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Prolog z Hiszpanii: 
 
Społeczeństwo XXI wieku doświadcza stałych technologicznych i socjalnych zmian 
modyfikujących całkowicie środowisko, w którym człowiek prowadzi swoją działalność. W 
odniesieniu od tych zmian Organizacja Narodów Zjednoczonych zaakceptowała Agendę 2030. 
która definiuje Cele Zrównoważonego Rozwoju na kolejną dekadę. Od tej pory, duże i małe 
miasta muszą być zrównoważone, trwałe, dobrze wykorzystujące zasoby, efektywne 
energetycznie i nie zanieczyszczające środowiska. 
 
Rehabilitacja miast i obiektów architektury odgrywa coraz bardziej znaczącą role w 
dostosowaniu istniejących obiektów do nowych wymagań zrównoważonej przyszłości. Cel 
poprawnej rehabilitacji zostanie osiągnięty tylko wtedy, jeśli jako społeczeństwo będziemy mogli 
lepiej i dokładniej, w porównaniu do poprzednich działań rehabilitacyjnych, przeanalizować i 
ocenić obecny stan naszego otoczenia, w tym obiektów budowlanych. 
 
Z tego powodu, diagnostyka staje się kluczową dyscyplina wiedzy, pomagającą zrozumieć 
technologiczną, konstrukcyjną, socjalną i ekonomiczną  złożoność środowiska budowlanego, a 
potem zaoferować naprawdę efektywną ścieżkę rehabilitacji obiektów budowlanych. Dlatego, w 
celu ułatwienia inżynierom i technikom dostosowania się do wymagań współczesności, jest 
absolutnie konieczne wzmocnić szkolenia i specjalizacje w zakresie diagnostyki, szczególnie o 
te elementy, które są nowa dziedziną wiedzy w dzisiejszych czasach. 
 
Śmiało mogę stwierdzić, że rezultaty europejskiego projektu Erasmus+ pt: "DIAGNOSIS -  
Innovating: a Crucial Profession in Building and Construction Sector" przyczyniły się do 
polepszenia pracy diagnosty. Projekt obejmował strategiczne działania wzmacniające i 
redefiniujące dyscyplinę diagnostyki oraz budujące międzynarodowe sieci powiązań ekspertów 
działających w tej dziedzinie wiedzy. 
 
 
Sandra Bestraten i Castells 
Prezes Katalońskiego Stowarzyszenia Architektów w Barcelonie 
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Prolog z Polski: 
 
Projekt DIAGNOSIS wychodzi naprzeciw ważnej potrzebie sektora budowlanego, jakim jest 
poprawne określenie specyficznych wymagań stawianych edukacji i sylwetce zawodowej 
budowlanego eksperta - diagnosty.  
 
W projekcie opracowano profesjonalny profil diagnosty oraz programy nauczania dla 
specjalisty, który pracować musi na styku właściciela obiektu ze specjalistami I inżynierami 
przemysły budowlanego, a także z użytkownikami obiektów.  
 
Potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa obiektów w przebiegu procesu budowlanego 
(projektowanie, budowa i użytkowanie obiektów) wymusza, aby Jego wiedza, poparta 
doświadczeniem powinna być bardzo szeroka - od ważnych elementów technicznych 
niezbędnych do przeprowadzenia odpowiednich ekspertyz, po umiejętności miękkie, potrzebne 
do prowadzenia stosownych negocjacji.  
 
Innym ważnym rezultatem projektu jest zestaw umów edukacja / przemysł pokazujący znaczne 
zainteresowanie projektem ze strony przemysłu (tylko w Polsce Politechnika Warszawska, 
Partner projektu, zawarła 26 odpowiednich umów szkoleniowych).  
 
Zachęcam Państwa do zapoznania się z projektem na stronie www oraz rozważenie udziału w 
przygotowaniu i uczestnictwie w kursach projektu Diagnosis w 2020 roku. 
 
 
Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa 
b. podsekretarz stanu w Ministerstwie Budownictwa, b. Dyrektor Departamentu Kontroli oraz 
Departamentu Wyrobów Budowlanych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, 
przedstawicielka Polskiej Izby Inżynierów Budowlanych, Wiceprezes Stowarzyszenia 
Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych, Wice-przewodnicząca Komitetu 
Naukowo-Technicznego Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Gospodarki 
Energetycznej.  
 
 
 

  



    
 

6 
 

Prolog z Wielkiej Brytanii: 
 
Wymogi ekonomiczne, strategiczne oraz środowiskowe koncentrują się obecnie w Unii 
Europejskiej na inwestycjach w istniejące obiekty oraz na wzmocnieniu rozwoju kompetencji 
ramowych związanych z dziedziną remontów i modernizacji obiektów. Wymaga to sieci 
profesjonalnych umiejętności w celu zwiększenia zapewnienia jakości w celu rozwiązania 
problemu niewystarczającej wydajności budynków na tle zmian klimatu i innych czynników 
demograficznych. 
 
