, 

wchodzących w jej zakres. W poniższej tabeli wskazana została lista szczegółowych efektów kształcenia 

w ramach umiejętności BD.4.5.   

Tabela 44. Lista luk kompetencyjnych w efektach kształcenia dotyczących wykonywania robót okładzinowych w 
zawodzie technika robót wykończeniowych w budownictwie  

Kod Kompetencja Średni stopień 
istotności 

Średnia ocena 
kompetencji 
absolwentów 

Luka 
kompetencyjna 

Ilość 
udzielonych 
odpowiedzi 

BD.4.5.7 Przygotowywanie podłoża do 
wykonania okładzin 4,89 2,89 -2,00 9 

BD.4.5.8 Wykonywanie okładzin z różnych 
materiałów 4,78 2,78 -2,00 9 

BD.4.5.9 
Rozpoznawanie rodzajów 

uszkodzeń okładzin i określanie 
sposobów ich naprawy 

4,56 2,56 -2,00 9 

BD.4.5.6 Dobieranie narzędzi i sprzętu do 
wykonania robót okładzinowych 4,56 2,78 -1,78 9 

BD.4.5.11 Kontrolowanie jakości robót 
okładzinowych 4,56 2,78 -1,78 9 

BD.4.5.12 
Wykonywanie obmiaru robót 

okładzinowych i sporządzanie ich 
rozliczenia 

4,00 2,25 -1,75 8 

4,31 4,57 4,47
4,79 4,5

4,04 4,28
3,69

-1,62 -1,63 -1,53 -1,67 -1,72

-0,9 -1,2 -1,05

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

BD.4.1 BD.4.2 BD.4.3 BD.4.4. BD.4.5. BD.21.1 BD.21.2 BD.21.3

Istotność Luka



 

 89 

BD.4.5.4 
Sporządzanie przedmiaru robót 

okładzinowych oraz kalkulowanie 
kosztów ich wykonania 

4,40 2,70 -1,70 10 

BD.4.5.10 
Wykonywanie prac związanych z 
konserwacją i naprawą okładzin 

wykonanych z różnych materiałów 
4,44 2,78 -1,66 9 

BD.4.5.1 
Rozróżnianie rodzajów okładzin, 

określanie ich właściwości i 
zastosowania 

4,55 3,00 -1,55 11 

BD.4.5.2 
Rozróżnianie  rodzajów  podłoży  
oraz  określanie  sposobów  ich  

przygotowywania  pod okładziny 
4,55 3,00 -1,55 11 

BD.4.5.5 
Dobieranie i przygotowywanie 

materiałów do wykonania robót 
okładzinowych 

4,45 2,91 -1,54 11 

BD.4.5.3 

Posługiwanie się dokumentacją 
projektową, specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru  
robót  budowlanych,  normami,  
katalogami  oraz  instrukcjami  

dotyczącymi wykonywania robót 
okładzinowych 

4,27 2,82 -1,45 11 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań (n=11); n–liczba firm, które wypowiedziały się na temat omawianej 
umiejętności 

W oparciu o analizę luk kompetencyjnych związanych z umiejętnościami w zawodzie technika 

robót wykończeniowych w budownictwie oraz szczegółowych efektów kształcenia dotyczących 

umiejętności Wykonywania robót okładzinowych BD.4.5, proponujemy Kurs Umiejętności Zawodowych, 

w ramach którego szczególną uwagę należy poświecić następującym zadaniom zawodowym:  

- przygotowywanie podłoża do wykonania okładzin, 

- wykonywanie okładzin z różnych materiałów, 

- rozpoznawanie rodzajów uszkodzeń okładzin i określanie sposobów ich naprawy, 

- dobieranie narzędzi i sprzętu do wykonania robót okładzinowych, 

- kontrolowanie jakości robót okładzinowych. 

Poza Wykonywaniem robót okładzinowych drugą umiejętnością w zawodzie technika robót 

wykończeniowych w budownictwie, w której zauważyć można wysoki poziom luki kompetencyjnej jest 

Wykonywanie robót posadzkarskich BD.4.4. W związku z tym, także w przypadku tej umiejętności należy 

przeanalizować luki kompetencyjne na poziomie szczegółowych efektów kształcenia. W poniższej tabeli 

przedstawione zostały największe luki kompetencyjne w szczegółowych efektach kształcenia dotyczące 

umiejętności BD.4.4.  

Tabela 45. Lista luk kompetencyjnych w efektach kształcenia dotyczących wykonywania robót posadzkarskich w 
zawodzie technika robót wykończeniowych w budownictwie  

Kod Kompetencja Średni stopień 
istotności 

Średnia ocena 
kompetencji 
absolwentów 

Luka 
kompetencyjna 

Ilość 
udzielonych 
odpowiedzi 

BD.4.4.3 
Rozróżnianie rodzajów izolacji 

podłogowych i określanie 
sposobów ich wykonywania 

4,63 2,63 -2,00 8 

BD.4.4.1 Rozróżnianie  rodzajów  
materiałów  posadzkarskich,  5,00 3,13 -1,87 8 
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określanie  ich  właściwości  i 
zastosowania 

BD.4.4.11 
Rozpoznawanie rodzajów 

uszkodzeń posadzek i dobieranie 
sposobów ich naprawy 

4,78 3,00 -1,78 9 

BD.4.4.4 

Posługiwanie się dokumentacją 
projektową, specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru  
robót  budowlanych,  normami,  
katalogami  oraz  instrukcjami  

dotyczącymi wykonywania robót 
posadzkarskich 

4,78 3,11 -1,67 9 

BD.4.4.6 
Dobieranie i przygotowywanie 

materiałów do wykonywania robót 
posadzkarskich 

4,89 3,22 -1,67 9 

BD.4.4.8 
Przygotowywanie podłoża do 

wykonywania posadzek z różnych 
materiałów 

4,78 3,11 -1,67 9 

BD.4.4.9 Wykonywanie warstw izolacyjnych 
podłóg 4,89 3,22 -1,67 9 

BD.4.4.10 Wykonywanie posadzek z różnych 
materiałów 4,78 3,11 -1,67 9 

BD.4.4.12 Wykonywanie prac związanych z 
konserwacją i naprawą posadzek 4,89 3,22 -1,67 9 

BD.4.4.13 Kontrolowanie jakości robót 
posadzkarskich 4,89 3,22 -1,67 9 

BD.4.4.5 
Sporządzanie przedmiaru robót 

posadzkarskich oraz kalkulowanie 
kosztów ich wykonania 

4,63 3,00 -1,63 8 

BD.4.4.14 
Wykonywanie obmiaru robót 

posadzkarskich i sporządzanie ich 
rozliczenia 

4,75 3,13 -1,62 8 

BD.4.4.7 
Dobieranie narzędzi i sprzętu do 

wykonywania robót 
posadzkarskich 

4,89 3,44 -1,45 9 

BD.4.4.2 
Określanie sposobów 

przygotowywania podłoży pod 
różnego rodzaju posadzki 

4,50 3,13 -1,37 8 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań (n=9); n–liczba firm, które wypowiedziały się na temat omawianej 
umiejętności 

Na podstawie analizy luk kompetencyjnych dotyczących umiejętności w zawodzie technika 

robót wykończeniowych w budownictwie możemy zaproponować Kurs Umiejętności Zawodowych 

dotyczący Wykonywanie robót posadzkarskich BD.4.4, w ramach którego szczególną uwagę należy 

zwrócić na następujące szczegółowe efekty kształcenia: 

- rozróżnianie rodzaju izolacji podłogowych i określanie sposobów ich wykonywania, 

- rozróżnianie rodzajów  materiałów  posadzkarskich,  określanie  ich  właściwości  i zastosowania, 

- rozpoznawanie rodzajów uszkodzeń posadzek i dobieranie sposobów ich naprawy, 

- dobieranie i przygotowywanie materiałów do wykonywania robót posadzkarskich, 

- wykonywanie warstw izolacyjnych podłóg, 

- wykonywanie prac związanych z konserwacją i naprawą posadzek, 

- kontrolowanie jakości robót posadzkarskich. 
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TECHNIK BUDOWY DRÓG 

W zawodzie technika budowy dróg aż w pięciu umiejętnościach istotność została oceniona na 

poziomie 4,00 lub wyższym. Wśród nich największe znaczenie przebadani pracodawcy nadają 

Wykonywaniu prac związanych z geodezyjna obsługą inwestycji budowlanych BD.1.3 oraz Wykonywaniu 

geodezyjnych pomiarów kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych BD.1.4 (obie 

umiejętności osiągnęły poziom istotności równy 4,47). Z kolei umiejętnością o najwyższym poziomie luki 

kompetencyjnej okazało się Organizowanie robót związanych z utrzymaniem oraz remontami dróg i 

obiektów inżynierskich BD.25.2 (luka na poziomie -1,20). 

Wykres 15. Luki kompetencyjne na poziomie umiejętności w zawodzie technika budowy dróg 

 
Legenda: 

BD.1.1 

 
Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników 
pomiarów 

 

BD.1.2 Sporządzanie opracowań kartograficznych  
BD.1.3 Wykonywanie prac związanych z geodezyjną obsługą inwestycji budowlanych  
BD.1.4 Wykonywanie geodezyjnych pomiarów kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń 

technicznych 
 

BD.25.1 Organizowanie robót związanych z budową dróg i obiektów inżynierskich  
BD.25.2 Organizowanie robót związanych z utrzymaniem oraz remontami dróg i obiektów 

inżynierskich 
 

BD.25.3 Kosztorysowanie robót drogowych  

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań (n=2); n-liczba przebadanych firm 

W związku z wysokim poziomem luki kompetencyjnej dotyczącej Organizowania robót 

związanych z utrzymaniem oraz remontami dróg i obiektów inżynierskich BD.25.2 umiejętność ta 

poddana została pogłębionej analizie na poziomie szczegółowych efektów kształcenia.   

Tabela 46. Lista luk kompetencyjnych w efektach kształcenia dotyczących organizowania robót związanych z 
utrzymaniem oraz remontami dróg i obiektów inżynierskich w zawodzie technika budowy dróg 

Kod Kompetencja Średni stopień 
istotności 

Średnia ocena 
kompetencji 
absolwentów 

Luka 
kompetencyjna 

Ilość 
udzielonych 
odpowiedzi 

BD.25.2.2 Ocenianie stanu technicznego 
dróg i obiektów inżynierskich 4,00 2,00 -2,00 2 

3,56
4,00

4,47 4,47 4,31 4,20

3,50

-0,23

-1,00
-0,67

-1,07 -0,87
-1,20

-0,75

-2,00

-1,00

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

BD.1.1 BD.1.2 BD.1.3 BD.1.4 BD.25.1 BD.25.2 BD.25.3

Istotność Luka
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BD.25.2.4 

Dobieranie materiałów, maszyn i 
urządzeń do robót związanych z 

utrzymaniem dróg i obiektów 
inżynierskich w wymaganym 

stanie technicznym 

5,00 3,00 -2,00 2 

BD.25.2.5 

Organizowanie i koordynowanie 
wykonywania robót 

interwencyjnych oraz robót 
związanych z bieżącą konserwację 

dróg i obiektów inżynierskich 

5,00 3,00 -2,00 2 

BD.25.2.1 
Dokonywanie przeglądów 

technicznych dróg i obiektów 
inżynierskich 

4,00 3,00 -1,00 2 

BD.25.2.3 

Przygotowywanie dokumentacji 
dotyczącej stanu technicznego 
nawierzchni dróg i obiektów 

inżynierskich przeznaczonych do 
remontu 

3,00 2,00 -1,00 2 

BD.25.2.6 
Organizowanie transportu 

materiałów, maszyn i urządzeń 
drogowych 

5,00 4,00 -1,00 2 

BD.25.2.7 

Zabezpieczanie i oznakowywanie 
terenu robót związanych z 

utrzymaniem i remontami dróg i 
obiektów inżynierskich 

5,00 4,00 -1,00 2 

BD.25.2.8 
Planowanie i organizowanie prac 
związanych z utrzymaniem zieleni 

w pasie drogowym 
4,00 3,00 -1,00 2 

BD.25.2.10 
Prowadzenie racjonalnej 
gospodarki materiałami 

odzyskanymi podczas robót 
4,00 3,00 -1,00 2 

BD.25.2.9 
Prowadzenie książki dróg i 

obiektów inżynierskich oraz ich 
dokumentacji ewidencyjnej 

3,00 3,00 0,00 2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań (n=2); n–liczba firm, które wypowiedziały się na temat omawianej 
umiejętności 

Wysoki poziom luki kompetencyjnej wskazuje na Kurs Umiejętności Zawodowych dotyczący 

Organizowania robót związanych z utrzymaniem oraz remontami dróg i obiektów inżynierskich BD.25.2, 

w ramach którego szczególną uwagę należy zwrócić na następujące zadania zawodowe: 

- ocenianie stanu technicznego dróg i obiektów inżynierskich, 

- dobieranie materiałów, maszyn i urządzeń do robót związanych z utrzymaniem dróg i 

obiektów inżynierskich w wymaganym stanie technicznym, 

- organizowanie i koordynowanie wykonywania robót interwencyjnych oraz robót 

związanych z bieżącą konserwację dróg i obiektów inżynierskich. 

