Przeciętne zarobki pracowników z branży budowlanej
kształtują się na poziomie 4400 zł brutto. O tym czy
jest to mniej, czy więcej decydują kwalifikacje lub
pełniona na budowie funkcja(według Pracuj.pl,
22.10.2018r.).Wysokość zarobków w budownictwie
różnicują także regiony zatrudnienia, gdzie jest pracy
więcej
tym
pracodawcy
lepiej
płacą.
https://www.muratorplus.pl/, 22.10.2018r.

Kształcenie

procesami inwestycyjnymi; firma Athenasoft producent
oprogramowania dla budownictwa.

Więcej informacji
o zawodzie znajdziesz
w:

Technik budownictwa

Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Łodzi

Klasyfikacja Zawodów i Specjalności: (311204)

90-242 Łódź, ul. Kopcińskiego 5/11
tel/fax: 0-42 678 19 20
e-mail: zsp15@zsp15.ldi.pl, zsbt@zsbt-lodz.pl
http://zsp15.ldi.pl
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek
Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3 im. Władysława
Stanisława Reymonta

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Broniewskiego 16
tel. 44/ 649 57 62
e-mail:zsp3@zsp3.piotrkow.pl
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego

96-100 Skierniewice, ul. Pomologiczna 6
tel. 46/ 833 68 66
email: budowlanka1@wp.pl
https://www.budowlanka1.edu.pl
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

98-200 Sieradz, ul. Piłsudskiego 5
tel/fax 43 8271785
e-mail zspnr1@vp.pl, http://www.zspnr1.nasze.pl
Dodatkowe informacje:
OKE - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi

94-203 Łódź, ul. Praussa 4
tel: 42/ 634 91 33, 42/ 664 80 50
e-mail: komisja@komisja.pl, http://www.oke.lodz.pl/
https://www.ath.pl, systemy informatyczne przeznaczone
do kosztorysowania oraz wspomagające zarządzanie

Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej
w Łodzi
ul. Wólczańska 49, 90 – 608 Łódź
Tel.: 42 66 30 255, 42 66 30 273

https://atutszkola.pl,16.10.2018r.

oraz oddziałach:
w Piotrkowie Trybunalskim:
ul. Starowarszawska 4, 97-300 Piotrków Tryb.
Tel. 44/ 649 60 87
w Sieradzu:
ul. 3 Maja 7, 98-200 Sieradz
Tel. 43/ 822 81 84, 822 81 86
w Skierniewicach:
ul. Senatorska 10, 96-100 Skierniewice
Tel. 46/ 833 39 74, 833 36 50

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej

Łódź 2018

Technik budownictwa to osoba, która po ukończeniu
szkoły oraz zdaniu egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje na poziomie technika, zajmuje się
zawodowo budownictwem. Podejmując naukę w
tym
zawodzie
oprócz
przedmiotów
ogólnokształcących zdobywa się także wiedzę
z przedmiotów zawodowych, takich jak: podstawy
budownictwa, dokumentacja budowlana, konstrukcje
budowlane, kosztorysowanie, organizacja robót
budowlanych, technologia budownictwa, język obcy
zawodowy, przepisy BHP w budownictwie. Dzięki
temu przyszli absolwenci zdobywają wiedzę
i umiejętności niezbędne w tym zawodzie.

Zadania zawodowe
W zawodzie tym wyróżnia się zadania zawodowe:
• wykonywanie robót konstrukcyjno-budowlanych.
• koordynowanie
prac
związanych

•
•
•

•

z
wykonywaniem
określonych
robót
budowlanych,
organizowanie i kontrolowanie robót związanych
z zagospodarowaniem terenu budowy,
organizowanie
i
kontrolowanie
robót
konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego,
organizowanie i kontrolowanie robót związanych
z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej
sprawności technicznej,
sporządzanie kosztorysów na roboty budowlane
oraz
przygotowywanie
dokumentacji
przetargowej.

