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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Kosztorysant budowlany 311201

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu








Asystent budowy – kosztorysant.
Kosztorysant instalacji sanitarnych.
Kosztorysant robót elektrycznych.
Kosztorysant robót.
Kosztorysant.
Manager kosztów.
Specjalista do spraw kosztorysowania.

1.3. Usytuowanie zawodu w klasyfikacjach: ISCO, PKD
W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:


3112 Civil engineering technicians.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):


Sekcja M – Działalnośd profesjonalna, naukowa i techniczna.

1.4. Notka metodologiczna, autorzy i eksperci opiniujący
Notka metodologiczna
Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:
 analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe), źródeł internetowych oraz
wyników badao i analiz prowadzonych w projekcie PO KL (2011–2013) „Rozwijanie zbioru
krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców”,
 analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych
Służb Zatrudnienia,
 zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji
i jakości informacji o zawodach.
Autorzy i eksperci opiniujący
Zespół Ekspercki:




Marcin Chabior – EURODOM, Tłuchowo.
Kaja Rakoczy – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Warszawa.
Mirosław Żurek – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:




Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Ireneusz Woźniak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Tomasz Kupidura – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:



Karolina Musiałek-Białas – Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego, Radom.
Joanna Rak – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6, Siedlce.
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Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Zbigniew Janowski – Związek Zawodowy Budowlani, Warszawa.
Andrzej Suszek – Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział w Wałbrzychu.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.
WAŻNE:
W tekście opisu informacji o zawodzie występują podkreślenia wybranych określeo wraz z indeksem górnym,
który wskazuje numer definicji w słowniku branżowym w punkcie 7.2.

2. OPIS ZAWODU
2.1. Synteza zawodu
Kosztorysant budowlany zajmuje się sporządzaniem przedmiarów22 robót, kosztorysów
budowlanych11 oraz pozostałych dokumentów i opracowao służących do wyceny kosztów oraz ofert
przetargowych zgodnie z Prawem zamówieo publicznych. Ustala wartości nakładów18 inwestycyjnych
oraz kosztów ponoszonych na wykonanie robót budowlanych, inwestycji.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Kosztorysant budowlany odpowiada za opracowywanie dokumentów finansowych inwestycji
budowlanych – kosztorysów budowlanych. Sporządza je w celu oszacowania wysokości kosztów
i nakładów na różnych etapach realizacji inwestycji, określenia czasu realizacji inwestycji, ilości oraz
rodzaju niezbędnych materiałów i sprzętu do wykonania robót oraz oszacowania kosztów organizacji
zaplecza inwestycji. Osoba wykonująca zawód kosztorysant budowlany współpracuje z inwestorami
i wykonawcami robót. W swej pracy zajmuje się m.in.:
 pozyskiwaniem informacji o planowanych kosztach,
 szacowaniem wartości inwestycji,
 szacowaniem ekonomicznej opłacalności zaplanowanych prac budowlanych,
 przygotowywaniem ofert przetargowych zgodnie z Prawem zamówieo publicznych,
 sporządzaniem harmonogramów rzeczowo-terminowyvh9 i rozliczaniem kosztów inwestycji
budowlanych.
Sposoby wykonywania pracy
W swojej pracy kosztorysant budowlany stosuje metody, techniki i procedury związane z:
 posługiwaniem się aktualnymi przepisami i normami określającymi wymagania, dotyczące
prawidłowo sporządzonej wyceny robót,
 posługiwaniem się oprogramowaniem, służącym do sporządzania kosztorysów,
 posługiwaniem się dokumentacją projektową8 i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robót budowanych25 w celu ustalania rodzaju i zakresu rzeczowego wycenianych prac,
 sporządzaniem przedmiarów i obmiarów21 robót budowlanych,
 ustalaniem nakładów rzeczowych19, zużycia czynników produkcji7 (robocizny, materiałów,
sprzętu) oraz wartości robót na podstawie analizy indywidualnej1, katalogów nakładów
rzeczowych i cenników,
 wyborem odpowiedniej metody kosztorysowania,
 opracowywaniem różnych typów kosztorysów budowlanych (jak np. wstępny16, ślepy15,
inwestorski12, ofertowy13, powykonawczy14, zamienny17) w zależności od zapotrzebowania,
 sporządzaniem harmonogramów,
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współdziałaniem w przygotowaniu umów na roboty budowlane, szczególnie w zakresie ustalania
wynagrodzeo,
sporządzaniem rozliczeo za wykonane roboty budowlane.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2. Kompetencja
zawodowa.

2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja
pracy)
Warunki pracy
Praca w zawodzie kosztorysant budowlany może byd wykonywana w pomieszczeniach biurowych
i na placu budowy, w zależności od etapu pracy (pomiary, obliczenia).
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Kosztorysant budowlany w swojej pracy wykorzystuje m.in.:
 podczas prac pomiarowych (na placu budowy):
 urządzenia pomiarowe, np. dalmierze cyfrowe, miary składane, teodolit, niwelator, odbiornik
GPS, pozwalające szybko oszacowad wymiary i powierzchnie;
 podczas wykonywania opracowao kosztorysów (w biurze):
 komputer stacjonarny lub laptop,
 oprogramowanie wspomagające wykonanie kosztorysów,
10
 katalogi nakładów rzeczowych i bazy cenowe,
 telefon.
Organizacja pracy
Kosztorysant budowlany w zależności od miejsca pracy, zakresu wykonywanych zadao zawodowych
i liczby osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie może pracowad indywidualnie lub zespołowo.
Pracuje zwykle w systemie jednozmianowym, w 8-godzinnym wymiarze czasu pracy. Jednakże,
w zależności od miejsca świadczenia usług oraz zapotrzebowania, jego czas pracy może skracad się
lub wydłużad.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeostwo pracy człowieka
Kosztorysant budowlany jest narażony na zagrożenia wynikające z pracy pod presją czasu, związanej
z koniecznością dotrzymywania terminów zamówieo.
Ponadto podczas pracy na placu budowy kosztorysant budowlany narażony jest na
niebezpieczeostwa związane z wykonywanymi tam robotami, takie jak:
 poślizgnięcia,
 potknięcia,
 urazy ciała związane z przygnieceniem przez konstrukcje budowlane, rusztowania itp.
Do występujących w zawodzie chorób możemy zaliczyd m.in.:
 choroby wzroku,
 zaburzenia układu nerwowego,
 choroby kręgosłupa.
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W pracy kosztorysanta budowlanego negatywne skutki dla zdrowia mogą wywoład takie czynniki, jak:
• czynniki fizyczne:
 praca przy monitorze ekranowym – możliwośd pogorszenia wzroku i schorzeo kręgosłupa
przy długotrwałym przebywaniu w pozycji siedzącej, w nieodpowiedniej pozycji ciała i na
słabo oświetlonym stanowisku pracy,
 mikroklimat, praca na otwartej przestrzeni – możliwośd częstych infekcji, przeziębieo zimą,
 zaprószenie oczu – podczas przechodzenia obok wykonywanych robót budowlanych;
• czynniki ergonomiczne, psychospołeczne i związane z organizacją pracy:
 stres – praca pod presją czasu, związana z koniecznością dotrzymywania terminów
zamówieo.
WAŻNE:
Ze względu na zagrożenia na terenie budowy kosztorysant zobowiązany jest do przestrzegania przepisów
23
BHP .