Wskazane wyżej zadania zostały dobrane na podstawie analizy poziomu luki kompetencyjnej w 

ramach umiejętności dotyczących zawodu oraz szczegółowych efektów kształcenia.  

 

MURARZ-TYNKARZ 

W zawodzie murarza-tynkarza największa istotność wystąpiła w przypadku Wykonywania 

murowanych konstrukcji budowlanych BD.14.2 (istotność na poziomie 4,31) i Wykonywania remontów 

oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych BD.14.4 (istotność na poziomie 4,19). Największa 

luka kompetencyjna dotyczy umiejętności Wykonywania zapraw murarskich i tynkarskich oraz 
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mieszanek betonowych BD.14.1 (luka na poziomie -1,33) oraz Wykonywanie murowanych konstrukcji 

budowlanych BD.14.2 (luka kompetencyjna na poziomie -1,25). Luki kompetencyjne na poziomie 

umiejętności przedstawia poniższy wykres. 

Wykres 16. Luki kompetencyjne na poziomie umiejętności w zawodzie murarza-tynkarza 

 
Legenda: 

BD.14.1 
 
Wykonywanie zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych 

 

BD.14.2 Wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych  
BD.14.3 Wykonywanie tynków  
BD.14.4 Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych  

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań (n=28); n-liczba przebadanych firm 

Uwzględniając, że największa luka kompetencyjna ujawnia się na poziomie umiejętności 

Wykonywanie zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych BD.14.1, warto 

przeanalizować wyniki badania luki kompetencyjnej także na poziomie poszczególnych efektów 

kształcenia, wchodzących w zakres tej umiejętności. W poniższej tabeli przedstawione zostały luki 

kompetencyjne w szczegółowych efektach kształcenia dotyczące umiejętności Wykonywania zapraw 

murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych.   

Tabela 47. Lista luk kompetencyjnych w efektach kształcenia dotyczących wykonywania zapraw murarskich  
tynkarskich oraz mieszanek betonowych w zawodzie murarza-tynkarza 

Kod Kompetencja Średni stopień 
istotności 

Średnia ocena 
kompetencji 
absolwentów 

Luka 
kompetencyjna 

Ilość 
udzielonych 
odpowiedzi 

BD.14.1.2 

Posługiwanie  się  dokumentacją  
projektową,  specyfikacjami  

technicznymi  wykonania i odbioru  
robót  budowlanych,  normami,  
katalogami  oraz  instrukcjami  

dotyczącymi wykonywania zapraw 
murarskich, tynkarskich i 
mieszanek betonowych 

4,23 2,55 -1,68 22 

BD.14.1.1 

Rozróżnianie rodzajów  zapraw  
murarskich  i  tynkarskich,  

określanie  ich  właściwości i 
zastosowania 

4,39 2,91 -1,48 23 

4,05
4,31 4,17 4,19

-1,33 -1,25 -1,2 -1,14
-2

-1

0

1

2

3

4

5

BD.14.1 BD.14.2 BD.14.3 BD.14.4

Istotność Luka
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BD.14.1.8 
Ocenianie  jakości  wykonania  

zapraw  murarskich  i  tynkarskich   
oraz   mieszanek betonowych 

4,22 2,78 -1,44 23 

BD.14.1.5 

Dobieranie  narzędzi  i  sprzętu  do  
wykonywania  zapraw murarskich,   

tynkarskich i mieszanek 
betonowych 

4,13 2,71 -1,42 24 

BD.14.1.4 

Sporządzanie  przedmiaru  robót  
związanych  z  wykonywaniem  

zapraw  murarskich, tynkarskich i 
mieszanek betonowych oraz 

kalkulowanie kosztów ich 
wykonania 

3,71 2,38 -1,33 21 

BD.14.1.3 
Dobieranie składników i zapraw 

murarskich, tynkarskich i 
mieszanek betonowych 

4,04 2,75 -1,29 24 

BD.14.1.7 
Wykonywanie zapraw murarskich, 

tynkarskich i mieszanek 
betonowych zgodnie z recepturą 

4,17 3,00 -1,17 23 

BD.14.1.6 
Przygotowywanie składników 

zapraw murarskich, tynkarskich i 
mieszanek betonowych 

3,90 2,76 -1,14 21 

BD.14.1.9 

Wykonywanie obmiaru robót 
związanych z wykonywaniem 

zapraw murarskich, tynkarskich i 
mieszanek betonowych i 

sporządzanie rozliczeń tych robót 

3,62 2,62 -1,00 21 

BD.14.1.2 

Posługiwanie  się  dokumentacją  
projektową,  specyfikacjami  

technicznymi  wykonania i odbioru  
robót  budowlanych,  normami,  
katalogami  oraz  instrukcjami  

dotyczącymi wykonywania zapraw 
murarskich, tynkarskich i 
mieszanek betonowych 

4,23 2,55 -1,68 22 

BD.14.1.1 

Rozróżnianie  rodzajów  zapraw  
murarskich  i  tynkarskich,  

określanie  ich  właściwości i 
zastosowanie 

4,39 2,91 -1,48 23 

BD.14.1.8 
Ocenianie  jakości  wykonania  

zapraw  murarskich  i  tynkarskich   
oraz   mieszanek betonowych 

4,22 2,78 -1,44 23 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań (n=24); n–liczba firm, które wypowiedziały się na temat omawianej 
umiejętności 

Na podstawie analizy luk kompetencyjnych dotyczących umiejętności w zawodzie murarza-

tynkarza, jak i szczegółowych luk kompetencyjnych w ramach umiejętności związanej z Wykonywaniem 

zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych BD.14.1, można zaproponować Kurs 

Umiejętności Zawodowych obejmujący czynności zawodowe: 

- posługiwanie  się  dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  wykonania 

i odbioru  robót  budowlanych,  normami,  katalogami  oraz  instrukcjami  dotyczącymi 

wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych, 

- rozróżnianie  rodzajów  zapraw  murarskich  i  tynkarskich,  określanie  ich  właściwości 

i zastosowania, 

- ocenianie  jakości  wykonania  zapraw  murarskich  i  tynkarskich   oraz  mieszanek 

betonowych  
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- dobieranie  narzędzi  i  sprzętu  do  wykonywania  zapraw murarskich,   tynkarskich i 

mieszanek betonowych, 

- sporządzanie  przedmiaru  robót  związanych  z  wykonywaniem  zapraw  murarskich, 

tynkarskich i mieszanek betonowych oraz kalkulowanie kosztów ich wykonania. 

Oprócz Wykonywaniem zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych, 

umiejętnością w której luka kompetencyjna znalazła się na wysokim poziomie w omawianym zawodzie, 

jest Wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych BD.14.2. W związku z tym również w 

przypadku tej umiejętności należy przeanalizować luki kompetencyjne na poziomie szczegółowych 

efektów kształcenia. W poniższej tabeli wymienione zostały luki kompetencyjne w szczegółowych 

efektach kształcenia w ramach umiejętności Wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych.  

Tabela 48. Lista luk kompetencyjnych w efektach kształcenia dotyczących wykonywania murowanych konstrukcji 
budowlanych w zawodzie murarza-tynkarza 

Kod Kompetencja Średni stopień 
istotności 

Średnia ocena 
kompetencji 
absolwentów 

Luka 
kompetencyjna 

Ilość 
udzielonych 
odpowiedzi 

BD.14.2.2 

Posługiwanie  się  dokumentacją  
projektową,  specyfikacjami  

technicznymi  wykonania i odbioru  
robót  budowlanych,  normami,  
katalogami  oraz  instrukcjami  

wykonania murowanych 
konstrukcji budowlanych 

4,33 2,76 -1,57 21 

BD.14.2.4 
Rozróżnianie rodzajów izolacji 
budowlanych oraz określanie 

sposobów ich wykonania 
4,42 2,92 -1,5 24 

BD.14.2.5 

Dobieranie  oraz  
przygotowywanie  materiałów  do  

wykonania  murowanych  
konstrukcji budowlanych 

4,46 2,96 -1,5 24 

BD.14.2.10 Wykonywanie spoinowania i 
licowania ścian 4,46 3,13 -1,33 24 

BD.14.2.9 
Wykonywanie murowanych ścian, 

stropów, nadproży, sklepień, 
słupów, filarów oraz kominów 

4,46 3,17 -1,29 24 

BD.14.2.1 
Rozróżnianie rodzajów 

murowanych konstrukcji 
budowlanych 

4,39 3,17 -1,22 23 

BD.14.2.8 
Wyznaczanie położenia 

murowanych konstrukcji 
budowlanych 

4,17 2,96 -1,21 24 

BD.14.2.12 Ocenianie jakości wykonania robót 
murarskich 4,29 3,08 -1,21 24 

BD.14.2.7 

Sporządzanie przedmiaru  robót  
związanych  z  wykonaniem  
murowanych  konstrukcji 

budowlanych oraz kalkulowanie 
kosztów ich wykonania 

3,91 2,77 -1,14 22 

BD.14.2.6 
Dobieranie narzędzi i sprzętu do 

wykonywania murowanych 
konstrukcji budowlanych 

4,46 3,33 -1,13 24 

BD.14.2.3 Rozpoznawanie sposobów 
wiązania cegieł w murach 4,33 3,21 -1,12 24 

BD.14.2.13 

Wykonywanie  obmiaru  robót  
związanych    z    wykonaniem    

murowanych    konstrukcji 
budowlanych i sporządzanie 

rozliczeń tych robót 

3,9 2,81 -1,09 21 
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BD.14.2.11 

Wykonywanie   robót   ziemnych   i   
izolacyjnych   oraz   pomocniczych   
robót  betoniarskich i zbrojarskich 

związanych z wykonywaniem 
murowanych konstrukcji 

budowlanych 

4,42 3,42 -1 24 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań (n=24); n–liczba firm, które wypowiedziały się na temat omawianej 
umiejętności 

Na podstawie analizy luk kompetencyjnych dotyczących umiejętności w zawodzie murarza-

tynkarza, jak i szczegółowych luk kompetencyjnych w ramach umiejętności związanej z Wykonywanie 

murowanych konstrukcji budowlanych BD.14.2, można zaproponować Kurs Umiejętności Zawodowych 

obejmujący czynności zawodowe: 

- posługiwanie  się  dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  wykonania i 

odbioru  robót  budowlanych,  normami,  katalogami  oraz  instrukcjami  wykonania 

murowanych konstrukcji budowlanych, 

- rozróżnianie rodzajów izolacji budowlanych oraz określanie sposobów ich wykonania, 

- dobieranie  oraz  przygotowywanie  materiałów  do  wykonania  murowanych  konstrukcji 

budowlanych, 

- wykonywanie spoinowania i licowania ścian, 

- wykonywanie murowanych ścian, stropów, nadproży, sklepień, słupów, filarów oraz kominów. 

 

DEKARZ 

W zawodzie dekarza pojawiają się dwie umiejętności: Wykonywanie i rozbiórka pokryć 

dachowych BD.8.1 i Wykonywanie obróbek dekarskich i odwodnień połaci dachowych BD.8.2. W obu 

przypadkach pracodawcy ocienili posiadanie danej umiejętności jako istotne. Większa luka 

kompetencyjna dotyczy natomiast Wykonywania i rozbiórki pokryć dachowych BD.8.1 (na poziomie -

1,21). Luki kompetencyjne na poziomie umiejętności przestawione zostały na poniższym wykresie. 
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Wykres 17. Luki kompetencyjne na poziomie umiejętności w zawodzie dekarza 

 
Legenda: 

BD.8.1 Wykonywanie i rozbiórka pokryć dachowych 

 

BD.8.2 Wykonywanie obróbek dekarskich i odwodnień połaci dachowych  

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań (n=10); n-liczba przebadanych firm 

Biorąc pod uwagę, że największa luka kompetencyjna ujawniła się w umiejętności Wykonywania 

i rozbiórki pokryć dachowych BD.8.1, należy poddać analizie wyniki badania luki kompetencyjnej także 

na poziomie szczegółowych efektów kształcenia, które wchodzą w zakres tej umiejętności. W poniższej 

tabeli zaprezentowane zostały luki kompetencyjne w szczegółowych efektach kształcenia dla 

umiejętności Wykonywania i rozbiórki pokryć dachowych.   