Należy zoptymalizować istniejące zapasy budynków w całej Europie, jednocześnie uznając 
znaczenie renowacji istniejących budynków, w tym ponad 220 milionów mieszkań i domów, w 
całej UE. W szczególności potrzeba poprawy efektywności energetycznej obiektów w celu 
osiągnięcia celów UE w zakresie emisji dwutlenku węgla stała się teraz bardzo istotna. 
 
Sektor budowlany w Europie wciąż wychodzi z szoku finansowego spowodowanego 
pogorszeniem koniunktury gospodarczej w ciągu ostatniej dekady i oznacza, że z wielu 
powodów innowacje i podnoszenie kompetencji zostały w dużej mierze zaniedbane i nie zostały 
odpowiednio uwzględnione i nie zostały właściwie doinwestowane. 
 
W projekcie Diagnosis badano obecny stan rynku renowacji budynków w krajach partnerskich i 
rozważano program nauczania w zakresie wymaganych kompetencji  w połączeniu z 
wykorzystaniem aktualnych narzędzi diagnostycznych i interdyscyplinarnych technik 
instrumentalnych. 
 
Projekt dotyczy komunikacji, a w szczególności wykorzystania technologii informacyjno-
komunikacyjnych stosowanych w budownictwie dla profesjonalistów w celu pogłębienia wiedzy 
na temat istniejących nowoczesnych narzędzi technologicznych do oceny budynków. 
 
Projekt obejmuje współpracę między partnerami międzynarodowymi, a tym samym dąży do 
ulepszenia istniejących narzędzi szkoleniowych i propozycji programów kwalifikacji 
zawodowych w celu opracowania odnowionego profilu zawodowego w sektorze budowlanym 
oraz dostosowania i przyjęcia tego profilu we wszystkich państwach członkowskich. Powinno to 
znacznie pomóc w opracowaniu modelowego profilu zawodowego dla specjalisty ds. diagnozy 
obiektu, aby zaradzić niedoborowi w tej dziedzinie specjalistów budowlanych w całej Europie. 

 

Kevin Sheridan  
Sekretarz Generalny AEEBC 
EurBE, MSc, CEnv, FIET, MICE. FCABE, CBUILDE, FCIOB, FRICS, FSCSI, FIBCI, 
FCInstCES.  

 
 
 

  



    
 

7 
 

Prolog z Włoch: 
 
Tworzenie edukacyjnej polityki w naszym regionie opiera się na europejskich strategiach I 
rekomendacjach w owiązaniu z z różnymi gałęziami przemysłu, włączając w to przemysł 
budowlany. 
 
Inwestycja w rozwój kompetencji i umiejętności cyfrowych, wspierających pracę 
profesjonalistów jest kluczowa dla szybkości rozwoju przemysłu, i jest także dźwignią 
podnoszenia wydajności systemów społeczno-ekonomicznych w celu sprostania nowym 
wyzwaniom związanym z paradygmatem Przemysłu 4.0. 
 
Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników rośnie nie tylko na poziomie regionalnym, 
ale również krajowym, mocno wspomagane nowymi przepisami w zakresie Zamówień 
Publicznych, w powiązaniu z naciskiem położonym na digitalizację skomplikowanych projektów 
budowlanych oraz z zastosowaniem, czasem na zasadach woluntarystycznych, 
zaawansowanych regulacji prawnych zawartych w dokumencie „Organizacja i cyfryzacja 
informacji o projektach budowlanych oraz projektach inżynierii lądowej, z uwzględnieniem 
technologii BIM – Building Information Modeling”. 
 
Ta sytuacja wymogła na Regionie Emilia Romagna dostosowanie Regionalnych Ram 
Kwalifikacji i wprowadzenie do systemu nowej kwalifikacji – Specjalisty BIM. 
 
Nowe rezultaty projektu DIAGNOSIS pojawiły się we właściwym momencie, w trakcie ważnej 
debaty różnych graczy na rynku edukacji uniwersyteckiej – publicznej i prywatnej, i wzmocni 
szybki przegląd oraz uaktualnienie oferty edukacyjnej szkół wyższych, z wprowadzeniem 
nowych profesjonalnych kwalifikacji. 
 
