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Program wystąpienia 

1. Trochę o budownictwie w Polsce i niektórych problemach

2. Klasyfikacja zawodów i specjalności, kody zawodów, 
standardy kompetencji zawodowych 

3. Sektorowa Rada ds. kompetencji w budownictwie 



1. Trochę o budownictwie w Polsce 
i niektórych problemach 

➢ budownictwo:

− jeden z największych sektorów naszej gospodarki narodowej (6-8% PKB, ok. 6%

zatrudnionych)

− działa ok. 400 tys. podmiotów (96% to mikrofirmy zatrudniające do 9.

pracowników)

− materiały budowlane i konstrukcje budowlane zaliczane są do 12. dziedzin

najbardziej dynamicznie rozwijających się i o największym znaczeniu dla

społeczeństwa

− np. beton najczęściej stosowany materiał budowlany (ponad 6 mld m3 na świecie

ponad 20 mln3 w Polsce, z tendencją wzrostową)



➢ problemy w budownictwie:

− duże rozdrobnienie (liczne, zwłaszcza małe podmioty gospodarcze)

− duża wrażliwość na wahania koniunkturalne

− utrzymująca się luka kompetencyjna (duże zapotrzebowanie na

wykwalifikowanych, kompetentnych pracowników)



2. Klasyfikacja zawodów i specjalności, kody zawodów 
oraz standardy kompetencji zawodowych 

a. Klasyfikacja i kody zawodów

➢ Klasyfikacja zawodów i specjalności

− Stworzona została w Polsce klasyfikacja zawodów zgodnie z

Międzynarodowym Standardem Klasyfikacji Zawodów ISCO-08, która jest

rekomendowana przez Europejski Urząd Statystyczny (EUROSTAT).

Klasyfikacja ta podlega ciągłej ewolucji. W Polsce problematyka ta jest

domeną Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departamentu

Rynku Pracy. Obowiązuje: Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z

dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla

potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. 2004 Nr 265 poz.

2644 z późn. zm.)



➢ Kody zawodów – odzwierciedlają pozycję zawodu w przyjętej klasyfikacji.

Powstały katalog to hierarchiczny, usystematyzowany, pięciostopniowy

podział (grupy wielkie – 10 grup, podgrupy oraz bardziej szczegółowe

podgrupy), tj.

− grupa wielka – symbol (kod) jednocyfrowy

− grupa duża – symbol (kod) dwucyfrowy

− grupa średnia – symbol (kod) trzycyfrowy

− grupa elementarna – symbol (kod) czterocyfrowy

− specjalności i poszczególne zawody – symbol (kod) sześciocyfrowy

➢ Wykaz zawodów zawiera: nazwa zawodu, kod zawodu, synteza (ogólna

charakterystyka), zadania zawodowe



b. Standardy kompetencji zawodowych

➢ Standard kwalifikacji zawodowych jest rodzajem normy opisującej

kwalifikacje pracownicze konieczne do wykonania typowych zadań zawodowych

zgodnie z wymaganiami podstawowych stanowisk pracy w zawodzie. Norma

musi być akceptowana przez przedstawicieli organizacji zawodowych i

branżowych, pracodawców, pracobiorców i innych kluczowych partnerów

społecznych

➢ W Polsce tworzenie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych rozpoczęto

pod koniec lat 90. XX wieku (2000-2004) (projekty w ramach programu

PHARE), a później przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)

(2004-2006) itd. Zbiory standardów są rozbudowywane i uaktualniane

okresowo, co umieszczane jest w bazie danych Min. Pracy i Polityki Społecznej



➢ 5 września 2006 roku Komisja Europejska przyjęła wniosek

Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczący ustanowienia

Europejskich Ram Kwalifikacji (ERK). To stanowiło podstawę, bazę

informacyjną do budowy krajowych ram (systemów) kwalifikacji.

➢ W Ustawie z dnia 22 grudnia 2015 roku o Zintegrowanym Systemie

Kwalifikacji (Dz.U. 2016 poz. 64) ustanowiono Polską Ramę

Kwalifikacji (PRK). PRK służy do klasyfikowania kwalifikacji

włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK)



➢ Ustawa (ww.) zawiera m.in.:

− zakres kwalifikacji stanowiących ZSK

− powołanie PRK

− standardy dotyczące opisywanych kwalifikacji

− zasady przypisywania poziomów PRK do kwalifikacji

− zasady włączania kwalifikacji do ZSK

−wymogi dotyczące przeprowadzania walidacji, certyfikacji itd.



− definicję podstawowych terminów: kompetencje, kwalifikacje na

obowiązujących poziomach, umiejętności, wiedza, walidacja,

ewaluacja itd.