Tabela 49. Lista luk kompetencyjnych w efektach kształcenia dotyczących wykonywania i rozbiórki pokryć 
dachowych w zawodzie dekarza 

Kod Kompetencja Średni stopień 
istotności 

Średnia ocena 
kompetencji 
absolwentów 

Luka 
kompetencyjna 

Ilość 
udzielonych 
odpowiedzi 

BD.8.1.9 Wykonywanie pokryć dachów o 
różnych konstrukcjach i kształtach 4,70 3,00 -1,70 10 

BD.8.1.7 Wykonywanie izolacji pokryć 
dachowych 4,60 3,10 -1,50 10 

BD.8.1.8 Wykonywanie podkładów pod 
pokrycia dachowe 4,50 3,10 -1,40 10 

BD.8.1.11 
Wykonywanie robót związanych z 

remontem i rozbiórką pokryć 
dachowych 

4,63 3,25 -1,38 8 

BD.8.1.1 Rozróżnianie rodzajów i 
elementów konstrukcji dachów 4,60 3,30 -1,30 10 

BD.8.1.6 

Dobieranie  i  przygotowywanie 
materiałów,  narzędzi  oraz  

sprzętu  do  wykonania  i rozbiórki 
pokryć dachowych 

4,50 3,20 -1,30 10 

BD.8.1.10 

Montowanie  okien dachowych,  
wyłazów,  świetlików  i  urządzeń  

do  pozyskiwania  energii 
odnawialnej 

3,88 2,63 -1,25 8 

BD.8.1.12 Ocenianie jakości wykonania 
pokryć dachowych 4,29 3,14 -1,15 7 

4,25 4,18

-1,21 -1,06
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BD.8.1.13 

Wykonywanie obmiaru robót 
związanych z wykonaniem pokryć 
dachowych oraz sporządzanie ich 

rozliczenia 

3,88 2,75 -1,13 8 

BD.8.1.2 Rozróżnianie rodzajów pokryć 
dachowych 4,50 3,40 -1,10 10 

BD.8.1.5 

Sporządzanie  przedmiaru  robót  
związanych  z  wykonaniem  

pokryć  dachowych  oraz 
kalkulowanie kosztów wykonania i 

rozbiórki pokryć dachowych 

3,44 2,56 -0,88 9 

BD.8.1.3 

Posługiwanie  się  dokumentacją  
projektową,  specyfikacjami  
technicznymi  dotyczącymi 
wykonania  i odbioru  robót  

budowlanych,  normami  oraz  
instrukcjami  wykonywania pokryć 

dachowych 

3,90 3,10 -0,80 10 

BD.8.1.4 
Sporządzanie rysunków połaci 

dachowych i elementów pokryć 
dachowych 

3,63 2,88 -0,75 8 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań (n=10); n–liczba firm, które wypowiedziały się na temat omawianej 
umiejętności 

Po poddaniu analizie luk kompetencyjnych w umiejętnościach dotyczących zawodu dekarza oraz 

luk kompetencyjnych w szczegółowych efektach kształcenia związanych z  Wykonywania i rozbiórki 

pokryć dachowych BD.8.1 można zaporoponować Kurs Umiejetności Zawodowych, w ramach którego 

szczególna uwagę należy zwrócić na następujące zadania zawodowe: 

- wykonywanie pokryć dachów o różnych konstrukcjach i kształtach, 

- wykonywanie izolacji pokryć dachowych, 

- wykonywanie podkładów pod pokrycia dachowe, 

- wykonywanie robót związanych z remontem i rozbiórką pokryć dachowych, 

- rozróżnianie rodzajów i elementów konstrukcji dachów, 

- dobieranie  i  przygotowywanie materiałów,  narzędzi oraz  sprzętu  do  wykonania  i rozbiórki 

pokryć dachowych. 

 

MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH 

W zawodzie montera sieci i instalacji sanitarnych istotność powyżej poziomu 4,00 osiągnęła 

jedynie umiejętność Wykonywanie robót związanych z montażem oraz eksploatacją instalacji 

wentylacyjnych i klimatyzacyjnych BD.5.5 (istotność na poziomie 4,58). To również tę umiejętność 

uznano za najbardziej deficytową pod względem posiadanych przez kandydatów kompetencji – luka na 

poziomie -1,73. Informacje na temat istotności i poziomu luk kompetencyjnych w zawodzie montera 

sieci i instalacji sanitarnych przedstawia poniższy wykres. 
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Wykres 18. Luki kompetencyjne na poziomie umiejętności w zawodzie montera sieci i instalacji sanitarnych 

 
Legenda: 

BD.5.1 

 
Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci 
i instalacji wodociągowych 

 

BD.5.2 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci 
i instalacji kanalizacyjnych 

 

BD.5.3 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci 
i instalacji gazowych 

 

BD.5.4 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci 
i węzłów ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych 

 

BD.5.5 Wykonywanie robót związanych z montażem oraz eksploatacją instalacji 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań (n=37); n-liczba przebadanych firm 

W poniższej tabeli przedstawione zostały szczegółowe efekty kształcenia dotyczące 

Wykonywaniu robót związanych z montażem oraz eksploatacją instalacji wentylacyjnych i 

klimatyzacyjnych BD.5.5 wraz z ich poziomem luki kompetencyjnej.   

Tabela 50. Lista luk kompetencyjnych w efektach kształcenia dotyczących wykonywania robót związanych z 
montażem oraz eksploatacją instalacji wentylacyjnych i  klimatyzacyjnych w zawodzie montera sieci i instalacji 
sanitarnych 

Kod Kompetencja Średni stopień 
istotności 

Średnia ocena 
kompetencji 
absolwentów 

Luka 
kompetencyjna 

Ilość 
udzielonych 
odpowiedzi 

BD.5.5.4 

Określanie  warunków montażu  
uzbrojenia  oraz  urządzeń  
instalacji  wentylacyjnych i 

klimatyzacyjnych 

4,73 2,77 -1,96 22 

BD.5.5.5 
Posługiwanie   się   dokumentacją   

projektową   instalacji   
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

4,73 2,82 -1,91 22 

BD.5.5.2 

Określanie  sposobów  wentylacji  
obiektów  budowlanych,  
pomieszczeń  i  stanowisk 

roboczych 

4,55 2,68 -1,87 22 

BD.5.5.6 
Dobieranie  materiałów,  narzędzi  
i  sprzętu  do  montażu  instalacji  

wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
4,71 2,86 -1,85 21 

BD.5.5.10 Wykonywanie     izolacji     
termicznych     i     akustycznych     4,52 2,78 -1,74 23 

4,15 4,16 3,91 3,9
4,58

-1,18 -1,28 -1,24 -1,03

-1,73

-3

-2

-1

0

1

2
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4

5

BD.5.1 BD.5.2 BD.5.3 BD.5.4 BD.5.5

Istotność Luka
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instalacji     wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych 

BD.5.5.3 

Rozpoznawanie  rodzajów  i  
elementów  instalacji  

wentylacyjnych  i  
klimatyzacyjnych oraz technologii 

ich wykonania 

4,73 3,00 -1,73 22 

BD.5.5.9 

Wykonywanie  połączeń  kanałów,  
montowanie  uzbrojenia  i  

urządzeń instalacji wentylacyjnych 
i klimatyzacyjnych oraz 
montowanie odciągów 

miejscowych 

4,48 2,78 -1,70 23 

BD.5.5.7 

Planowanie  kolejności  robót  
związanych  z  wykonywaniem  

instalacji  wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych 

4,64 3,00 -1,64 22 

BD.5.5.11 

Wykonywanie  prac  związanych  z  
uruchomieniem  oraz  eksploatacją  

instalacji wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych 

4,48 2,87 -1,61 23 

BD.5.5.8 

Zabezpieczanie  miejsc  
wykonywania  robót  związanych  z  
montażem  i  remontem instalacji 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

4,50 2,91 -1,59 22 

BD.5.5.1 Określanie parametrów powietrza 
wymaganych w pomieszczeniach 4,36 2,86 -1,50 22 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań (n=23); n–liczba firm, które wypowiedziały się na temat omawianej 
umiejętności 

Na podstawie analizy luk kompetencyjnych w umiejętnościach oraz szczegółowych efektach 

kształcenia można zaproponować Kurs Umiejętności Zawodowych, w ramach którego szczególną uwagę 

należy zwrócić na następujące zadania zawodowe: 

- określanie  warunków  montażu  uzbrojenia  oraz  urządzeń  instalacji  wentylacyjnych i 

klimatyzacyjnych, 

- posługiwanie   się   dokumentacją   projektową   instalacji   wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 

- określanie  sposobów  wentylacji  obiektów  budowlanych,  pomieszczeń  i  stanowisk roboczych, 

- dobieranie  materiałów,  narzędzi  i  sprzętu  do  montażu  instalacji  wentylacyjnych i 

klimatyzacyjnych, 

- wykonywanie     izolacji    termicznych     i     akustycznych     instalacji     wentylacyjnych i 

klimatyzacyjnych. 

- Szczegółowej analizie poddane zostały również efekty kształcenia dotyczące Wykonywania 

robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji kanalizacyjnych 

BD.5.2, przedstawione w poniższej tabeli. 

Tabela 51. Lista luk kompetencyjnych w efektach kształcenia wykonywania robót związanych z budową, montażem 
oraz eksploatacja sieci i instalacji kanalizacyjnych w zawodzie montera sieci i instalacji sanitarnych 

Kod Kompetencja Średni stopień 
istotności 

Średnia ocena 
kompetencji 
absolwentów 

Luka 
kompetencyjna 

Ilość 
udzielonych 
odpowiedzi 

BD.5.2.3 Posługiwanie się dokumentacją 
projektową sieci kanalizacyjnych 4,42 2,88 -1,54 24 
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BD.5.2.2 
Rozpoznawanie obiektów sieci 

kanalizacyjnych oraz określanie ich 
funkcji 

4,40 2,96 -1,44 25 

BD.5.2.14 
Posługiwanie się dokumentacją 

projektową instalacji 
kanalizacyjnych 

4,55 3,14 -1,41 22 

BD.5.2.1 
Rozpoznawanie rodzajów i 

układów sieci kanalizacyjnych oraz 
technologii ich wykonania 

4,40 3,00 -1,40 25 

BD.5.2.12 

Rozpoznawanie  rodzajów  i  
elementów  instalacji  

kanalizacyjnych  oraz  technologii  
ich wykonania 

4,44 3,04 -1,40 25 

BD.5.2.8 
Rozpoznawanie uzbrojenia i 

urządzeń sieci i instalacji 
kanalizacyjnych 

4,20 2,84 -1,36 25 

BD.5.2.13 
Określanie warunków montażu 
uzbrojenia i urządzeń instalacji 

kanalizacyjnych 
4,27 2,91 -1,36 22 

BD.5.2.18 
Wykonywanie  połączeń  rur  oraz  
montowanie  uzbrojeń  i  urządzeń 

instalacji kanalizacyjnych 
4,08 2,76 -1,32 25 

BD.5.2.9 
Wykonywanie   połączeń   rur   

oraz   montowanie   uzbrojenia   i   
urządzeń sieci kanalizacyjnych 

4,13 2,83 -1,30 24 

BD.5.2.10 
Wykonywanie prac związanych z 

uruchomieniem i eksploatacją sieci 
kanalizacyjnych 

3,73 2,46 -1,27 26 

BD.5.2.7 
Wykonywanie robót ziemnych 

związanych z budową sieci 
kanalizacyjnych 

4,10 2,85 -1,25 20 

BD.5.2.19 
Wykonywanie zabezpieczeń 

akustycznych instalacji 
kanalizacyjnej 

4,04 2,79 -1,25 24 

BD.5.2.4 
Dobieranie materiałów, narzędzi i 
sprzętu do budowy i remontu sieci 

kanalizacyjnych 
4,32 3,08 -1,24 25 

BD.5.2.6 

Wykonywanie  prac  
przygotowawczych  oraz  

oznakowywanie  i  zabezpieczanie  
terenu  robót związanych z 
budową i remontem sieci 

kanalizacyjnych 

4,19 2,95 -1,24 21 

BD.5.2.16 
Planowanie kolejności robót 
związanych z wykonywaniem 

instalacji kanalizacyjnych 
4,08 2,84 -1,24 25 

BD.5.2.5 
Planowanie kolejności robót 

związanych z wykonywaniem sieci 
kanalizacyjnych 

4,17 2,96 -1,21 23 

BD.5.2.15 
Dobieranie materiałów, narzędzi i 

sprzętu do montażu instalacji 
kanalizacyjnych 

4,19 3,00 -1,19 26 

BD.5.2.11 
Wykonywanie prac związanych z 
budową i eksploatacją przyłączy 

kanalizacyjnych 
3,79 2,63 -1,16 24 

BD.5.2.20 
Wykonywanie   prac   związanych   

z   uruchomieniem   i   eksploatacją   
instalacji kanalizacyjnych 

3,96 2,88 -1,08 26 

BD.5.2.17 

Zabezpieczanie  miejsc  
wykonywanych  robót  związanych  

z  montażem  i  remontem 
instalacji kanalizacyjnych 

3,84 2,84 -1,00 25 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań (n=26); n–liczba firm, które wypowiedziały się na temat omawianej 
umiejętności 
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Analiza przedstawionych wyżej szczegółowych efektów kształcenia  skłania do wskazania Kursu 

