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I. ZAŁO�ENIA  PROGRAMOWO – ORGANIZACYJNE  
KSZTAŁCENIA  W  ZAWODZIE 

 
A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA 
 
      W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umie�: 

1) posługiwa� si� dokumentacj� techniczn�, wykonywa� szkice robocze i rysunki 

budowlane, 

2) przeprowadza� inwentaryzacj� istniej�cych obiektów, 

3) planowa� zagospodarowanie elementów małego osiedla, z uwzgl�dnieniem 

ochrony naturalnego �rodowiska człowieka i jego potrzeb, 

4) projektowa� proste elementy konstrukcyjne budowli o nieskomplikowanej 

architekturze i konstrukcji, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

wymaganiami prawa budowlanego oraz obowi�zuj�cymi normami, 

5) opracowywa� projekty organizacji budowy i zagospodarowania placu budowy 

(ł�cznie z likwidacj� placu budowy), 

6) dobiera� materiały, sprz�t, maszyny i urz�dzenia do wykonania okre�lonych 

zada�, uwzgl�dniaj�c przepisy bezpiecze�stwa i higieny pracy oraz ochrony 

�rodowiska, 

7) kierowa� gospodark� materiałow� i sprz�tow� w procesie budowlanym, 

8) wykonywa� podstawowe badania laboratoryjne materiałów i wyrobów 

budowlanych, 

9) analizowa� warunki gruntowe na podstawie przeprowadzonego badania 

makroskopowego gruntu, 

10) ocenia� prawidłowo�� zabezpieczenia skarp, nasypów i wykopów, 

11) wykonywa� przedmiary i obmiary robót budowlanych, 

12) ustala� metody realizacji robót, dokonywa� podziału zada� dla zespołów 

roboczych i kierowa� przebiegiem robót przy zachowaniu wła�ciwej 

organizacji pracy i przestrzegania przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy 

oraz ochrony �rodowiska, 

13) przeprowadza� kontrol� jako�ci i ocen� wykonania podstawowych robót 

budowlano - monta�owych, 

14) koordynowa� roboty budowlane i instalacyjne na budowie, 

15) prowadzi� dziennik budowy, ksi�g� obmiarów oraz dokumentacj� 
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inwestycyjn�, płacow� i magazynow�, 

16) wykonywa� kalkulacj� robót, sporz�dza� kosztorysy i oferty przetargowe, 

17) okre�la� nakłady rzeczowe potrzebne do wykonania poszczególnych 

asortymentów robót, 

18) organizowa� i kierowa� robotami remontowymi i rozbiórkowymi, 

19) stosowa� w działalno�ci zawodowej podstawowe akty prawne z zakresu 

prawa budowlanego i post�powania administracyjnego, 

20) wykorzystywa� programy komputerowe przydatne w zawodzie technik 

budownictwa, 

21) likwidowa� plac budowy, 

22) podejmowa� i prowadzi� działalno�� gospodarcz�, 

23) prowadzi� działalno�� gospodarcz� w oparciu o analiz� procesów 

zachodz�cych w gospodarce rynkowej, 

24) udziela� pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach. 

                 
 

B. SPECYFICZNE WYMAGANIA KSZTAŁCENIA 
W ZAWODZIE 

 
1. Wymagania psychofizyczne wła�ciwe dla zawodu: 
 

1) dobry stan zdrowia, 

2) odporno�� na długotrwały wpływ niekorzystnych warunków atmosferycznych, 

3) wyobra�nia przestrzenna, 

4) spostrzegawczo�� i koncentracja uwagi, 

5) odporno�� na stres, zwłaszcza w sytuacjach konfliktowych,  

6) zrównowa�enie emocjonalne. 

 
2. Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik budownictwa jest 

    przygotowanie absolwenta do prowadzenia robót budowlanych, opracowywania  

    dokumentacji budowlanej, kierowania zespołami (przy wznoszeniu budowli),  

    sporz�dzania obmiarów i kosztorysów, sprawowania nadzoru budowlanego. 

 Przygotowanie zawodowe technika budownictwa pozwala na podj�cie pracy       

    w przedsi�biorstwach budowlanych, w wytwórniach prefabrykatów, laboratoriach,         

    w pa�stwowym nadzorze budowlanym, w administracjach budynków, w biurach  

    projektów jako asystent projektanta, a po nabyciu odpowiedniego sta�u pracy  
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    umo�liwia uzyskanie uprawnie� budowlanych w specjalno�ci konstrukcyjno –  

    budowlanej, jak równie� prowadzenie własnej firmy budowlanej. 