− PRK zawiera opis 8. wyodrębnionych w Polsce poziomów

kwalifikacji odpowiadających ERK

− Sektorowa Rama Kwalifikacji (SRK) – opis poziomów

kwalifikacji dla danej branży (sektora); poziomy te odpowiadają

właściwym poziomom PRK

− Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK) – rejestr publiczny

prowadzony w systemie teleinformatycznym, ewidencjonujący

kwalifikacje włączone do ZSK



3. Sektorowa Rada ds. kompetencji 
w budownictwie 

➢ Ujednolicenie systemu zdobywania i opisu kwalifikacji, standardów i programów

kształcenia, podnoszenia kwalifikacji itp. we wszystkich sektorach (branżach)

gospodarki narodowej (19 działów wg GUS) nazywane standaryzacją, jest konieczne i

pożądane, jest to główne zadanie związane z wdrożeniem PRK i ZRK

➢ Słusznie przyjęto, że wiąże się to z koniecznością podjęcia efektywnych działań

prowadzących do budowy spójnych systemów walidacji, oceny i certyfikacji dla różnych

ścieżek uczenia się, kształcenia się, podnoszenia kwalifikacji zawodowych i

jednocześnie do tworzenia systemów zapewnienia jakości na różnych etapach tego

złożonego procesu



➢ Inicjatywę w wyżej wymienionym zakresie podjęła Polska Agencja

Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) przy wsparciu środków

finansowych pochodzących z Programu Operacyjnego „Wiedza

Edukacja Rozwój” (PO WER) (fundusz ten zapewnia Europejski

Fundusz Społeczny i skarb państwa). W latach 2016-2017 utworzono 7.

sektorowych rad ds. kompetencji; w tym Sektorową Radę ds.

kompetencji w budownictwie (kwiecień 2017).

➢ Członków sektorowych rad powołuje właściwy minister, głównie ds.

gospodarki (Min. Inwestycji i Rozwoju, Min. Przedsiębiorczości i

Technologii) na wniosek Prezesa PARP. Rady działają zgodnie z

odpowiednim regulaminem.



➢ Sektorową Radę ds. kompetencji w budownictwie, jako Partnerstwo,

tworzą:

− ZZ „Budowlani” – Lider

− Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości (KBiN) – Partner

− Polska Izba Inżynierów Budownictwa (PIIB) – Partner

− Instytut Techniki Budowlanej (ITB)

Wniosek konkursowy uzyskał akceptację PARP i finansowanie z okresem

realizacji marzec 2017 – sierpień 2022 z możliwością przedłużenia

➢ Radę reprezentują liczne podmioty związane z budownictwem: firmy

budowlane, instytuty badawcze, uczelnie, szkoły zawodowe, podmioty

edukacji pozaformalnej, partnerzy społeczni, organizacje branżowe,

regulatorzy i instytucje rynku pracy.



➢ Rada działa w grupach roboczych:

− ds. monitorowania sektora (KBiN, przew. Waldemar Mazan)

− ds. barier edukacyjnych i zaangażowania pracodawców w proces 

kształcenia kadr dla budownictwa (PIIB, przew. prof. Henryk Zobel)

− ds. Sektorowej Rady Kwalifikacji (ZZ Budowlani, przew. Jakub Kus)

− ds. standaryzacji i certyfikacji (ITB, przew. prof. Jadwiga Fangrat)

➢ Bieżący monitoring i ewaluację projektu prowadzi Grupa Sterująca Projektu

(przew. Jakub Kus), Animator działań Rady – Zbigniew Janowski (przew. ZZ

Budowlani). Dotychczasowy przew. Rady – prof. Zbigniew Kledyński, obecnie

– prof. Adam Podhorecki.



➢ Istnieje 8. poziomów kształcenia, a w np. budownictwie na poziomie 3 i 4

(robotnik wykwalifikowany, technik) jest ok. 20 zawodów nauczanych w

systemie formalnym (szkoły) i ok. 50 kwalifikacji. Duża liczba kwalifikacji

nie jest objęta systemem kształcenia formalnego. Od roku 2004 MEN

podjął działania w kierunku porządkowania tej problematyki.

➢ Na uczelniach wyższych (poziom 6. i 7. – inżynier, magister inżynier)

wdrożono Polskie Ramy Kwalifikacji (PRK) wg ustawy MNiSzW, ale np.

uzyskanie uprawnień budowlanych regulują inne akty prawne

nieskorelowane z PRK.



➢ Główne zadania Sektorowej Rady:

− ujednolicenie nazw stanowisk pracy, systemu kwalifikacji,

możliwie duże zbliżenie standardów i programów kształcenia

do faktycznych potrzeb i wdrożenie tego do PRK i ZRK

− budowa spójnych systemów certyfikacji, walidacji, ewaluacji

dla różnych ścieżek uczenia i kształcenia się



➢ Główne braki, problemy do rozwiązania w sektorze budowlanym

(przy czynnym współudziale Rady):

• brak mapy kompetencji i kwalifikacji

• brak wystarczających danych statystycznych

• niewystarczający poziom współpracy pracodawców z

instytucjami, podmiotami edukacyjnymi, kształcącymi,

szkoleniowymi

• brak spójności nazw stanowisk między standardami

kwalifikacji i kompetencji a dokumentami o zatrudnieniu u

pracodawców



• wysoka dynamika zmian zapotrzebowania na kompetencje

• różnice w zapotrzebowaniu na kwalifikacje uzależnione od

wielkości podmiotu gospodarczego

• wysoka liczba migrantów ekonomicznych i ubytek

wykwalifikowanych pracowników

• liczna grupa zagranicznych pracowników sezonowych o

nieznanych kwalifikacjach



Dziękuję bardzo!