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód kosztorysant budowlany ważne są:
w kategorii wymagao fizycznych
 sprawnośd układu kostno-stawowego,
 sprawnośd układu mięśniowego,
 sprawnośd układu oddechowego,
 sprawnośd narządu słuchu,
 sprawnośd narządu wzroku,
 sprawnośd narządów równowagi;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 zmysł równowagi,
 ostrośd wzroku,
 ostrośd słuchu,
 zręcznośd rąk i palców,
 spostrzegawczośd,
 widzenie stereoskopowe,
 czucie dotykowe,
 zmysł równowagi,
 brak lęku przed wysokością;
w kategorii sprawności i zdolności
 uzdolnienia rachunkowe,
 zdolnośd koncentracji uwagi,
 podzielnośd uwagi,
 wyobraźnia przestrzenna,
 zdolnośd przekonywania,
 łatwośd wypowiadania się w mowie i piśmie;
 zdolnośd nawiązywania kontaktu z ludźmi,
 zdolnośd do współdziałania w zespole;
w kategorii cech osobowościowych
 samodzielnośd,
 samokontrola,
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łatwośd przechodzenia z jednej czynności do drugiej,
gotowośd do pracy w niesprzyjających warunkach atmosferycznych rzetelnośd oraz dokładnośd,
wytrzymałośd na długotrwały wysiłek,
rzetelnośd,
dociekliwośd,
odpornośd na stres,
dokładnośd,
gotowośd do ustawicznego uczenia się oraz dzielenia się wiedzą.
Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.3. Kompetencje społeczne; 3.4. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
Ze względu na obciążenie fizyczne praca w zawodzie kosztorysant budowlany zalicza się do pracy
lekkiej. Na stanowisku kosztorysanta budowlanego wymagany jest dobry stan zdrowia oraz
wytrzymałośd psychiczna. Ponadto dla osób pracujących zarówno na placu budowy, jak i w biurze,
wymagana jest pełna sprawnośd ruchowa oraz zdolnośd do pracy na wysokości.
WAŻNE:
O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

2.5. Wykształcenie, tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane
do podjęcia pracy w zawodzie
Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie
Do podjęcia pracy w zawodzie kosztorysant budowlany preferowane jest wykształcenie wyższe
I stopnia lub średnie o profilu budowlanym.
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie
Wykonywanie zawodu kosztorysant budowlany nie wymaga specjalistycznych uprawnieo.
Pracodawcy preferują osoby, które ukooczyły kształcenie i potwierdziły kwalifikacje w zawodach
szkolnych (pokrewnych), takich jak m.in.: technik budownictwa, technik budowy dróg, technik dróg
kolejowych i obiektów inżynieryjnych.
Podjęcie pracy w zawodzie kosztorysant budowlany ułatwią posiadanie:
 świadectwa/dyplomu potwierdzającego kwalifikacje właściwe dla zawodów pokrewnych
(szkolnych): technik budownictwa, technik budowy dróg, technik dróg kolejowych i obiektów
inżynieryjnych,
 dyplomu ukooczenia studiów wyższych I lub II stopnia na kierunku: architektura, budownictwo,
inżynieria środowiska, energetyka lub studiów podyplomowych z tego zakresu.
Dodatkowym atutem przy zatrudnieniu w zawodzie kosztorysant budowlany jest posiadanie
certyfikatów i zaświadczeo, potwierdzających udział w szkoleniach z zakresu technik, metod
kosztorysowania i obowiązujących przepisów prawa, co wynika z ciągłych zmian w branży
budowlanej.
Ponadto pracodawcy oczekują od kandydatów do pracy:
 wysokorozwiniętych umiejętności obsługi komputera, w szczególności
kosztorysowych,
 praktycznej umiejętności szacowania kosztów produkcji budowlanej,
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dobrej znajomości rynku materiałów budowlanych i dostawców oraz ustawy Prawo zamówieo
publicznych,
znajomości języków obcych na poziomie minimum komunikatywnym,
prawa jazdy kategorii B.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie
kompetencji w ramach zawodu.

2.6. Możliwości rozwoju zawodowego, awansu i potwierdzania kompetencji
Możliwości rozwoju zawodowego i awansu
W zależności od posiadanych umiejętności i doświadczenia zawodowego osoba pracująca w zawodzie
kosztorysant budowlany może:
 pracowad jako asystent kosztorysanta, wykonując pomiary, przygotowując dokumentację,
przeprowadzając rozeznanie cen itp.,
 zajmowad samodzielne stanowisko kosztorysanta budowlanego: młodszego specjalisty/starszego
specjalisty do spraw kosztorysowania,
 obejmowad stanowiska menedżerskie/kierownicze związane z nadzorowaniem pracy zespołu
kosztorysowego/kosztorysantów,
 prowadzid własną działalnośd gospodarczą.
W zakresie rozwoju zawodowego kosztorysant budowlany może:
 doskonalid swoje umiejętności, współpracując z innymi, bardziej doświadczonymi
kosztorysantami,
 doskonalid i rozszerzad kompetencje na specjalistycznych kursach zawodowych, związanych
z usługami kosztorysowania budowlanego,
 uczestniczyd w szkoleniach z zakresu oprogramowania wspierającego proces kosztorysowania,
szkoleniach produktowych z zakresu nowych technologii oraz nowych materiałów oferowanych
przez firmy produkujące m.in. materiały budowlane, szkoleniach z zakresu ofert cenowych
i ilościowych, a także w określonych przypadkach z zakresu regulacji prawnych, np. zagadnieo
Prawa zamówieo publicznych,
 rozszerzad kompetencje poprzez kształcenie lub szkolenie w zawodach pokrewnych,
 uzyskad dodatkowe uprawnienia rzeczoznawcy kosztorysowego.
Możliwości potwierdzania kompetencji
Obecnie (2018 r.) w zawodzie kosztorysant budowlany nie ma możliwości potwierdzania
kompetencji zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej.
Kwalifikacje przydatne do wykonywania zawodu, a wyodrębnione w zawodach w pokrewnych, dla
których prowadzi się kształcenie w systemie szkolnictwa zawodowego, można potwierdzid przed
Okręgową Komisją Egzaminacyjną. W szczególności dotyczy to następujących kwalifikacji:
 BD.30 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów (technik
budownictwa),
 BD.25 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz
sporządzanie kosztorysów (technik budowy dróg),
 BD.24 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem kolejowych obiektów
inżynieryjnych oraz podstawy kosztorysowania (technik dróg kolejowych i obiektów
inżynieryjnych).
Kompetencje przydatne do wykonywania zawodu kosztorysant budowlany potwierdzają także
uczelnie wyższe w ramach oferty kształcenia na studiach I i II stopnia, m.in. na kierunku: architektura,
budownictwo, inżynieria środowiskowa oraz w ramach studiów podyplomowych.