3. Szkoła podejmuj�ca kształcenie techników budownictwa powinna posiada� 

nast�puj�ce pracownie: 

1) pracowni� materiałów budowlanych, 

2) pracowni� informatyczn�, 

3) pracowni� projektowania architektonicznego. 
 

    W pracowni materiałów budowlanych powinny znajdowa� si� stanowiska  

    badawcze (jedno stanowisko dla trzech uczniów). 

    Pracownia powinna by� wyposa�ona w: 

1) stoły, na których b�d� prowadzone badania (min 15szt.), w tym dwa 

zabezpieczone przed zniszczeniem powłok� wodoodporn� i jeden z gniazdem 

wtykowym, 

2) dwa punkty czerpania wody, 

3) umywalki - 2 szt., 

4) szafy do przechowywania sprz�tu i aparatury, 

5) wag� dziesi�tn� – 12 szt., 

6) wag� handlow� – 2 szt., 

7) obj�to�ciomierz Le Chatelier’a – 12 szt., 

8) aparat Vicat’a – 2 szt., 

9) foremki do beleczek 4x4x16 cm – 6 szt., 

10) zestaw kruszyw mineralnych i sztucznych, 

11) zestaw sit do analizy sitowej kruszywa, 

12) aparat Stockes’a, 

13) aparat do oznaczania ziaren słabych, 

14) suwmiarki, 

15) sto�ek opadowy do pomiaru konsystencji mieszanki betonowej, 

16) aparat Ve-Be, 

17) foremki do betonu 15x15x15 cm – 6 szt., 

18) filmy do demonstracji prób i bada�, których w warunkach pracowni szkolnej 

wykona� nie mo�na, 

19) wiadra, szufelki, pojemniki. 
 

    Pracownia informatyczna do nauczania przedmiotów zwi�zanych 
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z kosztorysowaniem, normowaniem oraz projektowaniem powinna by� wyposa�ona 

w: 

1) stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), 

2) drukark� - 1szt., 

3) programy do kosztorysowania, 

4) Katalogi Nakładów Rzeczowych i Scalonych Nakładów Rzeczowych 

(w zakresie robót budowlanych i remontowych) - po 15 szt., 

5) zbiór Jednostkowych Wska�ników Cenowych - miesi�czniki, 

6) cenniki materiałów budowlanych, 

7) projekty typowe obiektów o kubaturze do 1000m3 , 

8) zbiór norm budowlanych dotycz�cych projektowania, 

9) programy do projektowania, 

10) ploter, 

11) skaner. 
 

    Pracownia projektowania architektonicznego powinna by� wyposa�ona w : 

1) stoły kre�larskie (jeden stół dla jednego ucznia), 

2) zbiór plansz dydaktycznych, 

3) rzutnik, monitor, video. 
 

4. Umiej�tno�ciom zawodowym, okre�lonym w opisie kwalifikacji absolwenta,  

    przypisano tre�ci kształcenia uj�te w cztery bloki programowe:  

1) podstawy budownictwa, 

2) proces budowlany, 

3) dokumentacja techniczna, 

4) eksploatacja obiektów budowlanych oraz podstawy działalno�ci gospodarczej.  
                        
Znajduj� si� w nich tak�e umiej�tno�ci, których opanowanie prowadzi do  

osi�gni�cia przez uczniów (słuchaczy) umiej�tno�ci zło�onych, które ka�dy 

absolwent szkoły kształc�cej w zawodzie technik budownictwa powinien opanowa�. 

Blok: podstawy budownictwa zawiera umiej�tno�ci dotycz�ce materiałoznawstwa, 

podstawowych funkcji budowli i budynków (mechaniki budowli) oraz projektowania 

konstrukcji. 

Blok:  proces budowlany zawiera umiej�tno�ci w układzie zada� poprzedzaj�cych 

roboty budowlane i zada� zwi�zanych z realizacj� podstawowych robót 
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budowlanych. 

Blok:  dokumentacja techniczna zawiera umiej�tno�ci czytania i wykonywania 

rysunków technicznych i dokumentacji budowlanej, kosztorysowania,  wykorzystania 

przepisów prawa budowlanego, certyfikatów i obmiaru oraz odbioru robót 

budowlanych. 