Umiejętności Zawodowych, w ramach którego szczególną uwagę należy zwrócić na następujące zadania 

zawodowe: 

- posługiwanie się dokumentacją projektową sieci kanalizacyjnych, 

- rozpoznawanie obiektów sieci kanalizacyjnych oraz określanie ich funkcji, 

- posługiwanie się dokumentacją projektową instalacji kanalizacyjnych, 

- rozpoznawanie rodzajów i układów sieci kanalizacyjnych oraz technologii ich wykonania, 

rozpoznawanie  rodzajów  i  elementów  instalacji  kanalizacyjnych  oraz  technologii  ich wykonania  

 

TECHNIK GAZOWNICTWA 

W zawodzie technika gazownictwa najbardziej istotne umiejętności okazały się również 

szczególnie deficytowe. Jak widać na poniższym wykresie największą lukę kompetencyjną odnotowano 

w umiejętności Organizowania robót związanych z montażem instalacji gazowych BD.20.1 (luka 

osiągnęła poziom -2,13) oraz Organizowania robót związanych z budową sieci gazowych BD.19.1 (luka 

na poziomie -1,78).  

Wykres 19. Luki kompetencyjne na poziomie umiejętności w zawodzie technika gazownictwa 

 
Legenda: 

BD.19.1 Organizowanie robót związanych z budową sieci gazowych 

 

BD.19.2 Organizowanie robót związanych z eksploatacją sieci gazowych  
BD.20.1 Organizowanie robót związanych z montażem instalacji gazowych  
BD.20.2 Organizowanie robót związanych z eksploatacją instalacji gazowych  

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań (n=1); n-liczba przebadanych firm 

Umiejętności, które zdaniem przebadanego pracodawcy są najsłabiej opanowane przez 

kandydatów do pracy w zawodzie technika gazownictwa zostały poddane dalszej analizie. Poniższa 

tabela przedstawia szczegółowe efekty kształcenia dotyczące umiejętności Organizowania robót 

związanych z montażem instalacji gazowych BD.20.1 wraz z odpowiadającymi im lukami w 

kompetencjach kandydatów.  
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Tabela 52. Lista luk kompetencyjnych w efektach kształcenia dotyczących organizowania robót związanych z 
montażem instalacji gazowych w zawodzie technika gazownictwa 

Kod Kompetencja Średni stopień 
istotności 

Średnia ocena 
kompetencji 
absolwentów 

Luka 
kompetencyjna 

Ilość 
udzielonych 
odpowiedzi 

BD.20.1.4 

Przestrzeganie zasad 
odprowadzania spalin z urządzeń 

gazowych i zasad wentylacji 
pomieszczeń 

5,00 2,00 -3,00 1 

BD.20.1.5 Posługiwanie się dokumentacją 
projektową instalacji gazowych 5,00 2,00 -3,00 1 

BD.20.1.15 
Ocenianie zgodności wykonania 

instalacji gazowych z 
dokumentacją projektową 

5,00 2,00 -3,00 1 

BD.20.1.1 
Rozpoznawanie rodzajów i 

elementów instalacji gazowych 
oraz technologii ich wykonywania 

5,00 3,00 -2,00 1 

BD.20.1.2 Klasyfikowanie urządzeń gazowych 
według określonych kryteriów 5,00 3,00 -2,00 1 

BD.20.1.3 
Określanie miejsca montażu 

uzbrojenia i urządzeń instalacji 
gazowych 

5,00 3,00 -2,00 1 

BD.20.1.7 
Wykonywanie obliczeń związanych 

z projektowaniem instalacji 
gazowych 

4,00 2,00 -2,00 1 

BD.20.1.8 
Dobieranie materiałów i narzędzi 
do montażu instalacji gazowej w 

określonej technologii 
5,00 3,00 -2,00 1 

BD.20.1.9 
Dobieranie uzbrojenia oraz 

aparatury kontrolno-pomiarowej 
do montażu instalacji gazowej 

5,00 3,00 -2,00 1 

BD.20.1.10 

Organizowanie i wykonywanie 
prac związanych z montażem 

instalacji gazowych oraz systemów 
odprowadzania spalin 

5,00 3,00 -2,00 1 

BD.20.1.11 Określanie warunków lokalizacji 
zbiorników na paliwa płynne 4,00 2,00 -2,00 1 

BD.20.1.12 
Wykonywanie prac związanych z 
montażem zbiorników na paliwa 

płynne oraz ich uzbrojenia 
4,00 2,00 -2,00 1 

BD.20.1.13 Przeprowadzanie prób szczelności 
instalacji gazowych 5,00 3,00 -2,00 1 

BD.20.1.14 
Wykonywanie zabezpieczeń 
antykorozyjnych instalacji 

gazowych 
5,00 3,00 -2,00 1 

BD.20.1.16 
Montowanie systemów 

monitorowania obecności gazu w 
pomieszczeniach 

5,00 3,00 -2,00 1 

BD.20.1.6 

Wykonywanie przedmiarów robót 
związanych z montażem instalacji 

gazowych i sporządzaniem ich 
kosztorysu 

3,00 2,00 -1,00 1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań (n=1); n–liczba firm, które wypowiedziały się na temat omawianej 
umiejętności 

Analiza powyższych danych skłania do zaproponowania Kursu Umiejętności Zawodowych, w 

ramach którego szczególna uwagę należy poświecić następującym zadaniom zawodowym: 

- przestrzeganie zasad odprowadzania spalin z urządzeń gazowych i zasad wentylacji 

pomieszczeń, 

- posługiwanie się dokumentacją projektową instalacji gazowych, 

- ocenianie zgodności wykonania instalacji gazowych z dokumentacją projektową. 
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Analiza luki kompetencyjnej na poziomie efektów kształcenia 
 

TECHNIK GEODETA 

Analiza potrzeb szkoleniowych stanowisk z obszaru budowlanego została przeprowadzona nie 

tylko na podstawie bezpośrednich wskazań pracodawców, ale także na podstawie ocen luk 

kompetencyjnych na poziomie efektów kształcenia dla poszczególnych zawodów.  

W opinii pracodawców największe luki kompetencyjne w efektach kształcenia w zawodzie 

technika geodety dotyczą grupy umiejętności stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie. W 

ramach tej grupy na szczególną uwagę zasługują szczegółowe efekty kształcenia: obsługiwanie 

instrumentów i sprzętu geodezyjnego (luka kompetencyjna na poziomie -2,00), korzystanie z układów 

współrzędnych stosowanych w geodezji i kartografii, rozpoznawanie znaków kartograficznych, 

sporządzanie szkiców polowych, posługiwanie się przyrządami pomiarowymi oraz przyborami 

kreślarskimi, wykonywanie analitycznie obliczeń geodezyjnych, stosowanie przepisów prawa 

geodezyjnego i kartograficznego (luki na poziomie -1,50), korzystanie z geodezyjnych programów 

komputerowych, stosowanie programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań (luki 

na poziomie -1,33), posługiwanie się różnymi rodzajami map, stosowanie przepisów prawa 

administracyjnego i cywilnego (luki na poziomie -1,00).  

Duże deficyty, zdaniem pracodawców, ujawniają się również w kompetencjach personalnych i 

społecznych, m.in. aktualizacji wiedzy i doskonaleniu umiejętności zawodowych (-2,00), otwartości na 

zmiany (-1,67), kreatywności i konsekwencji w realizacji zadań (-1,33), przewidywaniu skutków 

podejmowanych działań (-1,33), współpracy w zespole (-1,33) oraz kompetencjach kluczowych, takich 

jak kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne (-2,00), kompetencje 

informatyczne (-2,00) i umiejętność uczenia się (-2,00). 

Tabela 53. Lista największych luk kompetencyjnych w zawodzie technika geodety 

Kod Kompetencja Średni stopień 
istotności 

Średnia ocena 
kompetencji 
absolwentów 

Luka 
kompetencyjna 

Ilość 
udzielonych 
odpowiedzi 

KPS6 Aktualizacja wiedzy i doskonalenie 
umiejętności zawodowych 4,67 2,67 -2,00 3 

KK.3 
Kompetencje matematyczne i 

podstawowe kompetencje naukowo-
techniczne 

4,00 2,00 -2,00 1 

KK.4 Kompetencje informatyczne 4,00 2,00 -2,00 1 
KK.5 Umiejętność uczenia się 4,00 2,00 -2,00 1 

PKZ(BD.l)6 Obsługiwanie instrumentów i sprzętu 
geodezyjnego 4,00 2,00 -2,00 1 

KPS4 Otwartość na zmiany 4,67 3,00 -1,67 3 

PKZ(BD.l)2 
Korzystanie z układów 

współrzędnych stosowanych w 
geodezji i kartografii 

5,00 3,50 -1,50 2 

PKZ(BD.l)3 Rozpoznawanie znaków 
kartograficznych 5,00 3,50 -1,50 2 
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PKZ(BD.l)5 Sporządzanie szkiców polowych 5,00 3,50 -1,50 2 

PKZ(BD.l)7 
Posługiwanie się przyrządami 

pomiarowymi oraz przyborami 
kreślarskimi 

4,50 3,00 -1,50 2 

PKZ(BD.l)8 Wykonywanie analitycznie obliczeń 
geodezyjnych 4,50 3,00 -1,50 2 

PKZ(BD.l)9 Stosowanie przepisów prawa 
geodezyjnego i kartograficznego 4,50 3,00 -1,50 2 

BD.31.2.1 Sporządzanie map w systemie 
analogowym i cyfrowym 5,00 3,50 -1,50 2 

KPS2 Kreatywność i konsekwencja 
w realizacji zadań 5,00 3,67 -1,33 3 

KPS3 Przewidywanie skutków 
podejmowanych działań 5,00 3,67 -1,33 3 

KPS10 Współpraca w zespole 5,00 3,67 -1,33 3 

PKZ(BD.l)13 Korzystanie z geodezyjnych 
programów komputerowych 5,00 3,67 -1,33 3 

PKZ(BD.l)15 
Stosowanie programów 

komputerowych wspomagających 
wykonywanie zadań 

5,00 3,67 -1,33 3 

KPS5 Umiejętność radzenia sobie ze 
stresem 4,67 3,67 -1,00 3 

KPS9 Umiejętność negocjowania 
warunków porozumień 4,67 3,67 -1,00 3 

OMZ5 

wprowadzanie rozwiązań 
technicznych i organizacyjnych 

wpływających na poprawę warunków 
i jakość pracy 

5,00 4,00 -1,00 1 

OMZ6 Komunikacja ze współpracownikami 4,00 3,00 -1,00 1 

PKZ(BD.l)4 posługiwanie się różnymi rodzajami 
map 4,50 3,50 -1,00 2 

PKZ(BD.l)10 Stosowanie przepisów prawa 
administracyjnego i cywilnego 4,00 3,00 -1,00 2 

BD.31.1.1 
Ustalanie lokalizacji i utrwalanie 

punktów poziomej i wysokościowej 
osnowy pomiarowej 

4,33 3,33 -1,00 3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań (n=3) 

 

TECHNIK INŻYNIERII SANITARNEJ 

Zdaniem przebadanych pracodawców największe luki kompetencyjne w efektach kształcenia w 

zawodzie technika inżynierii sanitarnej dotyczą grupy BD.5.5 Wykonywanie robót związanych z 

montażem oraz eksploatacją instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. W ramach tej grupy na 

szczególną uwagę zasługują szczegółowe efekty kształcenia: posługiwanie   się   dokumentacją   

projektową   instalacji   wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (-2,00), dobieranie materiałów,  narzędzi  i  

sprzętu  do  montażu  instalacji  wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (-2,00), wykonywanie  prac  

związanych  z  uruchomieniem  oraz  eksploatacją  instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (-1,67), 

określanie  warunków  montażu  uzbrojenia  oraz  urządzeń  instalacji  wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