Warunki podjęcia pracy w zawodzie
Pracę jako technik budownictwa mogą podjąć osoby,
które
posiadają
przygotowanie
praktyczne
i odpowiednie kwalifikacje zawodowe, zdobyte
w
technikum
lub
za
pośrednictwem

Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych/KKZ.
Potwierdzeniem wiedzy i umiejętności jest
pomyślnie
zdany
egzamin
potwierdzający
kwalifikacje zawodowe. W zawodzie tym
wyodrębniono dwie kwalifikacje zawodowe:
K1/BD.29 – Wykonywanie i kontrolowanie robót
konstrukcyjno-budowlanych;
K2/BD.30
–
Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz
sporządzanie kosztorysów. Egzaminy organizowane
są przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną
w Łodzi, http://www.oke.lodz.pl/, 22.10.2018r.
W zawodzie tym wymagana jest umiejętność
czytania
rysunków
technicznych,
tworzenia
harmonogramów inwestycji czy remontów, w
zależności
od
realizowanego
zamówienia.
Obowiązkowa jest także znajomość aktualnych
przepisów prawnych (prawo budowlane) oraz
specjalistycznego oprogramowania komputerowego
np. do sporządzania kosztorysów NORMA lub do
projektowania AutoCad.

Wymagania psychofizyczne
W pracy technika budownictwa wymagane są
następujące cechy: dobry stan zdrowia, sprawność
fizyczna i ruchowa,
precyzja, koordynacja
wzrokowo-ruchowa, koncentracja i podzielność
uwagi, dobra pamięć (w tym także pamięć
wzrokowa), wyobraźnia i orientacja przestrzenna,
brak lęku przestrzeni i wysokości, samodzielność,
Inne ważne wymagania: umiejętność przestawiania
się z jednej czynności na drugą, refleks, uzdolnienia
rachunkowe,
zdolności
interpersonalne
i organizacyjne, przestrzeganie norm i przepisów
technologiczno-budowlanych, odpowiedzialność za
podejmowane decyzje, gotowość do pracy
w zmiennych warunkach atmosferycznych.

Przeciwwskazania do wykonywania zawodu
Wady kręgosłupa i układu kostno-stawowego,
zaburzenia równowagi (zawroty głowy, omdlenia),
lęk wysokości, wady wzroku i słuchu, zaburzenia
układów: nerwowego, krążenia, dysfunkcja
kończyn górnych i dolnych.
Możliwości i szanse zatrudnienia
Zawód, technik budownictwa jest obecnie
zawodem bardzo poszukiwanym na rynku pracy,
zarówno w Polsce jak i za granicą. Można być
zatrudnionym w: firmach, przedsiębiorstwach
budowlanych,
biurach
projektowych,
wytwórniach
prefabrykatów
budowlanych,
laboratoriach
materiałów
i
wyrobów
budowlanych,
hurtowniach
materiałów
budowlanych,
administracjach
budynków,
urzędach nadzoru budowlanego, urzędach
administracji państwowej i samorządowej,
instytucjach naukowo-badawczych, pracowniach
konserwacji zabytków, biurach projektów. Osoby
przedsiębiorcze
mogą
prowadzić
własną
działalność gospodarczą w zakresie świadczenia
usług budowlanych. Większe szanse zatrudnienia
mają osoby posiadające uprawnienia budowlane:
wykonawcze, projektowe lub projektowowykonawcze. Bliższe informacje dla osób
ubiegających się o uprawnienia budowlane, na
stronie www.lod.piib.org.pl Łódzkiej Okręgowej
Izbie Inżynierów Budownictwa.
Płace
Zarobki w tym zawodzie są uzależnione od
doświadczenia,
posiadanych
kwalifikacji,
umiejętności oraz miejsca zatrudnienia: inaczej
kształtują się w firmach państwowych/urzędach,
a jeszcze inaczej w prywatnych. Pensja
początkującego technika jest niższa niż średnia
krajowa.