Blok: eksploatacja obiektów budowlanych oraz podstawy działalno�ci gospodarczej 

zawiera umiej�tno�ci z zakresu robót remontowych i rozbiórkowych, podstaw 

działania przy zarz�dzaniu obiektami oraz prowadzenia działalno�ci gospodarczej w 

zmieniaj�cych si� warunkach ekonomicznych. 

5. Kształcenie techników w szkołach zawodowych powinno odbywa� si� przy  

    współpracy z przedsi�biorstwami budowlanymi i remontowymi. Współpraca  

    powinna uwzgl�dnia� mo�liwo�ci odbywania zaj�� praktycznych oraz praktyk    

    zawodowych na budowach , jak równie� dost�p do nowoczesnych rozwi�za�  

    technologicznych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. PODZIAŁ GODZIN NA BLOKI PROGRAMOWE   
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      Minimalna liczba godzin w cyklu kształcenia w % *  

 

 

 

Nazwa bloku 

programowego 

Podbudowa 
programowa: 
szkoła 
podstawowa 

Podbudowa 
programowa: 
szkoła  
zasadnicza; 
zawody: 
murarz, betoniarz – 
zbrojarz, malarz – 
tapeciarz, 
posadzkarz, dekarz, 
technolog robót 
wyko�czeniowych w 
budownictwie, 
monter konstrukcji 
budowlanych 

Podbudowa 
programowa: 
liceum 
ogólnokształc�ce 

Podstawy 
budownictwa 

54 54 54 

Proces budowlany 16 16 16 
Dokumentacja 
techniczna 

  6   6   6 

Eksploatacja obiektów 
budowlanych                   
i podstawy działalno�ci 
gospodarczej 

  4   4   4 

                       Razem      80 **      80 **       80 ** 
*    Podział godzin na bloki programowe dotyczy kształcenia w szkołach dla młodzie�y  
     i w szkołach dla dorosłych (w formie stacjonarnej i zaocznej). 
**  Pozostałe 20% godzin jest przeznaczone do rozdysponowania przez autorów        
     programów nauczania na dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy. 
 
 
 

III. PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA  
               W BLOKACH PROGRAMOWYCH 
                               
BLOK: PODSTAWY BUDOWNICTWA   
 
1. Cele kształcenia 
 
     Ucze� (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umie�: 

1) dobiera� materiały, narz�dzia, maszyny i urz�dzenia do typowych robót 

budowlanych, 

2) nadzorowa� składowanie, magazynowanie i konserwacj� powszechnie 

stosowanych �rodków produkcji budowlanej, 
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3) przeprowadza� kontrolne badania laboratoryjne materiałów i wyrobów 

budowlanych oraz interpretowa� wyniki tych bada�, 

4) klasyfikowa� grunty budowlane i okre�la� ich przydatno�� do celów 

budowlanych, 

5) wykonywa� prace pomiarowe w terenie, 

6) okre�la� rodzaje i wielko�ci napr��e� powstaj�cych w gruncie pod wpływem 

obci��e� zewn�trznych, 

7) ustala� wymiary podstawy fundamentu, gł�boko�� jego posadowienia, 

8) rozpoznawa� podstawowe elementy budynków, 

9) rozpoznawa� rodzaje typowych systemów technologiczno – konstrukcyjnych 

obiektów budowlanych, 

10) rozwi�zywa� belki statycznie wyznaczalne tzn. oblicza� warto�ci reakcji 

podpór, sił poprzecznych, podłu�nych i momentów zginaj�cych, sporz�dza� 

wykresy obliczonych sił, 

11) oblicza� warto�ci sił w pr�tach prostych kratownic statycznie wyznaczalnych, 

12) oblicza� wielko�ci charakteryzuj�ce przekrój elementu budowlanego, 

w szczególno�ci wyznacza� współrz�dne �rodka ci��ko�ci, oblicza� momenty 

bezwładno�ci, promienie bezwładno�ci i wska�niki wytrzymało�ci, 

13) okre�la� i oblicza� napr��enia, odkształcenia i no�no�� elementów 

konstrukcji, 

14) ustala� wielko�ci obci��e� stałych i zmiennych działaj�cych na elementy  

             konstrukcyjne, 

15) organizowa� wykonawstwo ró�nych rodzajów konstrukcji budowlanych, 

16) sporz�dza� kosztorysy typowych robót budowlanych. 