8

INFORMACJA O ZAWODZIE – Kosztorysant budowlany 311201

Więcej informacji można uzyskad w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz
Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

2.7. Zawody pokrewne
Osoba zatrudniona w zawodzie kosztorysant budowlany może rozszerzad swoje kompetencje
zawodowe w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
Inżynier budownictwa – budowle i drogi wodne
Inżynier budownictwa – budownictwo ogólne
Inżynier budownictwa – budownictwo przemysłowe
Inżynier budownictwa – linie, węzły i stacje kolejowe
Inżynier budownictwa – urządzenia, instalacje i sieci energetyczne
Inżynier budownictwa – wyburzanie obiektów
Inżynier budowy dróg
Inżynier budowy mostów
Rzeczoznawca budowlany
Inżynier inżynierii środowiska – instalacje sanitarne
Inżynier inżynierii środowiska – systemy wodociągowe i kanalizacyjne
S
Technik budownictwa
S
Technik urządzeo sanitarnych
Inspektor budowlany
Inspektor budowy dróg
Inspektor budowy mostów
S
Technik budowy dróg
S
Technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych
S
Technik elektryk

Kod zawodu
214201
214202
214203
214204
214205
214206
214207
214208
214210
214303
214306
311204
311209
311211
311212
311213
311216
311217
311303

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie kosztorysant budowlany wykonuje różnorodne zadania, do których należą
w szczególności:
Z1 Ustalanie rodzaju i zakresu rzeczowego robót budowlanych na podstawie dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
Z2 Sporządzanie przedmiaru robót budowlanych.
Z3 Ustalanie nakładów rzeczowych, ich zużycia oraz cen na podstawie własnych doświadczeo,
katalogów i cenników.
Z4 Sporządzanie różnych rodzajów kosztorysów w zależności od zapotrzebowania oraz
przygotowywanie ofert przetargowych zgodnie z Prawem zamówieo publicznych.
Z5 Sporządzanie harmonogramów rzeczowych i rzeczowo-finansowych.
Z6 Wykonywanie obmiaru robót budowlanych.
Z7 Rozliczanie robót budowlanych.
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3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Wykonywanie przedmiarów, obmiarów i kosztorysów
robót budowlanych
Kompetencja zawodowa Kz1: Wykonywanie przedmiarów, obmiarów i kosztorysów robót
budowlanych obejmuje zestaw zadao zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 i Z7, do realizacji których
wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z1 Ustalanie rodzaju i zakresu rzeczowego robót budowlanych na podstawie dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:











Zasady ergonomii i organizacji stanowiska pracy;
Rodzaje dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych;
Zasady posługiwania się oprogramowaniem
komputerowym wspomagającym posługiwanie
się dokumentacją projektową i specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlanych;
Rodzaje robót budowlanych;
Technologię wykonywania robót budowlanych.









Przygotowywad stanowisko pracy zgodnie
z zasadami ergonomii;
Posługiwad się dokumentacją projektową
i specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robót budowlanych w formie
papierowej;
Posługiwad się dokumentacją projektową
i specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robót budowlanych w formie
elektronicznej;
Określad rodzaj robót na podstawie
dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych;
Określad zakres rzeczowy robót na podstawie
dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych.

Z2 Sporządzanie przedmiaru robót budowlanych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Zasady przedmiarowania poszczególnych robót
budowlanych;
Zasady posługiwania się oprogramowaniem
komputerowym wspomagającym wykonywanie
przedmiarów;
Kryteria oceny i sprawdzania wykonanego
przedmiaru.
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Określad kolejnośd robót zgodnie z technologią
ich wykonywania;
Stosowad zasady przedmiarowania na podstawie
katalogów nakładów rzeczowych;
Korzystad z programów komputerowych
wspomagających wykonywanie przedmiaru;
Wykonywad przedmiar robót budowlanych na
podstawie dokumentacji elektronicznej;
Wykonywad przedmiar robót budowlanych na
podstawie dokumentacji papierowej;
Wykonywad pozostałe elementy dokumentacji
dotyczącej przedmiaru, tj.: stronę tytułową,
zestawienie działów oraz tabelę przedmiaru
27
robót według Wspólnego Słownika Zamówieo ;
Oceniad i sprawdzad wykonany przedmiar.
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Z3 Ustalanie nakładów rzeczowych, ich zużycia oraz cen na podstawie własnych doświadczeo,
katalogów i cenników
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:







Zasady stosowania katalogów nakładów
rzeczowych oraz cenników;
Zasady posługiwania się oprogramowaniem
komputerowym wspomagającym ustalanie
nakładów rzeczowych, ich zużycia oraz cen.






Korzystad z katalogów i cenników w formie
papierowej;
Korzystad z katalogów i cenników w formie
elektronicznej;
Przyporządkowywad rodzaj danych robót
budowlanych do odpowiedniej pozycji
w katalogu lub cenniku;
Ustalad nakłady rzeczowe, ich zużycie oraz ceny
na podstawie własnych doświadczeo.

Z4 Sporządzanie różnych rodzajów kosztorysów w zależności od zapotrzebowania oraz
przygotowywanie ofert przetargowych zgodnie z Prawem Zamówieo Publicznych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:


















Rodzaje kosztorysów;
Podstawy prawne kosztorysowania;
Zasady sporządzania kosztorysów;
Zasady wykonywania ofert przetargowych
zgodnych z Prawem zamówieo publicznych;
20
Pojęcie narzuty kosztorysu ;
Zasady określania nakładów rzeczowych;
Zasady obliczania zużycia robocizny, materiałów
oraz sprzętu;
Zasady posługiwania się oprogramowaniem
komputerowym wspomagającym sporządzanie
kosztorysów;
Kryteria oceny wykonanego kosztorysu;
Zasady korzystania z publikacji związanych
z kosztorysowaniem, takich jak: katalogi
4
nakładów rzeczowych, cenniki cen średnich ,
5
cenniki dostawców , cenniki robót
6
budowlanych ;
Zasady opracowywania własnej bazy katalogów
nakładów rzeczowych oraz bazy cenowej.