(-1,33), zabezpieczanie  miejsc  wykonywania  robót  związanych  z  montażem  i  remontem instalacji 

wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (-1,33), wykonywanie     izolacji     termicznych     i     akustycznych     

instalacji     wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (-1,33). 
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Tabela 54. Lista największych luk kompetencyjnych w zawodzie technika inżynierii sanitarnej 

Kod Kompetencja Średni stopień 
istotności 

Średnia ocena 
kompetencji 
absolwentów 

Luka 
kompetencyj

na 

Ilość 
udzielonych 
odpowiedzi 

BD.5.5.5 
Posługiwanie   się   dokumentacją   

projektową   instalacji   wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych 

4,67 2,67 -2,00 3 

BD.5.5.6 
Dobieranie  materiałów,  narzędzi  i  

sprzętu  do  montażu  instalacji  
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

4,67 2,67 -2,00 3 

BD.5.5.11 

Wykonywanie  prac  związanych  z  
uruchomieniem  oraz  eksploatacją  

instalacji wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych 

4,00 2,33 -1,67 3 

OMZ1 Planowanie pracy zespołu w celu 
wykonania przydzielonych zadań 5,00 3,50 -1,50 4 

BD.5.1.20 
Wykonywanie  połączeń  rur  oraz  

montowanie  uzbrojenia  i  urządzeń  
instalacji wodociągowych 

4,50 3,00 -1,50 4 

PKZ(BD.e)3 Rozpoznawanie materiałów budowlanych 
i określanie ich właściwości 4,67 3,33 -1,34 3 

BD.5.4.16 Określanie warunków technicznych 
dotyczących pomieszczeń kotłowni 3,67 2,33 -1,34 3 

BD.5.4.22 
Wykonywanie zabezpieczeń 

antykorozyjnych i termicznych instalacji 
grzewczych 

3,67 2,33 -1,34 3 

KPS2 Kreatywność i konsekwencja w realizacji 
zadań 5,00 3,67 -1,33 3 

KPS4 Otwartość na zmiany 4,33 3,00 -1,33 3 
BD.5.4.2 Charakteryzowanie źródeł energii 4,00 2,67 -1,33 3 

BD.5.5.4 
Określanie  warunków  montażu  

uzbrojenia  oraz  urządzeń  instalacji  
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

4,00 2,67 -1,33 3 

BD.5.5.8 

Zabezpieczanie  miejsc  wykonywania  
robót  związanych  z  montażem  i  

remontem instalacji wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych 

4,33 3,00 -1,33 3 

BD.5.5.10 
Wykonywanie    izolacji     termicznych     i     

akustycznych     instalacji     
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

4,00 2,67 -1,33 3 

BD.22.4.1 Określanie parametrów powietrza 
wymaganych w pomieszczeniach 4,00 2,67 -1,33 3 

PKZ(BD.e)4 Rozpoznawanie rodzajów instalacji 
budowlanych oraz ich elementów 4,75 3,50 -1,25 4 

PKZ(BD.e)14 Stosowanie programów komputerowych 
wspomagających wykonywanie zadań 4,25 3,00 -1,25 4 

BD.5.2.4 Dobieranie materiałów, narzędzi i sprzętu 
do budowy i remontu sieci kanalizacyjnych 4,50 3,25 -1,25 4 

BD.5.2.20 
Wykonywanie   prac   związanych   z   

uruchomieniem   i   eksploatacją   instalacji 
kanalizacyjnych 

4,50 3,25 -1,25 4 

KPS3 Przewidywanie skutków podejmowanych 
działań 4,67 3,67 -1,00 3 

KPS8 Odpowiedzialność za podejmowane 
działania 4,75 3,75 -1,00 4 

OMZ4 Ocenianie jakości wykonania 
przydzielonych zadań 4,33 3,33 -1,00 3 

KK.7 Inicjatywność i przedsiębiorczość 4,33 3,33 -1,00 3 

PKZ(BD.e)2 Rozróżnianie konstrukcji obiektów 
budowlanych i technologii ich wykonania 4,33 3,33 -1,00 3 

PKZ(BD.e)6 
Rozpoznawanie materiałów stosowanych 

do budowy sieci i instalacji sanitarnych 
oraz określanie ich właściwości 

4,75 3,75 -1,00 4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań (n=4). 
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MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE  

W opinii pracodawców największe luki kompetencyjne w efektach kształcenia w zawodzie 

montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie dotyczą grupy BD.4.5 Wykonywanie 

robót wykończeniowych. W ramach tej grupy na szczególną uwagę zasługują szczegółowe efekty 

kształcenia: wykonywanie prac związanych z konserwacją i naprawą okładzin wykonanych z różnych 

materiałów (luka na poziomie -1,58), przygotowywanie podłoża do wykonania okładzin (-1,42), 

wykonywanie okładzin z różnych materiałów (-1,42), rozpoznawanie rodzajów uszkodzeń okładzin i 

określanie sposobów ich naprawy (-1,33), posługiwanie się dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru  robót  budowlanych,  normami,  katalogami  oraz  instrukcjami  

dotyczącymi wykonywania robót okładzinowych (-1,30). 

Duże deficyty zdaniem pracodawców dotyczą również grupy efektów kształcenia BD.4.1 Montaż 

systemów suchej zabudowy, w szczególności: wykonywania  robót  związanych  z  naprawą  

uszkodzonych  elementów  wykonanych w systemach suchej zabudowy (luka na poziomie -1,55), 

rozróżniania rodzajów izolacji stosowanych w systemach suchej zabudowy oraz określania sposobów ich 

wykonywania (-1,46), przygotowywania podłoża do montażu elementów suchej zabudowy (-1,45), 

wyznaczania miejsca montażu elementów suchej zabudowy (-1,40), sporządzania przedmiaru robót 

związanych z montażem systemów suchej zabudowy oraz kalkulowanie ich kosztów (-1,30), 

wykonywania ścian działowych, okładzin, sufitów oraz obudowy konstrukcji w systemach suchej 

zabudowy (-1,27), rozróżniania rodzajów systemów suchej zabudowy wnętrz (-1,27), wykonywania 

izolacji ścian działowych, okładzin, sufitów oraz obudowy konstrukcji w systemach suchej zabudowy (-

1,18), dobierania technik montażu elementów suchej zabudowy (-1,18).  

Tabela 55. Lista największych luk kompetencyjnych w zawodzie montera zabudowy i robót wykończeniowych 

Kod Kompetencja Średni stopień 
istotności 

Średnia ocena 
kompetencji 
absolwentów 

Luka 
kompetencyjna 

Ilość 
udzielonych 
odpowiedzi 

BD.4.5.10 

Wykonywanie prac związanych z 
konserwacją i naprawą okładzin 

wykonanych z różnych 
materiałów 

4,50 2,92 -1,58 12 

BD.4.3.10 Wykonywanie prac związanych z 
naprawą i renowacją tapet 4,71 3,14 -1,57 7 

BD.4.1.13 

Wykonywanie  robót  związanych  
z  naprawą  uszkodzonych  

elementów  wykonanych w 
systemach suchej zabudowy 

4,64 3,09 -1,55 11 

BD.4.3.9 
Rozpoznawanie rodzajów 

uszkodzeń tapet i określanie 
sposobów ich naprawy 

4,83 3,33 -1,50 6 

BD.4.1.2 

Rozróżnianie rodzajów izolacji 
stosowanych w systemach suchej 

zabudowy oraz określanie 
sposobów ich wykonywania 

4,55 3,09 -1,46 11 

BD.4.1.9 
Przygotowywanie podłoża do 
montażu elementów suchej 

zabudowy 
4,36 2,91 -1,45 11 

BD.4.5.7 Przygotowywanie podłoża do 
wykonania okładzin 4,75 3,33 -1,42 12 
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BD.4.5.8 Wykonywanie okładzin z różnych 
materiałów 4,67 3,25 -1,42 12 

BD.4.1.7 Wyznaczanie miejsc montażu 
elementów suchej zabudowy 4,30 2,90 -1,40 10 

BD.4.2.2 

Rozróżnianie rodzajów podłoży 
oraz określanie sposobów ich 

przygotowywania pod różnego 
rodzaju powłoki malarskie 

4,38 3,00 -1,38 16 

PKZ(BD.c)4 
Rozpoznawanie materiałów 

budowlanych i określanie ich 
zastosowania 

4,47 3,12 -1,35 17 

BD.4.2.9 Wykonywanie powłok malarskich 4,60 3,27 -1,33 15 

BD.4.5.9 
Rozpoznawanie rodzajów 

uszkodzeń okładzin i określanie 
sposobów ich naprawy 

4,25 2,92 -1,33 12 

KPS3 Przewidywanie skutków 
podejmowanych działań 4,32 3,00 -1,32 19 

BD.4.1.4 

Sporządzanie przedmiaru robót 
związanych z montażem 

systemów suchej zabudowy oraz 
kalkulowanie ich kosztów 

3,70 2,40 -1,30 10 

BD.4.5.3 

Posługiwanie się dokumentacją 
projektową, specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru  
robót  budowlanych,  normami,  
katalogami  oraz  instrukcjami  

dotyczącymi wykonywania robót 
okładzinowych 

3,70 2,40 -1,30 10 

BD.4.3.8 Wykonywanie robót tapeciarskich 4,57 3,29 -1,28 7 

BD.4.1.10 

Wykonywanie ścian działowych, 
okładzin, sufitów oraz obudowy 
konstrukcji w systemach suchej 

zabudowy 

4,45 3,18 -1,27 11 

BD.4.1.1 Rozróżnianie rodzajów systemów 
suchej zabudowy wnętrz 4,27 3,00 -1,27 11 

BD.4.2.8 

Przygotowywanie  podłoży  
wykonanych  z  różnych  

materiałów  do  nakładania  
powłok malarskich 

4,38 3,13 -1,25 16 

BD.4.4.10 Wykonywanie posadzek z różnych 
materiałów 4,67 3,44 -1,23 9 

BD.4.2.11 
Wykonywanie prac związanych z 

naprawą i renowacją powłok 
malarskich 

4,27 3,07 -1,20 15 

BD.4.1.11 

Wykonywanie izolacji ścian 
działowych, okładzin, sufitów oraz 
obudowy konstrukcji w systemach 

suchej zabudowy 

4,36 3,18 -1,18 11 

BD.4.1.8 Dobieranie technik montażu 
elementów suchej zabudowy 4,18 3,00 -1,18 11 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań (n=16) 
 

TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE  

Analizując największe deficyty w zakresie poszczególnych efektów kształcenia w zawodzie 

technika robót wykończeniowych w budownictwie zwraca uwagę grupa efektów z kategorii BD.4.1 

Montaż systemów suchej zabudowy, która obejmuje: wyznaczanie miejsc montażu elementów suchej 

zabudowy (-2,00), rozróżnianie rodzajów izolacji stosowanych w systemach suchej zabudowy oraz 

określanie sposobów ich wykonywania (-1,83), posługiwanie się dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru  robót  budowlanych,  normami,  katalogami  oraz  

instrukcjami  dotyczącymi montażu systemów suchej zabudowy (-1,83), wykonywanie obmiaru robót 
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związanych z montażem systemów suchej zabudowy oraz sporządzanie rozliczenia tych robót (-1,83), 

rozróżnianie rodzajów systemów suchej zabudowy wnętrz (-1,66), dobieranie i przygotowywanie 

materiałów do montażu ścian działowych, okładzin, sufitów oraz innych konstrukcji w systemach suchej 

zabudowy (-1,66), dobieranie technik montażu elementów suchej zabudowy (-1,66). 

Drugą grupą, wśród której występują duże deficyty, są efekty zawarte w BD.4.5 Wykonywanie 

robót okładzinowych: przygotowywanie podłoża do wykonania okładzin (-2,00) wykonywanie okładzin 

z różnych materiałów (-2,00), rozpoznawanie rodzajów uszkodzeń okładzin i określanie sposobów ich 

naprawy (-2,00), dobieranie narzędzi i sprzętu do wykonania robót okładzinowych (-1,75), 

kontrolowanie jakości robót okładzinowych (-1,75), wykonywanie obmiaru robót okładzinowych i 

sporządzanie ich rozliczenia (-1,72), sporządzanie przedmiaru robót okładzinowych oraz kalkulowanie 

kosztów ich wykonania (-1,66). 