 
2. Tre�ci kształcenia (działy programowe) 
 
     Tre�ci kształcenia uj�te s� w nast�puj�cych działach programowych: 
 

1) ogólne wiadomo�ci o budownictwie: 

a) zarys historii budownictwa, 

b) podstawowe poj�cia, 

c) wymagania stawiane budynkom, 

d) ekologia w budownictwie, 

2) grunty budowlane i roboty ziemne: 
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a) klasyfikacja, wła�ciwo�ci i badanie gruntów, 

b) roboty ziemne, 

3) prace pomiarowe w terenie, 

4) elementy budynków i ich funkcje: 

a) elementy konstrukcyjne budynków, 

b) podstawowe elementy budynków i ich funkcje: fundamenty, �ciany, 

stropy, schody, dachy i stropodachy, stolarka i �lusarka budowlana, 

5) zasady wykonywania elementów �elbetowych, 

6) roboty dekarskie, 

7) roboty wyko�czeniowe w budynku, 

8) roboty remontowe i rozbiórkowe, 

9) materiały budowlane: 

a) podstawowe wła�ciwo�ci techniczne materiałów budowlanych, 

b) materiały i wyroby kamienne i ceramiczne, 

c) wyroby ze szkła i stopów metali, 

d) zaczyny i zaprawy budowlane, 

e) betony cementowe, 

f) drewno i materiały drewnopochodne, 

g) metale i ich stopy, 

h) tworzywa sztuczne, 

i) materiały izolacyjne, 

j) szkło budowlane, 

k) materiały wyko�czeniowe, 

10) konstrukcje budowlane: 

a) murowe, drewniane, stalowe, �elbetowe i spr��one, 

b) obci��enia konstrukcji budowlanych, 

c) praca elementów konstrukcji, 

11) projektowanie konstrukcji: 

a) statyka sił, 

b) układy pr�towe statycznie wyznaczalne, 

c) belki statycznie niewyznaczalne, 

d) obliczanie konstrukcji, 

e) rysunki konstrukcji. 
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BLOK: PROCES BUDOWLANY   
 
1. Cele kształcenia 
        
      Ucze� (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umie�: 

1) organizowa� produkcj� budowlan� w sposób zgodny z wymogami 

technologicznymi, przepisami bezpiecze�stwa i higieny pracy oraz 

obowi�zuj�cymi normami, 

2) organizowa� stanowiska robocze do prac budowlanych, 

3) stosowa� ró�ne technologie robót budowlanych, 

4) wykorzystywa� podstawowe narz�dzia i sprz�t budowlany, 

5) wytycza� budynki o nieskomplikowanym obrysie, 

6) organizowa� prac� zespołów budowlanych z uwzgl�dnieniem zasad 

bezpiecze�stwa i higieny pracy oraz ochrony �rodowiska, a tak�e 

z uwzgl�dnieniem koordynacji z robotami instalacyjnymi, 

7) dokonywa� obmiarów i odbiorów typowych robót budowlanych, 

8) wykonywa� rysunki elementów konstrukcyjnych budowli, 

9) okre�la� i wykonywa� izolacje elementów budowlanych, 

10) organizowa� roboty budowlane i kierowa� ich wykonaniem, 

11) posługiwa� si� podstawowym sprz�tem i przyrz�dami mierniczymi, 

12) stosowa� �rodki ochrony przeciwpora�eniowej na placu budowy 

i w budynkach, 

13) stosowa� zasady dotycz�ce wykonywania pomieszcze� dla urz�dze� 

i instalacji sanitarnych oraz elektrycznych, 

14) chroni� budynki, sieci elektroenergetyczne oraz rusztowania i maszyny 

budowlane przed wyładowaniami atmosferycznymi, 

15) integrowa� wykonawstwo instalacji budowlanych z innymi robotami, 

16) ekonomicznie wykorzystywa� urz�dzenia, maszyny i sprz�t, 

17) wykonywa� proste roboty z zakresu budownictwa, 

18) wykonywa� proste roboty ziemne sposobem r�cznym, 

19) wykonywa� proste roboty pomocnicze, 

20) wykonywa� mieszanki zaprawowe i betonowe, 

21) wykonywa� proste roboty wyko�czeniowe, 

22) wykonywa� podstawowe roboty zabezpieczaj�ce budowl�, 

23) wykonywa� prace naprawcze, remontowe i rozbiórkowe, 
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24) przeprowadza� odbiór robót budowlanych, 

25) normowa� roboty budowlane, 

26) chroni� �rodowisko podczas prowadzenia robót, 

27) przeprowadza� szkolenia z zakresu bezpiecze�stwa i higieny pracy, 

28) udziela� pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. 