Z5

Dobierad rodzaj kosztorysu w zależności od
zapotrzebowania;
Odczytywad nakłady rzeczowe dla danej pozycji
kosztorysowej;
Określad nakłady rzeczowe lub wyszukad
analogiczną pozycję w przypadku braku takiej
w katalogach nakładów rzeczowych;
Obliczad zużycie robocizny, materiałów i sprzętu
w zależności od nakładów;
Wykonywad kosztorysy na roboty budowlane
z użyciem programów komputerowych;
Sporządzad oferty przetargowe zgodne
z Prawem zamówieo publicznych;
Wykonywad kosztorysy na roboty budowlane
w formie ręcznej;
Wykonywad pozostałe elementy dokumentacji
kosztorysowej, takie jak: strona tytułowa,
charakterystyka obiektu, tabela elementów
scalonych, zestawienia robocizny, materiału
i sprzętu (RMS) i załączniki;
Oceniad realnośd kosztorysu pod kątem
cenowym;
Sprawdzad wykonany kosztorys;
Opracowywad własną bazę katalogów nakładów
3
2
rzeczowych oraz bazę cenową .

Sporządzanie harmonogramów rzeczowych i rzeczowo-finansowych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:






Rodzaje i zasady sporządzania harmonogramów;
Zasady posługiwania się oprogramowaniem
komputerowym wspomagającym
harmonogramowanie;
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Dobierad rodzaj harmonogramu w zależności
od zapotrzebowania;
Określad kolejnośd, czas trwania oraz przerwy
24
technologiczne robót budowlanych zgodnie
z technologią ich wykonania;
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Z6



Kryteria oceny i sprawdzania wykonanego
harmonogramu.

Oceniad i sprawdzad wykonany harmonogram.

Wykonywanie obmiaru robót budowlanych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:












Z7

Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii,
ochrony środowiska, prawa budowlanego
i warunki techniczne podczas wykonywania
obmiaru z natury;
Zasady dobierania środków ochrony
26
indywidualnej ;
Zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz
mienia i środowiska w budownictwie;
Zasady obmiarowania poszczególnych robót
budowlanych;
Zasady sporządzania zestawienia wykonanych
robót w formie ręcznej;
Zasady posługiwania się narzędziami
wspomagającymi wykonanie obmiaru;
Kryteria oceny i sprawdzania wykonanego
obmiaru.









Przestrzegad zasad i przepisów dotyczących BHP,
ochrony ppoż. i ochrony środowiska podczas
wykonywania obmiaru z natury;
Stosowad w praktyce zasady obmiarowania na
podstawie katalogów nakładów rzeczowych;
Wykonywad obmiar z natury;
Obliczad ilości robót na podstawie obmiarów
z natury w celu określenia faktycznego zakresu
wykonanych robót;
Sporządzad zestawienie wykonanych robót
w formie ręcznej;
Sporządzad zestawienie wykonanych robót
z wykorzystaniem programów komputerowych;
Oceniad i sprawdzad wykonany obmiar.

Rozliczanie robót budowlanych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Zasady porównywania kosztów wykonanych
robót z założeniami;
Metody sporządzania rozliczenia robót;
Zasady posługiwania się oprogramowaniem
komputerowym wspomagającym wykonanie
rozliczenia robót budowlanych;
Kryteria oceny i sprawdzania wykonanego
rozliczenia.





Porównywad koszty wykonanych robót
z założeniami;
Sporządzad rozliczenie robót;
Wykorzystywad programy komputerowe przy
wykonywaniu rozliczenia robót;
Oceniad i sprawdzad wykonane rozliczenie.

3.3. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie kosztorysant budowlany powinien posiadad kompetencje społeczne
niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadao zawodowych.
W szczególności pracownik jest gotów do:







Ponoszenia odpowiedzialności indywidualnej lub grupowej, związanej z wykonywaniem prac
kosztorysowych.
Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową i obowiązującymi w branży budowlanej
przepisami.
Wykonywania pracy samodzielnie lub w zespole podczas prac kosztorysowych.
Oceniania własnego działania i podległego zespołu w zakresie realizacji zadao zawodowych,
właściwych dla zawodu kosztorysant budowlany.
Wykonywania pracy zarówno w warunkach stacjonarnych, jak i w terenie.
Podnoszenia własnych kompetencji zawodowych oraz podległego personelu w kontekście zmian
prawnych i nowych rozwiązao techniczno-organizacyjnych, właściwych dla prac kosztorysowych.
12
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3.4. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu
Pracownik powinien mied zdolnośd właściwego wykonywania zadao zawodowych i predyspozycje do
rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały
one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważnośd kompetencji kluczowych dla zawodu
kosztorysant budowlany.

Umiejętnośd obsługi komputera i wykorzystania Internetu
Umiejętności matematyczne
Umiejętnośd czytania ze zrozumieniem i pisania
Sprawnośd motoryczna
Planowanie i organizowanie pracy
Wywieranie wpływu/przywództwo
Komunikacja ustna
Współpraca w zespole
Rozwiązywanie problemów

0

1

2

3

4

5

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu kosztorysant budowlany

Uwaga:
Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu
Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

3.5. Powiązanie kompetencji zawodowych z opisami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji
oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji
Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie kosztorysant budowlany nawiązują do opisów
poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.
Opis zawodu, zadao zawodowych i wymagao kompetencyjnych może stanowid materiał informacyjny
dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu
Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:
 Zintegrowany System Kwalifikacji: https://www.kwalifikacje.gov.pl
 Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

