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ETAPY włączania SRK-Bud do ZSK  

 
19.12.2016 
31.07.2017 

• OPRACOWANIE PROJEKTU SRK-Bud na podstawie umowy nr 
468/2016 między IBE i Konsorcjum w opracowanie koncepcji 

marzec 
2018 

• WNIOSEK Sektorowej Rady ds. kompetencji w budownictwie do 
IBE o udostępnienie SRK-Bud  

• ZGODA IBE  

kwiecień 
2018  

• POZYTYWNA OPINIA Rady Interesariuszy ZSK o SRK-Bud na 
wniosek Rady 

maj 
2018 

• WNIOSEK Ministra Inwestycji i Rozwoju do Ministra 
koordynatora o włączenie SRK-Bud do ZSK na wniosek Rady                       
- w trakcie procedowania. 
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SRK-Bud a PKD 

  Sekcja F – BUDOWNICTWO 

 Dział 41 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków 

 Dział 42 - Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej 

 Dział 43 - Roboty budowlane specjalistyczne 

 Sekcja M - DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 

 Dział 71.1 -Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią 

doradztwo techniczne 

 

 Sekcja N - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU    

                         W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 

 Dział 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych  

SKR-Bud nie obejmuje kwalifikacji dotyczących: 

 produkcji wyrobów budowlanych, 

 gospodarowania nieruchomościami, 

 obsługi /operatorów/ maszyn i urządzeń, które wymagają posiadania 

specjalistycznych uprawnień nadawanych poza sektorem budownictwa. 
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WYKONAWCY 

ZESPÓŁ EKSPERTÓW WEWNĘTRZNYCH KONSORCJUM                       

i ZEWNĘTRZNYCH posiadających specjalistyczną wiedzę: 

 

 na temat branży budowlanej (przedsiębiorstw w niej 

funkcjonujących, kompetencji wymaganych wobec pracowników, 

najważniejszych nadawanych kwalifikacji),  

 z zakresu tworzenia kwalifikacji,  

 programów kształcenia i szkolenia na potrzeby branży       

budowlanej w kraju i za granicą,   

 podstawową wiedzę na temat Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK), 

 założeń Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji  (ZSK) w Polsce 
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INTERESARIUSZE 

Przedstawiciele najważniejszych grup w branży: 

 przedsiębiorstwa w branży budowlanej,  

 organizacje branżowe lub izby gospodarcze, 

 branżowe organizacje pracodawców / związki pracodawców, 

 branżowe organizacje pracowników / związki zawodowe, 

 instytucje pełniące funkcje nadzoru lub regulacyjne w branży, 

 instytucje zajmujące się kształceniem formalnym (uczelnie, szkoły  

    techniczne/zawodowe), 

 instytucje zajmujące się kształceniem pozaformalnym, 

 inne podmioty prawne niż wymieniono powyżej np. instytuty   

    naukowo- badawcze.  



Instytut Badań Edukacyjnych 

ROLA INTERESARIUSZY  

 konsultowanie i weryfikowanie wypracowanych                           

przez ekspertów materiałów i dokumentów,  

 zgłaszanie uwag do materiałów i dokumentów,  

 uczestniczenie w poszerzonych badaniach weryfikacji                   

SRK-Bud  

 uczestniczenie w spotkaniach seminaryjnych                              

z udziałem Zamawiającego. 
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MODEL PROJEKTU SRK-Bud w Polsce 