 

2. Tre�ci kształcenia (działy programowe) 
 
     Tre�ci kształcenia uj�te s� w nast�puj�cych działach programowych: 
 

1) wykonawstwo i organizacja robót budowlanych: 

a) ziemnych i fundamentowych, 

b) ciesielskich i deskowa�, 

c) betoniarskich i zbrojarskich, 

d) murarskich i dekarskich, 

e) wyko�czeniowych, 

f) instalacyjnych: sanitarnych i elektrycznych, 

g) zwi�zanych z budow� rusztowa�, 

2) organizacja placu budowy: 

a) przygotowanie placu budowy, 

b) zagospodarowanie placu budowy, 

c) podział i zabezpieczenie frontu robót, 

d) uruchamianie i eksploatacja maszyn oraz wykorzystywanie sprz�tu, 

e) organizacja transportu poziomego i pionowego, 

f) ochrona przeciwpo�arowa i przeciwpora�eniowa, 

g) likwidacja placu budowy, 

3) prace pomiarowe: 

a) przyrz�dy pomiarowe, 

b) pomiary poziome i pionowe, 

c) przenoszenie danych oraz tyczenie budynku, 

4) organizacja stanowisk roboczych na budowie, 

5) ochrona pracowników i szkolenie bhp na budowie, 

6) ochrona �rodowiska przy robotach budowlanych. 
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BLOK: DOKUMENTACJA TECHNICZNA   
 
1. Cele kształcenia 
          
      Ucze� (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umie�: 

1) rozró�nia� style architektoniczne i rozpoznawa� obiekty architektury 

historycznej, 

2) sporz�dza�, wymiarowa� i opisywa� rysunki techniczne w ró�nych skalach 

w zale�no�ci od stadium dokumentacji technicznej, 

3) charakteryzowa� obiekty budowlane i ich elementy, 

4) wykonywa� rysunki odr�czne detali budowlanych, 

5) czyta� i analizowa� dokumentacj� architektoniczno-budowlan� i techniczn� 

w zakresie sieci i instalacji sanitarnych oraz elektrycznych, 

6) projektowa� elementy budowli zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 

w szczególno�ci nieskomplikowane pod wzgl�dem konstrukcji i schematu 

statycznego: fundamenty, słupy, belki, płyty lub elementy drogi, 

7) posługiwa� si� dokumentacj� techniczn� w fazie prac przygotowawczych do 

rozpocz�cia procesu budowlanego, 

8) prowadzi� dokumentacj� budowy, 

9) posługiwa� si� dokumentacj� techniczn� przy wykonywaniu zada� 

produkcyjnych, 

10) dokonywa� wzrokowej oceny prawidłowo�ci geometrycznej brył i figur 

płaskich, ich orientacyjnych wymiarów i usytuowania w przestrzeni, 

11) posługiwa� si� komputerem w pracy zawodowej, 

12) korzysta� ze �ródeł informacji techniczno-ekonomicznej i literatury 

zawodowej. 

 
2. Tre�ci kształcenia (działy programowe) 
 
     Tre�ci kształcenia uj�te s� w nast�puj�cych działach programowych: 
 

1) zarys historii architektury i rozwoju budownictwa: 

a) charakterystyka stylów architektonicznych, 

b) budownictwo mieszkaniowe, 

c) budownictwo usługowe, przemysłowe i inwentarskie; mała architektura, 

2) zasady urbanistyki, 
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3) zasady wykonywania rysunku technicznego; podstawy geometrii wykre�lnej: 

a) podstawowe poj�cia, 

b) rzutowanie, przekroje i rozwini�cia brył, 

4) sporz�dzanie, wymiarowanie i opisywanie rysunków technicznych, 

5) posługiwanie si� dokumentacj� w ró�nych fazach procesu budowlanego: 

a) dokumentacj� w fazie prac przygotowawczych do rozpocz�cia robót  

budowlanych, 

b) dokumentacj� budowy, 

c) dokumentacj� techniczn� przy robotach budowlanych, 

d) dokumentacj� kosztorysow�, 

e) dokumentacj� sporz�dzan� z wykorzystaniem komputera, 

6) inwentaryzacja obiektów budowlanych. 