Tabela 56. Lista największych luk kompetencyjnych w zawodzie technika robót wykończeniowych w 
budownictwie  

Kod Kompetencja 
Średni 
stopień 

istotności 

Średnia ocena 
kompetencji 
absolwentów 

Luka 
kompetencyjna 

Ilość 
udzielonych 
odpowiedzi 

BD.4.1.7 Wyznaczanie miejsc montażu 
elementów suchej zabudowy 4,33 2,33 -2,00 6 

BD.4.2.8 
Przygotowywanie  podłoży  

wykonanych  z  różnych  materiałów  do  
nakładania  powłok malarskich 

4,86 2,86 -2,00 7 

BD.4.2.11 Wykonywanie prac związanych z 
naprawą i renowacją powłok malarskich 4,57 2,57 -2,00 7 

BD.4.3.8 Wykonywanie robót tapeciarskich 4,75 2,75 -2,00 4 

BD.4.3.9 
Rozpoznawanie rodzajów uszkodzeń 

tapet i określanie sposobów ich 
naprawy 

4,50 2,50 -2,00 4 

BD.4.4.3 
Rozróżnianie rodzajów izolacji 

podłogowych i określanie sposobów ich 
wykonywania 

4,57 2,57 -2,00 7 

BD.4.5.7 Przygotowywanie podłoża do 
wykonania okładzin 4,88 2,88 -2,00 8 

BD.4.5.8 Wykonywanie okładzin z różnych 
materiałów 4,75 2,75 -2,00 8 

BD.4.5.9 
Rozpoznawanie rodzajów uszkodzeń 
okładzin i określanie sposobów ich 

naprawy 
4,50 2,50 -2,00 8 

BD.4.4.1 
Rozróżnianie  rodzajów  materiałów  

posadzkarskich,  określanie  ich  
właściwości  i zastosowania 

5,00 3,14 -1,86 7 

BD.4.1.2 

Rozróżnianie rodzajów izolacji 
stosowanych w systemach suchej 

zabudowy oraz określanie sposobów 
ich wykonywania 

4,50 2,67 -1,83 6 

BD.4.1.3 

Posługiwanie się dokumentacją 
projektową, specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru  
robót  budowlanych,  normami,  
katalogami  oraz  instrukcjami  

dotyczącymi montażu systemów suchej 
zabudowy 

4,00 2,17 -1,83 6 

BD.4.1.15 

Wykonywanie obmiaru robót 
związanych z montażem systemów 
suchej zabudowy oraz sporządzanie 

rozliczenia tych robót 

4,33 2,50 -1,83 6 
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BD.4.4.11 
Rozpoznawanie rodzajów uszkodzeń 
posadzek i dobieranie sposobów ich 

naprawy 
4,75 3,00 -1,75 8 

BD.4.5.6 Dobieranie narzędzi i sprzętu do 
wykonania robót okładzinowych 4,50 2,75 -1,75 8 

BD.4.5.11 Kontrolowanie jakości robót 
okładzinowych 4,50 2,75 -1,75 8 

BD.4.2.9 Wykonywanie powłok malarskich 4,86 3,14 -1,72 7 

BD.4.5.12 
Wykonywanie obmiaru robót 

okładzinowych i sporządzanie ich 
rozliczenia 

3,86 2,14 -1,72 7 

BD.4.2.2 

Rozróżnianie rodzajów podłoży oraz 
określanie sposobów ich 

przygotowywania pod różnego rodzaju 
powłoki malarskie 

4,57 2,86 -1,71 7 

BD.4.2.10 
Rozpoznawanie rodzajów uszkodzeń 

powłok malarskich i dobieranie 
sposobów ich naprawy 

4,57 2,86 -1,71 7 

KPS8 Odpowiedzialność za podejmowane 
działania 4,90 3,20 -1,70 10 

BD.4.1.1 Rozróżnianie rodzajów systemów 
suchej zabudowy wnętrz 4,33 2,67 -1,66 6 

BD.4.1.5 

Dobieranie i przygotowywanie 
materiałów do montażu ścian 

działowych, okładzin, sufitów oraz 
innych konstrukcji w systemach suchej 

zabudowy 

4,33 2,67 -1,66 6 

BD.4.1.8 Dobieranie technik montażu 
elementów suchej zabudowy 4,33 2,67 -1,66 6 

BD.4.5.4 
Sporządzanie przedmiaru robót 

okładzinowych oraz kalkulowanie 
kosztów ich wykonania 

4,33 2,67 -1,66 9 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań (n=10) 

 

TECHNIK BUDOWY DRÓG 

Analizując największe deficyty w zakresie poszczególnych efektów kształcenia w zawodzie 

technika budowy dróg, zwraca uwagę grupa efektów z kategorii BD.1.4 Wykonywanie nawierzchni 

drogowych, która obejmuje: korzystanie z dokumentacji technicznej dróg i obiektów mostowych, 

wykonywanie przedmiaru robót związanych z wykonaniem nawierzchni drogowych, stosowanie 

materiałów do wykonywania poszczególnych warstw drogi, ocenianie jakości wykonanych robót 

drogowych, sporządzanie rozliczenia materiałów oraz pracy sprzętu i robocizny (we wszystkich luka 

znalazła się na poziomie -2,00). 

Tabela 57. Lista największych luk kompetencyjnych w zawodzie technika budowy dróg 

Kod Kompetencja 
Średni 
stopień 

istotności 

Średnia ocena 
kompetencji 
absolwentów 

Luka 
kompetencyjna 

Ilość 
udzielonych 
odpowiedzi 

PKZ(BD.j)
1 Wykonywanie rysunków technicznych 5,00 2,50 -2,50 2 

KPS10 Współpraca w zespole 5,00 3,00 -2,00 2 
OMZ6 Komunikacja ze współpracownikami 5,00 3,00 -2,00 2 
KK.7 Inicjatywność i przedsiębiorczość 4,00 2,00 -2,00 2 

BD.1.2.5 
Rozpoznawanie uszkodzeń maszyn i 

urządzeń drogowych oraz zgłaszanie do 
naprawy 

5,00 3,00 -2,00 2 

BD.1.3.14 Ocenianie jakości wykonanych robót 
ziemnych 5,00 3,00 -2,00 2 
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BD.1.3.15 Sporządzanie rozliczeń materiałów oraz 
pracy sprzętu i robocizny 5,00 3,00 -2,00 2 

BD.1.4.3 Korzystanie z dokumentacji technicznej 
dróg i obiektów mostowych 5,00 3,00 -2,00 2 

BD.1.4.4 
Wykonywanie przedmiaru robót 

związanych z wykonaniem nawierzchni 
drogowych 

5,00 3,00 -2,00 2 

BD.1.4.5 
Stosowanie materiałów do 

wykonywania poszczególnych warstw 
drogi 

5,00 3,00 -2,00 2 

BD.1.4.14 Ocenianie jakości wykonanych robót 
drogowych 5,00 3,00 -2,00 2 

BD.1.4.15 Sporządzanie rozliczenia materiałów 
oraz pracy sprzętu i robocizny 5,00 3,00 -2,00 2 

BD.25.1.8 
Organizowanie i nadzorowanie 

realizacji prac związanych z budową 
dróg i obiektów inżynierskich 

5,00 3,00 -2,00 2 

BD.25.2.2 Ocenianie stanu technicznego dróg i 
obiektów inżynierskich 4,00 2,00 -2,00 2 

BD.25.2.4 

Dobieranie materiałów, maszyn i 
urządzeń do robót związanych z 

utrzymaniem dróg i obiektów 
inżynierskich w wymaganym stanie 

technicznym 

5,00 3,00 -2,00 2 

BD.25.2.5 

Organizowanie i koordynowanie 
wykonywania robót interwencyjnych 

oraz robót związanych z bieżącą 
konserwację dróg i obiektów 

inżynierskich 

5,00 3,00 -2,00 2 

BD.25.3.4 
Sporządzanie przedmiaru robót 

związanych z budową dróg i obiektów 
inżynierskich 

4,00 2,00 -2,00 2 

KPS2 Kreatywność i konsekwencja 
w realizacji zadań 4,00 3,00 -1,00 2 

KPS3 Przewidywanie skutków 
podejmowanych działań 5,00 4,00 -1,00 2 

KPS6 Aktualizacja wiedzy i doskonalenie 
umiejętności zawodowych 4,00 3,00 -1,00 2 

KPS8 Odpowiedzialność za podejmowane 
działania 4,00 3,00 -1,00 2 

OMZ1 Planowanie pracy zespołu w celu 
wykonania przydzielonych zadań 4,00 3,00 -1,00 2 

OMZ3 Kierowanie wykonaniem przydzielonych 
zadań 5,00 4,00 -1,00 2 

OMZ4 Ocenianie jakości wykonania 
przydzielonych zadań 5,00 4,00 -1,00 2 

OMZ5 
Wprowadzanie rozwiązań technicznych 

i organizacyjnych wpływających na 
poprawę warunków i jakość pracy 

4,00 3,00 -1,00 2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań (n=2). 

 

MURARZ-TYNKARZ 

W opinii pracodawców największe luki kompetencyjne w efektach kształcenia w zawodzie 

murarza-tynkarza dotyczą grupy umiejętności stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie, 

takich jak: wykonywanie szkiców roboczych (luka na poziomie -1,61), przestrzeganie zasad sporządzania 

rysunków budowlanych (-1,48), rozróżnianie rodzajów rusztowań oraz przestrzega zasad ich 

użytkowania (-1,46), rozróżnianie rodzajów i elementów dokumentacji stosowanej w budownictwie (-

1,42), przestrzeganie zasad transportu i składowania materiałów budowlanych (-1,32), przestrzeganie 

zasad wykonywania pomiarów związanych z robotami budowlanymi (-1,28). 
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Uwagę zwraca również grupa efektów kształcenia BD.14.1 Wykonywanie zapraw murarskich i 

tynkarskich oraz mieszanek betonowych, która obejmuje: posługiwanie się    dokumentacją  projektową,  

specyfikacjami  technicznymi  wykonania i odbioru  robót  budowlanych,  normami,  katalogami  oraz  

instrukcjami  dotyczącymi wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych (-

1,60), rozróżnianie  rodzajów  zapraw  murarskich  i  tynkarskich,  określanie  ich  właściwości i 

zastosowania (-1,47), ocenianie  jakości  wykonania  zapraw  murarskich  i  tynkarskich   oraz   mieszanek 

betonowych (-1,38), dobieranie  narzędzi  i  sprzętu  do  wykonywania  zapraw murarskich,   tynkarskich 

i mieszanek betonowych (-1,37), sporządzanie  przedmiaru  robót  związanych  z  wykonywaniem  

zapraw  murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych oraz kalkulowanie kosztów ich wykonania (-

1,26). 

Tabela 58. Lista największych luk kompetencyjnych w zawodzie murarza-tynkarza 

Kod Kompetencja 
Średni 
stopień 

istotności 

Średnia ocena 
kompetencji 
absolwentów 

Luka 
kompetencyjna 

Ilość 
udzielonych 
odpowiedzi 

PKZ(BD.c)6 Wykonywanie szkiców roboczych 3,71 2,10 -1,61 21 

BD.14.1.2 

Posługiwanie się    dokumentacją  
projektową,  specyfikacjami  

technicznymi  wykonania i odbioru  
robót  budowlanych,  normami,  
katalogami  oraz  instrukcjami  

dotyczącymi wykonywania zapraw 
murarskich, tynkarskich i mieszanek 

betonowych 

4,15 2,55 -1,60 20 

BD.14.2.2 

Posługiwanie  się  dokumentacją  
projektową,  specyfikacjami  

technicznymi  wykonania i odbioru  
robót  budowlanych,  normami,  
katalogami  oraz  instrukcjami  

wykonania murowanych konstrukcji 
budowlanych 

4,26 2,74 -1,52 19 

BD.14.2.5 

Dobieranie  oraz  przygotowywanie  
materiałów  do  wykonania  
murowanych  konstrukcji 

budowlanych 

4,41 2,91 -1,50 22 

PKZ(BD.c)5 Przestrzeganie zasad sporządzania 
rysunków budowlanych 3,95 2,47 -1,48 19 

BD.14.1.1 
Rozróżnianie  rodzajów  zapraw  

murarskich  i  tynkarskich,  określanie  
ich  właściwości i zastosowania 

4,33 2,86 -1,47 21 

PKZ(BD.c)13 Rozróżnianie rodzajów rusztowań oraz 
przestrzega zasad ich użytkowania 4,32 2,86 -1,46 22 