4. ODNIESIENIE DO SYTUACJI ZAWODU NA RYNKU PRACY I MOŻLIWOŚCI
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie
Zawód kosztorysant budowlany występuje zarówno w małych przedsiębiorstwach branży
budowlanej (stanowisko pracy kosztorysanta jest wtedy często połączone z innym, np. stanowiskiem
ds. sprzedaży), jak i w dużych firmach, które kompleksowo zajmują się zarządzaniem inwestycjami
budowlanymi.
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Zatrudnienie w zawodzie kosztorysant budowlany oferują:
 instytucje publiczne związane z branżą budowlaną,
 prywatne firmy,
 przedsiębiorstwa produkcyjne.
Miejscem zatrudnienia mogą byd:
 biura kosztorysowe,
 przedsiębiorstwa realizujące roboty budowlane, instalatorskie, geodezyjne lub powiązane,
 biura i pracownie projektowe,
 firmy deweloperskie,
 biura nieruchomości,
 firmy zajmujące się zarządzaniem inwestycjami budowlanymi,
 jednostki administracji publicznej różnych szczebli, powiązane z branżą budowlaną.
Kosztorysant budowlany może prowadzid własną działalnośd gospodarczą w zakresie wykonywania
usług kosztorysowania.
WAŻNE:
Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:
http://oferty.praca.gov.pl
Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na
dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskad, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych *dostęp: 10.07.2018+:
Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:
http://mz.praca.gov.pl
https://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/zawody-deficytowe-inadwyzkowe
Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl
Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:
Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl
Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl
Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl
Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl
Pomorskie – http://www.porp.pl
Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl
Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl
Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynkupracya
Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl
Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:
http://zielonalinia.gov.pl
Portal Prognozowanie Zatrudnienia:
www.prognozowaniezatrudnienia.pl
Portal EU Skills Panorama:
http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en
Europejski portal mobilności zawodowej EURES:
https://eures.praca.gov.pl
https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage
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4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach
zawodu
Kształcenie
Obecnie (2018 r.) w ramach systemu kształcenia zawodowego w Polsce nie przygotowuje się
kandydatów do pracy w zawodzie kosztorysant budowlany.
Kształcenie w pokrewnych zawodach szkolnych: technik budowy dróg, technik budownictwa, technik
dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych oferują branżowe szkoły II stopnia, technika oraz szkoły
policealne.
Natomiast kwalifikacyjne kursy zawodowe (dla osób dorosłych) w zakresie kwalifikacji
wyodrębnionych w tych zawodach mogą prowadzid:
 publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe,
 niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych, prowadzące kształcenie
zawodowe,
 publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego,
ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 instytucje rynku pracy prowadzące działalnośd edukacyjno-szkoleniową,
 podmioty prowadzące działalnośd oświatową na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców.
Kandydat może uzyskad świadectwo potwierdzające kwalifikację wyodrębnioną w danym zawodzie
lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie po zdaniu egzaminu przed Okręgową
Komisją Egzaminacyjną.
Kosztorysant budowlany ma możliwośd ukooczenia studiów wyższych, w celu podwyższenia
wykształcenia oraz kompetencji zawodowych. Może skorzystad z oferowanych przez uczelnie wyższe
kierunków o profilu budowlanym.
Szkolenie
W zależności od stanowiska pracy, na jakim może byd zatrudniona osoba pracująca w zawodzie
kosztorysant budowlany, pracodawcy sami organizują szkolenia lub mogą skorzystad z usług firm
komercyjnych.
Przykładowa tematyka szkoleo to:
 obsługa oprogramowania wspierającego proces kosztorysowania,
 nowo wprowadzane technologie i materiały stosowane na rynku ogólnobudowlanym,
 regulacje prawne obowiązujące obecnie w branży kosztorysowania,
 obowiązujące standardy kosztorysowania robót budowlanych, itp.
Organizatorzy tych szkoleo poświadczają uzyskane przez uczestników kompetencje stosownymi
certyfikatami/zaświadczeniami o ukooczeniu szkolenia.
WAŻNE:
Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach
zawodu można uzyskad, korzystając z polecanych źródeł danych.
Polecane źródła danych *dostęp: 10.07.2018+:
Szkolnictwo wyższe:
www.wybierzstudia.nauka.gov.pl
Szkolnictwo zawodowe:
https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-zawodowe
http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod
http://www.zrp.pl
Szkolenia zawodowe:
Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris
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Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
Inne źródła danych:
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl
Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

4.3. Zarobki osób wykonujących dany zawód/daną grupę zawodów
Obecnie (2018 r.) wynagrodzenie osób pracujących w zawodzie kosztorysant budowlany jest
zróżnicowane i kształtuje się w przedziale od 2500 zł do 10 000 zł brutto miesięcznie w przeliczeniu
na jeden etat.
Według danych ze stycznia 2018 r. miesięczne wynagrodzenie całkowite (mediana) w tym zawodzie
wynosiło 3750 zł brutto. 50% pracowników otrzymuje pensję od 2859 zł do 4666 zł, 25%
kosztorysantów budowlanych zarabia poniżej 2859 zł brutto i tyle samo (25%) powyżej 4666 zł
brutto.
Wysokość zarobków zależy przede wszystkim od:
 kwalifikacji, doświadczenia, poziomu wykształcenia,
 formy zatrudnienia i wielkości przedsiębiorstwa,
 warunków rozliczenia (ewentualne prowizje),
 regionu zatrudnienia.
WAŻNE:
Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność.
Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:
Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy
Przykładowe portale informujące o zarobkach:
https://wynagrodzenia.pl/gus
https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach
https://sedlak.pl/raporty-placowe
https://zarobki.pracuj.pl
https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen
Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie
W zawodzie kosztorysant budowlany możliwe jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych.
Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie jest identyfikacja
indywidualnych barier i dostosowanie technicznych i organizacyjnych warunków środowiska oraz
stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:
 z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych (05-R), która nie wyklucza stania i chodzenia, w tym
samodzielnego przemieszczania się po zróżnicowanym terenie – w przypadku pracy na placu
budowy,
 z niewielką dysfunkcją kończyn górnych (05-R), która nie wyklucza wykonywania bardziej
precyzyjnych czynności,
 poruszających się na wózkach inwalidzkich (05-R), pod warunkiem zniesienia barier
architektonicznych – w przypadku osób pracujących wyłącznie w biurze,
 z dysfunkcją narządu wzroku (04-O), jeśli posiadana wada jest skorygowana odpowiednimi
szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi, które zapewnią ostrość widzenia,
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słabosłyszących, głuchych i głuchoniemych (03-L), pod warunkiem zapewnienia im odpowiedniej
pomocy technicznej oraz właściwego przygotowania środowiska i stanowiska pracy, np. pod
kątem możliwości kontaktu ze współpracownikami/inwestorami.