 
 
BLOK: EKSPLOATACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
I PODSTAWY DZIAŁALNO�CI GOSPODARCZEJ 
 
1. Cele kształcenia 
  
      Ucze� (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umie�: 

1) rozró�nia� podstawowe formy własno�ci obiektów budowlanych i rodzaje 

zarz�dzania nieruchomo�ciami, 

2) prowadzi� ksi��k� obiektu, przechowywa� dokumenty dotycz�ce stanu 

i kontroli nieruchomo�ci oraz posługiwa� si� nimi w pracy, 

3) wykorzystywa� podstawy wiedzy ekonomicznej w działalno�ci organizacyjno-

technicznej, 

4) oblicza� koszty utrzymania budynku, 

5) przygotowywa� materiały do zawierania umów z najemcami lokali, 

6) organizowa�, nadzorowa� i rozlicza� typowe pod wzgl�dem rodzaju i zakresu 

roboty remontowe, 

7) sporz�dza� zlecenia robocze i oblicza� wynagrodzenia robotników, 

8) przygotowywa� materiały do przetargów na roboty budowlane i do 

sporz�dzania umów na roboty budowlane, 

9) przeprowadza� inwentaryzacj� istniej�cych obiektów, 

10) kontrolowa� stan techniczny obiektów budowlanych oraz prowadzi� prace  
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             konserwacyjne, remontowe i rozbiórkowe oraz zwi�zane z modernizacj�, 

11) dokonywa� odbioru robót, 

12) stosowa� zasady bezpiecze�stwa i higieny pracy przy robotach budowlanych i 

chroni� �rodowisko naturalne, 

13) sporz�dza� kosztorysy powykonawcze, 

14) prowadzi� własn� firm�, 

15) organizowa� działalno�� gospodarcz�, 

16) wykorzystywa� przepisy prawa pracy i prawa budowlanego, 

17) składa� oferty i dokumentacje przetargowe. 

 
2. Tre�ci kształcenia (działy programowe) 
 
     Tre�ci kształcenia uj�te s� w nast�puj�cych działach programowych: 
 

1) utrzymywanie zasobów mieszkaniowych: 

a) zarz�dzanie budynkami, 

b) techniczne warunki eksploatacji budynków, 

c) przygotowywanie dokumentacji remontowej i modernizacji obiektu, 

2) organizacja robót remontowych: 

a) rodzaje remontów, 

b) roboty remontowe, 

c) konserwacja elementów budowli, 

d) naprawy tynków, izolacji i ocieplanie budynków, 

3) organizacja robót rozbiórkowych: 

a) inwentaryzacja obiektów budowlanych, 

b) metody wykonywania rozbiórek, 

c) bezpiecze�stwo i higiena pracy przy robotach rozbiórkowych, 

4) przepisy prawa budowlanego, pracy i cywilnego: 

a) prawo budowlane i przepisy wykonawcze, 

b) odpowiedzialno�� za bezpiecze�stwo i higien� pracy przy robotach 

budowlanych, 

c) certyfikaty i normy budowlane, 

d) kodeks pracy i przepisy wykonawcze, 

5) nadzór budowlany: 

a) organizacja nadzoru budowlanego, 
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b) samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, 

c) uprawnienia budowlane, 

6) prowadzenie działalno�ci gospodarczej: 

a) podejmowanie działalno�ci gospodarczej, 

b) podstawy prawne działalno�ci ekonomicznej, 

c) wybrane przepisy podatkowe w działalno�ci gospodarczej, 

d) przetargi i umowy, 

7) własna firma remontowo-budowlana: 

a) obowi�zki pracodawcy i pracownika, 

b) dokumentacja działalno�ci, 

c) sprawozdawczo��, 

d) ksi�gowo��, 

8) dokumentacja odbioru obiektu budowlanego: 

a) inwentaryzacja obiektu, 

b) odbiór poszczególnych robót budowlanych. 

 
 
 
 
 
 