BD.14.2.4 
Rozróżnianie rodzajów izolacji 
budowlanych oraz określanie 

sposobów ich wykonania 
4,36 2,91 -1,45 22 

BD.14.3.8 

Wykonywanie  czynności  związanych  
z  wykańczaniem  powierzchni  

tynkowanych  oraz osadzaniem kratek 
wentylacyjnych i innych elementów 

4,45 3,00 -1,45 20 

KPS8 Odpowiedzialność za podejmowane 
działania 4,43 3,00 -1,43 21 

PKZ(BD.c)7 
Rozróżnianie rodzajów i elementów 

dokumentacji stosowanej w 
budownictwie 

3,84 2,42 -1,42 19 

KPS3 Przewidywanie skutków 
podejmowanych działań 4,55 3,14 -1,41 22 
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BD.14.1.8 
Ocenianie  jakości  wykonania  zapraw  

murarskich  i  tynkarskich   oraz   
mieszanek betonowych 

4,14 2,76 -1,38 21 

BD.14.1.5 
Dobieranie  narzędzi  i  sprzętu  do  
wykonywania  zapraw murarskich,   

tynkarskich i mieszanek betonowych 
4,05 2,68 -1,37 22 

BD.14.4.1 

Posługiwanie  się  dokumentacją  
projektową,  specyfikacjami  

technicznymi  wykonania i odbioru 
robót budowlanych, normami, 
katalogami oraz instrukcjami 

wykonania robót remontowych i 
rozbiórkowych murowanych 

konstrukcji budowlanych 

4,14 2,79 -1,35 14 

KPS2 Kreatywność i konsekwencja 
w realizacji zadań 4,64 3,32 -1,32 22 

PKZ(BD.c)12 Przestrzeganie zasad transportu i 
składowania materiałów budowlanych 4,23 2,91 -1,32 22 

BD.14.3.4 
Dobieranie narzędzi i sprzętu do 

wykonania tynków wewnętrznych i 
zewnętrznych 

4,40 3,10 -1,30 20 

BD.14.3.7 Wykonywanie tynków wewnętrznych i 
zewnętrznych 4,45 3,15 -1,30 20 

OMZ1 Planowanie pracy zespołu w celu 
wykonania przydzielonych zadań 4,24 2,95 -1,29 21 

PKZ(BD.c)9 
Przestrzeganie zasad wykonywania 
pomiarów związanych z robotami 

budowlanymi 
4,14 2,86 -1,28 21 

BD.14.2.9 
Wykonywanie murowanych ścian, 

stropów, nadproży, sklepień, słupów, 
filarów oraz kominów 

4,41 3,14 -1,27 22 

BD.14.2.10 Wykonywanie spoinowania i licowania 
ścian 4,41 3,14 -1,27 22 

BD.14.1.4 

Sporządzanie  przedmiaru  robót  
związanych  z  wykonywaniem  zapraw  

murarskich, tynkarskich i mieszanek 
betonowych oraz kalkulowanie 

kosztów ich wykonania 

3,58 2,32 -1,26 19 

BD.14.3.9 

Rozpoznawanie  rodzajów  uszkodzeń  
tynków  wewnętrznych  i  

zewnętrznych  oraz  dobieranie 
sposobów ich naprawy 

4,20 2,95 -1,25 20 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań (n=22). 

 

DEKARZ 

Pracodawcy wskazują na istnienie największej luki kompetencyjnej, na poziomie -1,70, w 

efektach kształcenia właściwych dla grupy BD.8.1 Wykonywanie i rozbiórka pokryć dachowych. W 

ramach tej grupy na szczególną uwagę zasługują szczegółowe efekty kształcenia: wykonywanie pokryć 

dachów o różnych konstrukcjach i kształtach (-1,70), wykonywanie izolacji pokryć dachowych (-1,50), 

wykonywanie podkładów pod pokrycia dachowe (-1,40), wykonywanie robót związanych z remontem i 

rozbiórką pokryć dachowych (-1,38), rozróżnianie rodzajów i elementów konstrukcji dachów (-1,30), 

dobieranie  i  przygotowywanie materiałów,  narzędzi  oraz  sprzętu  do  wykonania  i rozbiórki pokryć 

dachowych (-1,30), montowanie  okien  dachowych,  wyłazów,  świetlików  i  urządzeń  do  pozyskiwania  

energii odnawialnej (-1,25), ocenianie jakości wykonania pokryć dachowych (-1,15), wykonywanie 

obmiaru robót związanych z wykonaniem pokryć dachowych oraz sporządzanie ich rozliczenia (-1,13), 

rozróżnianie rodzajów pokryć dachowych (-1,10). 
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Uwagę zwraca również grupa efektów kształcenia BD.8.2 Wykonywanie obróbek dekarskich i 

odwodnień połaci dachowych, która obejmuje: montowanie elementów odwodnień połaci dachowych 

(-1,50), wykonywanie robót związanych z rozbiórką lub wymianą obróbek dekarskich i odwodnień połaci 

dachowych (-1,40), rozróżnianie elementów systemów odwodnień połaci dachowych (-1,30), 

wykonywanie i montowanie elementów obróbek dekarskich (-1,30). 

Tabela 59. Lista największych luk kompetencyjnych w zawodzie dekarza 

Kod Kompetencja Średni stopień 
istotności 

Średnia ocena 
kompetencji 
absolwentów 

Luka 
kompetencyjna 

Ilość 
udzielonych 
odpowiedzi 

BD.8.1.9 Wykonywanie pokryć dachów o 
różnych konstrukcjach i kształtach 4,70 3,00 -1,70 10 

BD.8.1.7 Wykonywanie izolacji pokryć 
dachowych 4,60 3,10 -1,50 10 

BD.8.2.7 Montowanie elementów odwodnień 
połaci dachowych 4,70 3,20 -1,50 10 

KPS2 Kreatywność i konsekwencja 
w realizacji zadań 4,50 3,10 -1,40 10 

BD.8.1.8 Wykonywanie podkładów pod 
pokrycia dachowe 4,50 3,10 -1,40 10 

BD.8.2.8 

Wykonywanie robót związanych z 
rozbiórką lub wymianą obróbek 
dekarskich i odwodnień połaci 

dachowych 

4,60 3,20 -1,40 10 

BD.8.1.11 
Wykonywanie robót związanych z 

remontem i rozbiórką pokryć 
dachowych 

4,63 3,25 -1,38 8 

KPS3 Przewidywanie skutków 
podejmowanych działań 4,40 3,10 -1,30 10 

OMZ1 Planowanie pracy zespołu w celu 
wykonania przydzielonych zadań 4,10 2,80 -1,30 10 

BD.8.1.1 Rozróżnianie rodzajów i elementów 
konstrukcji dachów 4,60 3,30 -1,30 10 

BD.8.1.6 

Dobieranie  i  przygotowywanie 
materiały,  narzędzi  oraz  sprzętu  
do  wykonania i rozbiórki pokryć 

dachowych 

4,50 3,20 -1,30 10 

BD.8.2.1 Rozróżnianie elementów systemów 
odwodnień połaci dachowych 4,50 3,20 -1,30 10 

BD.8.2.6 Wykonywanie i montowanie 
elementów obróbek dekarskich 4,60 3,30 -1,30 10 

KK.5 Umiejętność uczenia się 4,00 2,75 -1,25 8 

BD.8.1.10 
Montowanie  okien  dachowych,  

wyłazów,  świetlików  i  urządzeń  do  
pozyskiwania  energii odnawialnej 

3,88 2,63 -1,25 8 

KPS8 Odpowiedzialność za podejmowane 
działania 4,40 3,20 -1,20 10 

KPS10 Współpraca w zespole 4,60 3,40 -1,20 10 

BD.8.1.12 Ocenianie jakości wykonania pokryć 
dachowych 4,29 3,14 -1,15 7 

BD.8.1.13 

Wykonywanie obmiaru robót 
związanych z wykonaniem pokryć 
dachowych oraz sporządzanie ich 

rozliczenia 

3,88 2,75 -1,13 8 

KPS5 Umiejętność radzenia sobie ze 
stresem 4,30 3,20 -1,10 10 

OMZ3 Kierowanie wykonaniem 
przydzielonych zadań 3,70 2,60 -1,10 10 

PKZ(BD.c)2 
Rozróżnianie konstrukcji obiektów 

budowlanych i technologii ich 
wykonania 

4,20 3,10 -1,10 10 
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PKZ(BD.c)13 
Rozróżnianie rodzajów rusztowań 

oraz przestrzeganie zasad ich 
użytkowania 

4,20 3,10 -1,10 10 

BD.8.1.2 Rozróżnianie rodzajów pokryć 
dachowych 4,50 3,40 -1,10 10 

KPS9 Umiejętność negocjowania 
warunków porozumień 4,20 3,20 -1,00 10 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań (n=10) 

 

MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH 

W opinii pracodawców największe luki kompetencyjne w efektach kształcenia w zawodzie 

montera sieci i instalacji sanitarnych dotyczą grupy BD.5.5 Wykonywanie robót związanych z montażem 

oraz eksploatacją instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. W ramach tej grupy na szczególną uwagę 

zasługują szczegółowe efekty kształcenia: określanie  warunków  montażu  uzbrojenia  oraz  urządzeń  

instalacji  wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (-1,82), dobieranie  materiałów,  narzędzi  i  sprzętu  do  

montażu  instalacji  wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (-1,80), posługiwanie   się   dokumentacją   

projektową   instalacji   wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (-1,75), określanie  sposobów  wentylacji  

obiektów  budowlanych,  pomieszczeń  i  stanowisk roboczych (-1,69), rozpoznawanie  rodzajów  i  

elementów  instalacji  wentylacyjnych  i  klimatyzacyjnych  oraz technologii ich wykonania (-1,50), 

wykonywanie     izolacji     termicznych     i     akustycznych     instalacji     wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

(-1,47), planowanie  kolejności  robót  związanych  z  wykonywaniem  instalacji  wentylacyjnych i 

klimatyzacyjnych (-1,44), wykonywanie  połączeń kanałów, montowanie  uzbrojenia  i  urządzeń  

instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz montowanie odciągów miejscowych (-1,41), 

wykonywanie  prac  związanych  z  uruchomieniem  oraz  eksploatacją  instalacji wentylacyjnych i 

klimatyzacyjnych (-1,35). 

Tabela 60. Lista największych luk kompetencyjnych w zawodzie montera sieci i instalacji sanitarnych 

Kod Kompetencja 
Średni 
stopień 

istotności 

Średnia ocena 
kompetencji 
absolwentów 

Luka 
kompetencyjna 

Ilość 
udzielonych 
odpowiedzi 

AU.35.2.6 Sporządzanie listy płac 3,93 2,20 -1,73 30 

PKZ(AU.m)7 Przechowywanie 
dokumentów 4,72 3,00 -1,72 46 

AU.35.2.4 
Obliczanie wynagrodzeń 

według różnych systemów 
płac i z tytułu różnych umów 

4,03 2,32 -1,71 31 

AU.35.2.7 
Sporządzanie deklaracji z 

tytułu ubezpieczeń 
społecznych i zdrowotnych 

3,79 2,14 -1,65 29 

AU.35.2.1 

Stosowanie przepisów prawa 
dotyczących spraw 

kadrowych, płacowych, 
emerytalno-rentowych 

3,88 2,28 -1,60 32 

PKZ(AU.m)5 

Stosowanie przepisów prawa 
dotyczącego tajemnicy 
służbowej oraz ochrony 

danych osobowych 

4,74 3,17 -1,57 46 

AU.35.2.8 

Sporządzanie deklaracji i 
zeznań podatkowych 
dotyczących podatku 

dochodowego od osób 

3,76 2,21 -1,55 29 
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fizycznych w związku z 
wypłacaniem wynagrodzeń 

AU.35.2.2 

Prowadzenie dokumentacji 
dotyczącej rekrutacji, 

zatrudnienia i przebiegu pracy 
pracowników 

4,00 2,48 -1,52 31 

AU.36.1.7 

Przestrzeganie zasad i 
stosowanie przepisów prawa 

dotyczących prowadzenia 
rachunkowości 

4,00 2,49 -1,51 37 

AU.36.1.8 
Przestrzeganie zasad 
funkcjonowania kont 

księgowych 
3,94 2,43 -1,51 35 

AU.35.2.10 

Korzystanie z programów 
komputerowych do 

prowadzenia spraw kadrowo-
płacowych, 

ubezpieczeniowych i 
podatkowych 

3,90 2,40 -1,50 30 

AU.36.1.15 
Poprawianie błędów w 
dowodach księgowych i 
księgach rachunkowych 

3,77 2,29 -1,48 35 

OMZ6 Komunikacja ze 
współpracownikami 4,83 3,36 -1,47 42 

KPS5 Umiejętność radzenia sobie ze 
stresem 4,77 3,31 -1,46 48 

AU.35.2.5 

Obliczanie zaliczki na podatek 
dochodowy od wynagrodzeń 

wypłacanych osobom 
fizycznym 

3,83 2,37 -1,46 30 

AU.36.1.9 Otwieranie i zamykanie księgi 
rachunkowej 3,76 2,32 -1,44 34 

AU.35.1.8 

Stosowanie różnych metod 
kalkulacji cen sprzedaży, w 

tym rozliczenia z tytułu 
podatku VAT 

3,64 2,21 -1,43 28 

AU.36.1.5 

Wycenianie aktywów i 
pasywów w ciągu roku 
obrotowego i na dzień 

bilansowy 

3,61 2,18 -1,43 33 

OMZ5 

Wprowadzanie rozwiązań 
technicznych 

i organizacyjnych 
wpływających na poprawę 
warunków i jakość pracy 

4,14 2,72 -1,42 36 

AU.36.1.12 

Planowanie amortyzacji 
środków trwałych i 

dokonywanie odpisów 
amortyzacyjnych 

3,67 2,27 -1,40 30 

KPS9 Umiejętność negocjowania 
warunków porozumień 4,41 3,02 -1,39 44 

AU.35.1.1 

Stosowanie przepisów 
Kodeksu spółek handlowych, 
Kodeksu cywilnego, Kodeksu 

postępowania 
administracyjnego oraz 

przepisów podatkowych w 
zakresie wykonywanych 

zadań 

3,79 2,41 -1,38 39 

AU.36.1.3 
Przestrzeganie zasad 

przechowywania dowodów 
księgowych 

4,29 2,92 -1,37 38 

AU.36.1.14 
Ustalanie wyniku finansowego 
metodą statystyczną i metodą 

księgową 
3,52 2,15 -1,37 33 

AU.36.1.11 Rozliczanie kosztów 
działalności organizacji 3,91 2,55 -1,36 33 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań (n=46). 