WAŻNE:
Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może byd podjęta wyłącznie
po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

5. ODNIESIENIE DO EUROPEJSKIEJ KLASYFIKACJI
UMIEJĘTNOŚCI/KOMPETENCJI, KWALIFIKACJI I ZAWODÓW (ESCO)
Europejska klasyfikacja umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów (European
Skills/Competences, Qualifications and Occupations – ESCO) jest narzędziem łączącym rynek edukacji
z rynkiem pracy. ESCO jest częścią strategii „Europa 2020”. W klasyfikacji określono i uszeregowano
umiejętności, kompetencje, kwalifikacje i zawody istotne dla unijnego rynku pracy oraz kształcenia
i szkolenia. Tworzenie europejskiego rynku pracy, a w przyszłości wspólnego obszaru kształcenia
ustawicznego wymaga, aby zdobywane przez jednostki umiejętności oraz kwalifikacje były zrozumiałe
oraz łatwo porównywalne między krajami, a także – by promowały mobilnośd wśród pracowników.
Obecnie (2018 r.) klasyfikacja ESCO jest dostępna w 27 językach (w 24 językach UE, islandzkim,
norweskim i arabskim) za pośrednictwem platformy ESCO:
https://ec.europa.eu/esco/portal/home
Klasyfikacja ESCO została oparta na trzech filarach i pokazuje w sposób systematyczny relacje między
nimi:
• Zawody: https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation
• Umiejętności/Kompetencje: https://ec.europa.eu/esco/portal/skill
• Kwalifikacje: https://ec.europa.eu/esco/portal/qualification

6. ŹRÓDŁA DODATKOWYCH INFORMACJI O ZAWODZIE
Podstawowe regulacje prawne:
Stan prawny na dzieo: 30.06.2018 r.









Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
986, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U.
z 2018 r., poz. 1265 i 1149).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579,
z późn. zm.).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 227).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy
programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 860, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. 622, z późn. zm.).
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Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk
drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym –
poziomy 1–8 (Dz. U. poz. 537).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 1129)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

Literatura branżowa:





Grzyl B.: Kosztorysowanie robót budowlanych. Wyd. Verlag Dashofer, Warszawa 2011.
Kacprzyk B.: Kosztorysowanie obiektów i robót budowlanych. Polcen, Warszawa 2010.
Smoktunowicz E.: Kosztorysowanie obiektów i robót budowlanych. Polcen, Warszawa 2000.
Zabielski J., Kowalczyk Z.: Kosztorysowanie i normowanie w budownictwie. Wydawnictwa
Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2009.

Zasoby internetowe *dostęp: 10.07.2018]:











Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleo: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
Baza realnych cen do kosztorysów: http://www.intercenbud.pl
Centralna Komisja Egzaminacyjna: https://cke.gov.pl
Internetowy Portal Cenowy: http://www.esekocenbud.pl/index2.php
Ośrodek Rozwoju Edukacji: www.ore.edu.pl
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS: http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardyorzecznictwa-lekarskiego-zus
Sektorowa Rama Kwalifikacji w Budownictwie (SRK-Bud): http://kwalifikacje.edu.pl/sektorowarama-kwalifikacji-w-budownictwie-srk-bud
Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych: http://www.kosztorysowanie.org.pl
Wyszukiwarka opisów zawodów: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacjazawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow

7. SŁOWNIK POJĘD
7.1. Definicje powiązane z opisem informacji o zawodzie (zawodoznawcze)
Nazwa pojęcia

Definicja pojęcia

Awans zawodowy

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje awansu – pionowy oraz poziomy. Awans pionowy
oznacza zmianę stanowiska na wyższe w hierarchii przedsiębiorstwa/organizacji oraz przyznanie
wyższego wynagrodzenia i poszerzenie uprawnieo, np. awans polegający na osiągnięciu
wyższego stopnia wymagao formalnych w policji, w wojsku, mianowanie na wyższy stopieo –
awans nauczycielski. Awans poziomy oznacza zmianę stanowiska niepociągającą za sobą zmiany
pozycji pracownika w hierarchii firmy, np. objęcie dodatkowego stanowiska przez pracownika,
powierzenie nowych zadao, rozszerzenie uprawnieo i zakresu podejmowanych decyzji.

Czynności
zawodowe

Są to działania podejmowane w ramach zadania zawodowego i dające efekt w postaci realizacji
celu przewidzianego w zadaniu zawodowym.
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Edukacja formalna

Kształcenie realizowane przez publiczne i niepubliczne szkoły oraz inne podmioty systemu
oświaty, uczelnie oraz inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego w ramach programów, które
prowadzą do uzyskania kwalifikacji pełnych oraz kwalifikacji nadawanych po ukooczeniu studiów
podyplomowych (zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym) albo kwalifikacje w zawodzie
(zgodnie z przepisami oświatowymi).

Edukacja
pozaformalna

Kształcenie i szkolenie realizowane w ramach programów, które nie prowadzą do uzyskania
kwalifikacji pełnych lub kwalifikacji właściwych dla edukacji formalnej.

Efekty uczenia się

Wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne nabyte w procesie uczenia się (w ramach
edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne).

Europejskie Ramy
Kwalifikacji (ERK)

Przyjęta w Unii Europejskiej struktura i opis poziomów kwalifikacji umożliwiająca porównanie
kwalifikacji uzyskiwanych w różnych paostwach. W ERK wyróżniono 8 poziomów kwalifikacji
opisywanych za pomocą efektów uczenia się (wiedza, umiejętności i kompetencje). ERK stanowi
układ odniesienia do krajowych ram kwalifikacji, w tym do PRK.

Kody
niepełnosprawności

Są symbolami rodzaju schorzenia, które ma decydujący wpływ na to, do jakich prac osoba
niepełnosprawna może byd kierowana, a do jakich nie powinna ze względu na jej zdrowie
i skutecznośd pracy na danym stanowisku. Podstawowe kody niepełnosprawności:
01-U upośledzenie umysłowe,
02-P choroby psychiczne,
03-L zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu,
04-O choroby narządu wzroku,
05-R upośledzenie narządu ruchu,
06-E epilepsja,
07-S choroby układu oddechowego i krążenia,
08-T choroby układu pokarmowego,
09-M choroby układu moczowo-płciowego,
10-N choroby neurologiczne,
11-I inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby
zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego,
12-C całościowe zaburzenia rozwojowe.

Kompetencje
społeczne

Jest to rozwinięta w toku uczenia się zdolnośd kształtowania własnego rozwoju oraz
autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym,
z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania.

Kompetencje
kluczowe

Są to kompetencje (połączenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) integracji
społecznej i zatrudnienia potrzebne w życiu zawodowym i pozazawodowym oraz do bycia
aktywnym obywatelem. Na potrzeby opracowania informacji o zawodach wyróżniono
9 kompetencji, które zostały wybrane i pogrupowane ze zbioru 15 kompetencji kluczowych
wyodrębnionych w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − Projekt PIAAC
prowadzonym cyklicznie przez OECD.
Jest to układ wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do wykonywania,
w ramach wydzielonego zakresu pracy w zawodzie zestawu zadao zawodowych. Posiadanie jednej
lub kilku kompetencji zawodowych powinno umożliwid zatrudnienie na co najmniej jednym
stanowisku pracy w zawodzie.