 
Krok I - określenie obszarów wyznaczników sektorowych (WS)  

wg faz procesu inwestycyjnego w budownictwie  

FAZA  1 = WYZNACZNIK I 

 

prace w zakresie programowania, 

planowania, projektowania i 

wydawania decyzji o podjęciu 

realizacji inwestycji budowlanej 

FAZA 2  = WYZNACZNIK II 

 

prace (roboty) budowlano-montażowe 

FAZA  3 = WYZNACZNIK III 

 

prace związane z utrzymaniem lub 

poprawą sprawności technicznej 

obiektu budowlanego/budowli 

FAZA  4 = WYZNACZNIK IV 

 

prace związane z likwidacją obiektu 

budowlanego lub budowli i 

wykorzystaniem odzyskanych 

materiałów 



Instytut Badań Edukacyjnych 

MODEL PROJEKTU SRK-Bud w Polsce 

Krok II - ustalenie kontekstów oddziaływania na wyznaczniki sektorowe (WS) 

kontekst grup 

GRUPA ‚A’    -  etapy działań 

A1 
planowanie 

A2  

organizowanie 

A3 
wykonywanie 

A4  
kontrola 

jakości  
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MODEL PROJEKTU SRK-Bud w Polsce 

GRUPA ‚B’    -  koniunktura, komunikacja,  

              bezpieczeństwo, rozwój i mobilność 

B1  

koniunktura                      

i poziom 

nakładów na 

inwestycje 

budowlane 

B2 

komunikowanie 

się                                      

i utrzymywanie 

relacji 

B3 
odpowiedzialność 

za 

bezpieczeństwo 

pracy, obiektu                      

i jego otoczenia 

B4  

 
rozwój kompetencji 

własnych i 

współpracowników 

B5 

 

mobilność 

zawodowa                         

i terytorialna 

Krok II - ustalenie kontekstów oddziaływania na wyznaczniki sektorowe (WS) 

kontekst grup 
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MODEL PROJEKTU SRK-Bud w Polsce 

Krok II - ustalenie kontekstów oddziaływania na wyznaczniki sektorowe (WS) 

kontekst grup 

GRUPA ‚C’    -  środki techniczne, 

             wyroby  budowlane i technologie 

C1  

narzędzia, 

urządzenia  

i sprzęt 

C2  

wyroby 

budowlane 

C3 

techniki  

i technologie 
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MODEL PROJEKTU SRK-Bud w Polsce 

Krok II - ustalenie kontekstów oddziaływania na wyznaczniki sektorowe (WS) 

kontekst grup 

GRUPA ‚D’    -  tendencje rozwojowe  

          oraz  innowacje techniczne w budownictwie 

D1  

tendencje 

rozwojowe 

D2  

innowacyjne 

technologie (B+R+I) 
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MODEL PROJEKTU SRK-Bud w Polsce 

Krok III - ustalenie kluczowych kompetencji dla wyznaczników sektorowych (WS) 

kluczowe kompetencje 

w korelacji z czterema fazami procesu inwestycyjnego w budownictwie 

(wyznacznikami) w celu przypisania kluczowym kompetencjom ich poziomu 

PRK 

 

 

 

 

 

 

 

 
A1+A2+A3+A4 

 

 
B1+B2+B3+B4+B5 

 

 
C1+C2+C3 

 

 
D1+D2 

Kontekst A Kontekst B Kontekst C Kontekst D 

 

 
A1+A2+A3+A4 

 

 
A1+A2+A3+A4 

 

 
A1+A2+A3+A4 

 

 
B1+B2+B3+B4+B5 

 

 
B1+B2+B3+B4+B5 

 

 
B1+B2+B3+B4+B5 

 

 
B1+B2+B3+B4+B5 

 

 
C1+C2+C3 

 

 
C1+C2+C3 

 

 
D1+D2 
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RELACJE:  
Wiedza – Umiejętności – Kompetencje społeczne  
na przykładzie Kontekstu A dla IV wyznaczników sektorowych 
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Dziękuję za uwagę 
 

 

 

 

Kontakt:  

Sektorowa Rada ds. kompetencji w budownictwie 

Grupa robocza ds. Sektorowej Ramy Kwalifikacji   

 

Biuro projektu: 

ul. Mokotowska 4/6 

00-641  Warszawa 

 

www.srkbud.zzbudowlani.pl 
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