 
 

TECHNIK GAZOWNICTWA 

Podczas analizy luk kompetencyjnych w efektach kształcenia w zawodzie technika gazownictwa 

zwraca uwagę grupa efektów kształcenia BD.19.1 Organizowanie robót związanych z budową sieci 

gazowych. W ramach tej grupy deficyty ujawniają się przede wszystkim w: dobieraniu materiałów, 

uzbrojenia, urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej oraz aparatury zabezpieczającej do budowy sieci 

gazowych, wykonywaniu zabezpieczeń antykorozyjnych gazociągów i przyłączy gazowych (luki na 

poziomie -3,00), klasyfikowaniu sieci gazowych według określonych kryteriów, rozpoznawaniu obiektów 

sieci gazowych oraz określaniu ich funkcji, rozpoznawaniu rodzajów i układów gazociągów, posługiwaniu 

się dokumentacją projektową i dokumentacją geodezyjno-kartograficzną sieci gazowych, organizowaniu 

robót montażowych związanych z budową gazociągów i przyłączy gazowych (luki na poziomie -2,00). 

Tabela 61. Lista największych luk kompetencyjnych w zawodzie technika gazownictwa 

Kod Kompetencja Średni stopień 
istotności 

Średnia ocena 
kompetencji 
absolwentów 

Luka 
kompetencyjna 

Ilość 
udzielonych 
odpowiedzi 

BD.19.1.10 

Dobieranie materiałów, uzbrojenia, 
urządzeń, aparatury kontrolno-

pomiarowej oraz aparatury 
zabezpieczającej do budowy sieci 

gazowych 

5,00 2,00 -3,00 1 

BD.19.1.21 
Wykonywanie zabezpieczeń 

antykorozyjnych gazociągów i 
przyłączy gazowych 

5,00 2,00 -3,00 1 

BD.19.2.12 

Organizowanie i wykonywanie prac 
związanych z eksploatacją sieci 

gazowych zgodnie z procedurami 
obowiązującymi podczas 

wykonywania prac niebezpiecznych i 
gazoniebezpiecznych 

5,00 2,00 -3,00 1 

BD.20.1.4 
Przestrzeganie zasad odprowadzania 
spalin z urządzeń gazowych i zasad 

wentylacji pomieszczeń 
5,00 2,00 -3,00 1 

BD.20.1.5 Posługiwanie się dokumentacją 
projektową instalacji gazowych 5,00 2,00 -3,00 1 

BD.20.1.15 
Ocenianie zgodności wykonania 

instalacji gazowych z dokumentacją 
projektową 

5,00 2,00 -3,00 1 

BD.20.2.6 
Określanie przyczyn awarii instalacji 
gazowych oraz przewidywanie ich 

skutków 
5,00 2,00 -3,00 1 

BD.20.2.7 Lokalizowanie i usuwanie awarii 
instalacji gazowych 5,00 2,00 -3,00 1 

KPS6 Aktualizacja wiedzy i doskonalenie 
umiejętności zawodowych 4,00 2,00 -2,00 1 

PKZ(BD.e)1 Rozpoznaje rodzaje i elementy 
obiektów budowlanych 5,00 3,00 -2,00 1 

PKZ(BD.e)2 
Rozróżnia konstrukcje obiektów 
budowlanych i technologie ich 

wykonania 
5,00 3,00 -2,00 1 

PKZ(BD.e)3 Rozpoznaje materiały budowlane i 
określa ich właściwości 5,00 3,00 -2,00 1 

PKZ(BD.e)4 Rozpoznaje rodzaje instalacji 
budowlanych oraz ich elementy 5,00 3,00 -2,00 1 
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PKZ(BD.e)5 Rozpoznaje rodzaje i elementy 
podziemnej infrastruktury terenu 5,00 3,00 -2,00 1 

PKZ(BD.e)6 
Rozpoznaje materiały stosowane do 
budowy sieci i instalacji sanitarnych 

oraz określa ich właściwości 
5,00 3,00 -2,00 1 

PKZ(BD.e)7 Sporządza rysunki techniczne oraz 
szkice robocze 5,00 3,00 -2,00 1 

PKZ(BD.e)9 
Rozróżnia urządzenia energetyczne 
stosowane w sieciach i instalacjach 

sanitarnych 
5,00 3,00 -2,00 1 

PKZ(BD.e)10 
Rozróżnia rodzaje i elementy 

dokumentacji projektowej sieci oraz 
instalacji sanitarnych 

5,00 3,00 -2,00 1 

PKZ(BD.e)12 
Określa  sposoby  wykonywania  

robót  ziemnych  oraz zabezpieczania  
i  odwadniania wykopów 

5,00 3,00 -2,00 1 

PKZ(BD.e)13 
Wykonuje pomiary związane z 
budową sieci oraz montażem 

instalacji sanitarnych 
5,00 3,00 -2,00 1 

BD.19.1.1 Klasyfikowanie sieci gazowych 
według określonych kryteriów 5,00 3,00 -2,00 1 

BD.19.1.2 Rozpoznawanie obiektów sieci 
gazowych oraz określanie ich funkcji 5,00 3,00 -2,00 1 

BD.19.1.3 Rozpoznawanie rodzajów i układów 
gazociągów 5,00 3,00 -2,00 1 

BD.19.1.4 

Posługiwanie się dokumentacją 
projektową i dokumentacją 

geodezyjno-kartograficzną sieci 
gazowych 

5,00 3,00 -2,00 1 

BD.19.1.7 
Organizowanie robót montażowych 
związanych z budową gazociągów i 

przyłączy gazowych 
5,00 3,00 -2,00 1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań (n=1) 

 

Zapotrzebowanie na szkolenia w przebadanych firmach 
 

W ramach badania luki kompetencyjnej przebadano 107 pracodawców, którzy wskazali 

stanowiska, na których są lub mogą być zatrudniani absolwenci powyższych kierunków kształcenia. W 

odniesieniu do tych stanowisk pracodawcy byli pytani o to, jakie szkolenia i kursy są potrzebne 

pracownikom zatrudnionym na rozważanych stanowiskach. Zestaw oczekiwanych szkoleń wraz z liczbą 

wskazań, których dotyczyły, został zaprezentowany w poniższej tabeli. W badanych firmach nie pojawiły 

się stanowiska, na których zatrudniani są absolwenci kierunków technik budownictwa oraz technik 

urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. 

Tabela 62. Zakresy tematyczne szkoleń i kursów według pracodawców z obszaru budowlanego 

Odpowiedź Liczba odpowiedzi Procentowy udział 
odpowiedzi 

Rysunek techniczny 4 4,35% 
Nowe przepisy prawne dotyczące geodezji 2 2,17% 
Budowlane 2 2,17% 
Kursy krycia dachów w różnych technologiach 1 1,09% 
Kursy KAN 1 1,09% 
Budowlane 1 1,09% 
Obsługa maszyn roboczych 1 1,09% 
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Obsługa zgrzewarek 1 1,09% 
Obsługa zagęszczarek 1 1,09% 
Szkolenia wysokościowe 1 1,09% 
BHP 1 1,09% 
Spawanie 1 1,09% 
Czas pracy kierowców 1 1,09% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań (n=107). Pracodawcy mogli wskazać na jednym stanowisku więcej 
niż jedno szkolenie. 

Wśród szkoleń, które pracodawcy wskazywali najczęściej, można wymienić rysunek techniczny 

i nowe przepisy prawne dotyczące geodezji. Wskazywane rodzaje szkoleń w odniesieniu do 

poszczególnych stanowisk okazały się jednak wyraźnie zróżnicowane, a ich charakter szeroki. Warto 

zauważyć także, że aż w przypadku 65 stanowisk pracodawcy nie wskazali żadnego rodzaju potrzebnego 

szkolenia. Podejście do szkoleń w obszarze budowlanym powinno być zatem silnie zindywidualizowane 

w kontekście zróżnicowanych potrzeb poszczególnych pracodawców i stanowisk pracy.  

Oprócz zakresów tematycznych szkoleń pracodawcy wskazali również uprawnienia, które 

uważają za niezbędne na stanowiskach w zawodach z obszaru budowlanego. Można zauważyć, że obok 

uprawnień np. uprawnienia spawalnicze, uprawnienia do pracy na wysokościach, prawo jazdy kat. B, 

pracodawcy wymieniali również kursy i szkolenia, np. kurs ścinania drzew, kurs kierowania ruchem.  

Tabela 63. Uprawnienia niezbędne na stanowiskach w firmach z obszaru budowlanego 

Odpowiedź Liczba odpowiedzi Procentowy udział 
odpowiedzi 

Prawo jazdy kat. B 5 5,43% 
Uprawnienia spawalnicze 4 4,35% 
Uprawnienia do pracy na wysokościach 3 3,26% 
Obsługa sprzętu budowlanego 2 2,17% 
Spawanie TIG 2 2,17% 
Uprawnienia na montaż rusztowań 2 2,17% 
Badania do pracy na wysokościach 2 2,17% 
Uprawnienia gazowe typu E 2 2,17% 
Uprawnienia do zgrzewarek 1 1,09% 
Uprawnienia dla monterów wodociągów 1 1,09% 
Gazociągów i kanalizacji z polietylenu 1 1,09% 
1kV 1 1,09% 
Uprawnienia do zajmowania się eksploatacją 
urządzeń i instalacji sieci na stanowisku eksploatacji 1 1,09% 

Uprawnienia instalacji sanitarnych 1 1,09% 
Obsługa agregatów prądotwórczych 1 1,09% 
Kurs ścinania drzew 1 1,09% 
Kurs kierowania ruchem 1 1,09% 
Uprawnienia na zagęszczarkę 1 1,09% 
Certyfikat do zgrzewania rur 1 1,09% 
Uprawnienia dozorowane spawalnicze 1 1,09% 
Uprawnienia geodezyjne i kartograficzne 1 1,09% 
Obsługa betoniarki 1 1,09% 
Kurs odwodnienia wiaduktów 1 1,09% 
Uprawnienia na zwyżkę - podnośniki 1 1,09% 
Spawanie MIG 1 1,09% 
Uprawnienia i instalacji urządzeń gazowych 1 1,09% 
Kwalifikacje E i D 1 1,09% 
Ciągniki spalinowe 1 1,09% 
Prawo jazdy kat. T 1 1,09% 
Uprawnienia na wózki jezdniowe 1 1,09% 
Uprawnienia suwnice 1 1,09% 
Uprawnienia na podnośniki pionowe 1 1,09% 
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Uprawnienia sieci ciepłowniczych oraz sieci gazowych 1 1,09% 
Kurs eksploatacyjny grupa 2 (co i cw) i 3 (gaz) 1 1,09% 
Spawanie gazowe 1 1,09% 
Zaświadczenie kwalifikacyjne UDT 1 1,09% 
Obsługa specjalistycznych programów 1 1,09% 
Obsługa programów do zarządzania działem 1 1,09% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań (n=107). Pracodawcy mogli wskazać na jednym stanowisku więcej 
niż jedno szkolenie.  

Informacje o wymaganych uprawnieniach potwierdzają wysoce zróżnicowaną charakterystykę 

wymogów stanowiskowych badanych przedsiębiorstw i potrzebę indywidualnego podejścia w zakresie 

kształtowania oferty szkoleniowej.  
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