Kompetencja
zawodowa

Kwalifikacja

Oznacza zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych
nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne,
zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało
sprawdzone w procesie walidacji oraz formalnie potwierdzone przez uprawniony podmiot
certyfikujący. W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji wyodrębniono 4 rodzaje kwalifikacji: pełne,
cząstkowe, rynkowe i uregulowane.

Polska Rama
Kwalifikacji (PRK)

Opis ośmiu wyodrębnionych w Polsce poziomów kwalifikacji odpowiadających odpowiednim
poziomom Europejskich Ram Kwalifikacji sformułowany za pomocą ogólnych charakterystyk
efektów uczenia się dla kwalifikacji na poszczególnych poziomach ujętych w kategoriach wiedzy,
umiejętności i kompetencji społecznych.

Potwierdzanie
kompetencji

Jest to proces polegający na sprawdzeniu, czy kompetencje wymagane dla danej kwalifikacji
zostały osiągnięte. Terminy o podobnym znaczeniu: „walidacja”, „egzaminowanie”. Proces ten
prowadzi do certyfikacji − wydania przez upoważnioną instytucję „dyplomu”, „świadectwa”,
„certyfikatu”.
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Sektorowa Rama
Kwalifikacji (SRK)

Opis poziomów kwalifikacji funkcjonujących w danym sektorze lub branży; poziomy Sektorowych
Ram Kwalifikacji odpowiadają odpowiednim poziomom Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Sprawności
sensomotoryczne

Są to sprawności związane z funkcjonowaniem narządów zmysłów (wzroku, słuchu, smaku,
powonienia, dotyku) oraz narządu ruchu (sprawnośd rąk, precyzja ruchów rąk, sprawnośd nóg,
koordynacja wzrokowo-ruchowa itp.).

Stanowisko pracy

Jest to miejsce pracy w strukturze organizacyjnej, np. przedsiębiorstwa, instytucji, organizacji,
w ramach którego pracownik wykonuje zadania zawodowe stale lub okresowo. Do prawidłowego
wykonywania zadao na danym stanowisku pracy konieczne jest posiadanie wiedzy, umiejętności
oraz kompetencji społecznych właściwych dla kompetencji zawodowych wyodrębnionych
w zawodzie.

Tytuł zawodowy

Jest przyznawany osobie, która udowodniła, że posiada określony zasób wiedzy i umiejętności
potrzebny do wykonywania danego zawodu. W niektórych grupach zawodowych (technicy,
lekarze, rzemieślnicy) istnieją ustawowo zadekretowane nazwy i hierarchie tych tytułów, podczas
gdy w innych nie ma takich systemów. Przykładowo tytuły zawodowe uzyskiwane w szkołach
i placówkach oświaty to: robotnik wykwalifikowany i technik, w rzemiośle: uczeo, czeladnik, mistrz,
w kulturze fizycznej: trener, instruktor, menedżer sportu.

Umiejętności

Jest to przyswojona w procesie uczenia się zdolnośd do wykonywania zadao i rozwiązywania
problemów właściwych dla dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Uprawnienia
zawodowe

Oznaczają posiadanie prawa do wykonywania czynności zawodowych (zawodu), do których dostęp
jest ograniczony poprzez przepisy prawne przewidujące koniecznośd posiadania odpowiedniego
wykształcenia, spełnienia wymagao kwalifikacyjnych lub innych dodatkowych wymagao.

Uczenie się
nieformalne

Uzyskiwanie efektów uczenia się poprzez różnego rodzaju aktywnośd poza edukacją formalną
i edukacją pozaformalną, w tym poprzez samouczenie się i doświadczenie uzyskane w pracy.

Walidacja

Oznacza sprawdzenie, czy osoba ubiegająca się o nadanie określonej kwalifikacji, niezależnie od
sposobu uczenia się (edukacja formalna, pozaformalna i uczenie się nieformalne) tej osoby,
osiągnęła wyodrębnioną częśd lub całośd efektów uczenia się wymaganych dla tej kwalifikacji.

Wiedza

Jest to zbiór opisów obiektów i faktów, zasad, teorii oraz praktyk przyswojonych w procesie
uczenia się, odnoszących się do dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Wykształcenie

Oznacza rezultat procesu kształcenia w zakresie ogólnym i specjalistycznym charakteryzowany na
podstawie:
 poziomu wykształcenia odpowiadającego poziomowi ukooczonej szkoły (np. wykształcenie:
podstawowe, gimnazjalne, ponadpodstawowe, ponadgimnazjalne, czeladnicze, policealne,
wyższe (pierwszy, drugi i trzeci stopieo),
 profilu wykształcenia (ukooczonej szkoły) lub dziedziny wykształcenia (kierunek lub kierunek
i specjalnośd ukooczonej szkoły wyższej lub wyższej szkoły zawodowej).

Zadanie zawodowe

Jest to logiczny wycinek lub etap pracy w ramach zawodu o wyraźnie określonym początku i koocu
wykonywany na stanowisku pracy. Na zadanie zawodowe składa się układ czynności zawodowych
powiązanych jednym celem, kooczący się określonym wytworem, usługą lub istotną decyzją.
W wyniku podziału pracy każdy zawód różni się wykonywanymi zadaniami, na które składają się
czynności zawodowe.
Jest to zbiór zadao zawodowych wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy,
wykonywanych przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji i kompetencji
(wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki.
Wykonywanie zawodu stanowi źródło utrzymania.

Zawód

Zintegrowany
System Kwalifikacji
(ZSK)

Wyodrębniona częśd Krajowego Systemu Kwalifikacji, w której obowiązują określone w ustawie
standardy opisywania kwalifikacji oraz przypisywania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do
kwalifikacji, zasady włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i ich
ewidencjonowania w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK), a także zasady i standardy
certyfikowania kwalifikacji oraz zapewniania jakości nadawania kwalifikacji.
Informacje o ZSK są dostępne pod adresem: https://www.kwalifikacje.gov.pl

Zintegrowany
Rejestr Kwalifikacji
(ZRK)

Rejestr publiczny prowadzony w systemie teleinformatycznym ewidencjonujący kwalifikacje
włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Informacje o ZRK są dostępne pod adresem:
https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
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7.2. Definicje związane z wykonywaniem zawodu (branżowe)
Lp.

Nazwa pojęcia

Definicja

1

Analiza indywidualna

Autorska pozycja kosztorysowa stworzona na
podstawie doświadczenia autora.
Zbiór cenników.

