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Technik budownictwa jest to zawód w który
prawie zawsze przygotowuje do pracy w

zespole ludzi. Praca polega na współpracy ze
zwierzchnikami i nadzorem technicznym

oraz  z inwestorami obiektów budowlanych. 
 Większość techników budowlanych pracuje w

firmach wykonawczych. Absolwenci naszej
szkoły są bardzo poszukiwani przez

pracodawców.
 



 

KWALIFIKACJE 
JAKIE UZYSKUJĄ 

NASI ABSOLWENCI:
 

BUD.12 
Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich w zakresie:

- wykonywanie zapraw murarskich i tynkarskich ,
- wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych,

- wykonywanie tynków,
-wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych

konstrukcji budowlanych.
 

BUD.14 
Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie

kosztorysów:
- organizacja robót związanych z zagospodarowaniem terenu

budowy oraz wykonywaniem robót ziemnych,
- organizacja robót budowlanych stanu surowego,

- organizacja robót związanych z utrzymaniem obiektów
budowlanych,

- sporządzanie kosztorysów budowlanych,
- organizacja robót związanych z rozbiórką obiektów

budowlanych. 



 
 

EGZAMIN
 ZAWODOWY I 

TYTUŁ ZAWODOWY
 

 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest
formą oceny poziomu opanowania wiadomości i

umiejętności z zakresu materiału nauczania technika
budownictwa. Zostały one określone w standardach

wymagań ustalonych przez Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu. Na egzaminie będą sprawdzane tylko te

wiadomości i umiejętności, które zostały zapisane w
standardach wymagań dla tego zawodu.

W wyniku zdania egzaminu zawodowego otrzymuje się
tytuł technika budownictwa i dyplom potwierdzający

kwalifikacje zawodowe.
 



 
 

SYLWETKA 
ABSOLWENTA

 
   Absolwenci organizują, koordynują i kontrolują

wykonywanie robót konstrukcyjno-budowlanych przez
zespoły robocze, posługują się dokumentacją budowlaną,

opracowują projekty organizacji budowy, sporządzają
przedmiary i obmiary robót, harmonogramy robót,

zatrudnienia, pracy maszyn, dostawy, zużycia i zapasów
materiałów. Specjalizują się w sporządzaniu kosztorysów

robót budowlanych.
Mogą też wykonywać i nadzorować organizację zadań

zawodowych związanych z: zagospodarowaniem terenu
budowy, montażem, użytkowaniem i demontażem

rusztowań stosowanych podczas wykonywania robót
budowlanych, organizowaniem i koordynowaniem prac

związanych z wykonywaniem robót budowlanych w
obiektach budowlanych.



 

PERSPEKTYWNY 
ZAWODOWE

   Przygotowanie zawodowe technika budownictwa pozwala
na podjęcie pracy 

 w przedsiębiorstwach budowlanych, wytwórniach
materiałów budowlanych w wytwórniach prefabrykatów,

laboratoriach materiałów i wyrobów budowlanych,
pracowniach projektowych, można pracować jako doradca

techniczny, przedstawiciel handlowy firmy budowlanej,
administracjach budynków, urzędach nadzoru budowlanego,

urzędach administracji państwowej i samorządowej,
instytucjach naukowo-badawczych, . Można również jeżeli

jest się odpowiednio operatywnym podjąć własną działalność
gospodarczą. Ponadto technicy budownictwa mogą znaleźć

legalne zatrudnienie w swoim zawodzie 
 w krajach Unii Europejskiej, gdzie są bardzo cenieni i

poszukiwani.



 
MOŻLIWOŚCI 

DALSZEGO
 KSZTAŁCENIA

Po zakończeniu kształcenia absolwent może dalej
rozwijać swoje pasje i zainteresowania poprzez

rozpoczęcie nauki na studiach wyższych technicznych na
kierunkach:

- budownictwo,
- budownictwo wodne,

-inżynieria środowiska,
- architektura,

- architektura wnętrz,
- kierunki pokrewne.

 
Technik budownictwa po zakończeniu określonego stażu
pracy oraz ukończeniu studiów wyższych kierunkowych

może ubiegać się o zdobycie uprawnień budowlanych.



 
KIEDY WARTO ZASTANOWIĆ

 SIĘ NAD 
WYBOREM KIERUNKU 

TECHNIK BUDOWNICTWA
 Z WIEDZĄ OBSŁUGI PROGRAMU AUTOCAD?

 
 
 

·jesteś kreatywny, spostrzegawczy, masz wyczucie estetyki?
·jesteś ciekawy świata i posiadasz chęć docierania do nowinek

budowlanych i nowoczesnych technologii?
·lubisz rysować i projektować oraz wykonywać prace na

komputerze?
·chcesz umieć sporządzać elementy dokumentacji projektowej w

programie Autocad,
·interesuje Cię wykorzystanie programu Norma Pro , Norma

Expert do wykonywania kosztorysów?
·Podoba Ci się praca w biurze projektowym, w firmie budowlanej

lub na budowie?
·chcesz pracować w pracowni pod okiem architekta?

·interesuje Cię dokumentacja techniczna?
·chciałbyś zaprojektować własny dom?

·interesują Cię nowinki techniczne i technologiczne?
·chciałbyś wykonywać rysunki budowlane?

·lubisz mieć kontakt z ludźmi, współpracownikami, klientami?
 



 

JAKĄ WIDZĘ UZYSKA 
UCZEŃ NA KIERUNKU 

TECHNIK BUDOWNICTWA 
 Z INNOWACJĄ PRACA W PROGRAMIE AUTOCAD:

 
 

·uczeń zdobywa wiedzy z zakresu wykonywania prac
kreślarskich i graficznych z dziedziny projektowania

architektonicznego, budowlanego przy pomocy najnowszego
oprogramowania do projektowania,

·nauka obsługi programu komputerowego do projektowania
architektoniczno-budowlanego Autocad,

·możliwość projektowania nieskomplikowanych
konstrukcyjnie, architektonicznie i funkcjonalnie obiektów

budowlanych. Sporządzanie elementów dokumentacji
architektoniczno-budowlanej,

·zdobywanie wiedzy z zakresu historii architektury,
·sporządzanie kosztorysów i inwentaryzacji budowlanych.

Nabywanie umiejętności obsługi wybranych programów
komputerowych i wspomagających wykonywanie

kosztorysów (Norma Pro, Norma Expert),
·opracowanie planów zagospodarowania i organizacji budowy

oraz harmonogramów.
 
 



 
GDZIE MOŻNA 

ZNALEŹĆ PRACĘ ?
 

·biura projektowe- asystent architekta,
·w licznych firmach budowlanych

zwłaszcza w działach kosztorysowych,
·w organach administracji państwowej i

samorządowej,
·w formach wytwarzających materiały i

elementy budowlane,
·prowadząc własną działalność

 



 

 

GDZIE MOŻEMY 
WYKORZYSTAĆ ZDOBYTĄ 

W SZKOLE WIDZĘ ?
 

Wiedza z zakresu budownictwa
poszerzona o możliwość pracy w

programie Autocad ma zastosowanie w :
·budownictwie, architekturze,

 
 