2

Baza cenowa

3
4

Baza katalogów
nakładów rzeczowych
Cennik cen średnich

5

Cennik dostawców

6

Cennik robót
budowlanych

7

Czynniki produkcji

8

Dokumentacja
projektowa

Zbiór cen średnich wydawany przez różne firmy.
Określają średnie ceny czynników produkcji na
dany kwartał.
Zbiór cen dostawców wydawany przez różne
firmy. Określają średnie ceny czynników produkcji
od dostawców na dany kwartał.
Zbiór cen robót budowlanych wydawany przez
różne firmy. Określają średnie robót budowlanych
na dany kwartał.
Składowe elementy nakładów rzeczowych:
robocizna, materiał, sprzęt.
Dokument służący do opisu danego
przedsięwzięcia.

9

Harmonogram
rzeczowo-terminowy

Opis kolejności i czasu trwania kolejnych etapów
jakiegoś przedsięwzięcia.

10

Katalogi nakładów
rzeczowych

Publikacje zawierające jednostkowe nakłady
rzeczowe, np. KNR, KNNR, KSNR itp.

11

Kosztorys budowlany

Jest dokumentem określającym planowane koszty
robót budowlanych, wartośd zamówienia na
roboty budowlane, propozycję ceny wykonawcy
lub stanowi podstawę do określenia wysokości
wynagrodzenia wykonawcy.

12

Kosztorys inwestorski

13

Kosztorys ofertowy

Jest dokumentem, przygotowywanym przez
zamawiającego (inwestora) lub na zlecenie
inwestora. Taki kosztorys może opracowad
jednostka świadcząca usługi w tym zakresie.
Określa on szacunkową średnią wartośd robót
budowlanych
i jest przygotowywany przed rozpoczęciem robót
budowlanych.
Jest dokumentem stanowiącym kalkulację ceny
oferty. Przygotowany jest przez wykonawcę robót
na żądanie zamawiającego (inwestora) przed
podpisaniem umowy na wykonanie planowanej
inwestycji.

14

Kosztorys
powykonawczy

Zbiór katalogów nakładów rzeczowych.

Jest dokumentem służącym do określenia
wynagrodzenia wykonawcy w przypadku, gdy nie
jest sporządzany kosztorys ofertowy.
Wykonywany jest on po zakooczeniu robót, a
wyliczona w nim cena jest ceną ostateczną, która
stanowi wynagrodzenie wykonawcy za wykonane
roboty.
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15

Kosztorys ślepy

16

Kosztorys wstępny

17

Kosztorys zamienny

18

Nakład

19

Nakład rzeczowy

20

Narzuty kosztorysu

21

Obmiar

22

Przedmiar

23

Przepisy BHP

24

Przerwa technologiczna

25

Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru
robót budowlanych

Jest dokumentem przygotowywanym przez
zamawiającego (inwestora) lub na zlecenie
inwestora. Obejmuje wykaz i opis robót (rodzaj,
sposób wykonania i ilośd robót), których wartośd
określa potencjalny wykonawca (in. przedmiar
robót).
Jest dokumentem sporządzanym na etapie
badania celowości i opłacalności inwestycji.
Pozwala na zoptymalizowanie kosztów budowy
i dopasowanie ich do przewidywanego
budżetu, jakim będzie dysponowała osoba
zlecająca wykonanie prac oraz daje wstępne
informacje
o tym, jaka będzie wartośd robót budowlanych.
Jest dokumentem, który zmienia i zastępuje
kosztorys ofertowy i nie może służyd do wyceny
robót nieuwzględnionych w kosztorysie
ofertowym np. robót dodatkowych na skutek
modyfikacji dokumentacji projektowej.
Niezbędna ilośd czynników produkcji (robocizna,
materiał, sprzęt) przypadająca na ilośd robót do
wykonania.
Niezbędna ilośd czynników produkcji (robocizna,
materiał, sprzęt) przypadająca na wybraną
jednostkę przedmiarową lub obmiarową danego
rodzaju robót.
Składniki ceny kosztorysowej takie jak: koszty
pośrednie, koszty zakupy, zysk, VAT.
Dokument określający ilośd wykonanych robót.

Dokument zawierający zestawienie
przewidywanych do wykonania robót
podstawowych w kolejności technologicznej ich
wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy
opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji
technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem
i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych
robót podstawowych.
Ogół norm prawnych oraz środków badawczych,
organizacyjnych i technicznych mających na celu
stworzenie pracownikowi takich warunków pracy,
aby mógł on wykonywad pracę w sposób
produktywny, bez narażania go na nieuzasadnione
ryzyko wypadku lub choroby zawodowej oraz
nadmierne obciążenie fizyczne i psychiczne.
Przerwa w procesie lub części procesu
budowlanego wynikająca z technologii.
Specyfikacje stanowią opracowania zawierające
w szczególności zbiory wymagao, które są
niezbędne do określenia standardu i jakości
wykonania robót, sposobu wykonania robót
budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych
oraz oceny prawidłowości wykonania
poszczególnych robót.
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26

Środki ochrony
indywidualnej

27

Wspólny Słownik
Zamówieo

Wszelkie środki noszone lub trzymane przez
pracownika w celu jego ochrony przed jednym lub
większą liczbą zagrożeo związanych
z występowaniem niebezpiecznych lub
szkodliwych czynników w środowisku pracy, w
tym również wszelkie akcesoria i dodatki
przeznaczone do tego celu.
Ang. Common Procurement Vocabulary – CPV –
stanowi jednolitą w skali całej Unii Europejskiej
klasyfikację zamówieo publicznych.
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ZASTOSOWANIE INFORMACJI O ZAWODACH
Wsparcie dla pracowników i klientów instytucji rynku pracy w zakresie:

• skutecznego podejmowania decyzji dotyczących wyboru zawodu,
pracy/zatrudnienia,
• nabywania nowych lub rozszerzania już posiadanych kompetencji zawodowych,
• zmiany kwalifikacji zawodowych zgodnie z potrzebami rynku pracy,
• dopasowywania treści szkoleń kontraktowanych przez urzędy pracy do
potrzeb rynku pracy.

Wsparcie dla różnych grup interesariuszy w zakresie:
•
•
•
•
•

poradnictwa i doradztwa zawodowego,
tworzenia i aktualizacji ofert szkoleniowych dla rynku pracy,
dostosowania oferty kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy,
tworzenia i aktualizacji opisów stanowisk pracy,
przygotowania lub aktualizacji opisu kwalifikacji rynkowych wprowadzanych
do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
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