 
Francesca Bergamini  
Dyrektor Departamentu Programowania Polityk Usług Edukacyjnych w Zakresie Szkolenia 
Zawodowego i Wiedzy Regionu Emilia-Romania 
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1. Wprowadzenie 
 

Ze względu na kryzys gospodarczy zaistniały w ostatnich 10 latach w Europie, sektor 

budownictwa bardzo ucierpiał, co spowodowało wciąż utrzymujące się trudności  

we wprowadzaniu innowacji i podwyższaniu kompetencji pracowników budownictwa. Kryzys w 

ogólnym sektorze inżynierii lądowej dotknął również podsektor zajmujący się renowacją i 

rewitalizacją budynków oraz innych obiektów inżynierskich, mimo, że dział ten charakteryzuje 

się znaczną odpornością na zmiany ekonomiczne na rynku. 

 

Działalność w zakresie istniejących budynków była bardzo aktywnym podsektorem w każdym 

kraju europejskim, ze średnią aktywnością przekraczającą 50% całego sektora.  

Uznaje się jednak, że poziomy te nie są równe dla każdego kraju: w niektórych osiągają 20%, 

podczas gdy w innych przekraczają 70% całkowitej działalności. Z drugiej strony, w odróżnieniu 

od sektora przemysłowego, budownictwo jest mniej otwarte na stosowanie nowoczesnych 

technologii i systemów zarządzania, co generalnie jest w europejskim budownictwie w stadium 

mocno początkowym. Dobrym przykładem jest metodologia BIM (Building Information 

Modeling). Jest to rozwiązanie wciąż dalekie od bycia integralną częścią bieżących projektów 

budowlanych i jest stopniowo wprowadzane do sektora budowlanego. 

 

Kryzys pociągnął za sobą znaczną reorganizację sektora budownictwa, co spowodowało ogólny 

wzrost działań rewitalizacyjnych i poprawę procesu „starzenia się” europejskich zasobów 

budowlanych. Z punktu widzenia społecznego, ekonomicznego i środowiskowego renowacje  

i rewitalizacje obiektów są bardziej wydajnymi i efektywnymi procesami, niż budowa nowego 

obiektu. 

 

Działalność rewitalizacyjna tradycyjnie była początkowo ukierunkowana na aspekty 

konstrukcyjne budynków i ich bezpieczeństwo. Obecnie wiele umów międzynarodowych, takich 

jak ostatni szczyt klimatyczny COP21 w Paryżu w 2015 r. lub niedawna aktualizacja 

europejskiej dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej budynków (2018/844), 

zdecydowało o przyspieszeniu odnowienia istniejących budynków, w celu zmniejszenia zużycia 

energii oraz osiągnięcia zrównoważonego, konkurencyjnego, bezpiecznego i pozbawionego 

węgla systemu energetycznego. 

 

Obecnie, biorąc pod uwagę zaangażowanie społeczne, musimy dodać do kwestii energetycznej 

nowe wymagania w zakresie komfortu, dostępności i wielu innych parametrów, jakie muszą 

zaoferować budynki XXI wieku. Te niezbędne zmiany są doskonałą okazją do rozwinięcia 

obecnych w przemyśle ulepszeń do systemów zarządzania w sektorze i wprowadzenia  

BIM jako standardowej metodologii projektowej. 

 

Odpowiedź na szerokie i złożone spektrum wymagań, z którymi musi się zmierzyć poprawna 

rewitalizacja, nie jest sprawą łatwą, a większość profesjonalistów ma wiele trudności z zajęciem 

się tym tematem. Mówiąc o istniejących budynkach, kluczowym aspektem jest uzyskanie 

odpowiedniego poziomu wiedzy na temat wymagań stawianym budynkom i dobrej znajomości 

ich komponentów. W sektorze budownictwa, naturalnie nasuwa się problem braku konkretnego, 

nowego profilu zawodowego jakim jest: EKSPERT DIAGNOSTYCZNY. 

 

Ekspert, który może prowadzić dialog z właścicielami istniejących budynków  

lub ich przedstawicielami (administratorem / zarządcami budynków), a jednocześnie  

z profesjonalistami z branży techniczno - budowlanej, jest tym, który może korzystać  

z najnowszych technologii do analizowania budynków, wykrywania i wyjaśniania niezbędnych 

problemów technicznych (tj. zapobieganie trzęsieniom ziemi, poprawa zapotrzebowania 
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energetycznego, komfort środowiskowy itp.). Ekspert ten może - z konkretnymi kompetencjami 

społeczno-psychologicznymi oraz technicznymi - informować właścicieli i administratorów 

budynków o planowaniu działań przez świadome i racjonalne decyzje oparte na rzeczywistych, 

przeanalizowanych danych, dotyczących konkretnego obiektu. 

 

Utrzymanie, remont i rewitalizacja budynków, wymagają dwóch uzupełniających się dyscyplin 

zawodowych: jednej technologicznej i związanej z inżynierią, a drugiej związanej  

z dziedzictwem i walorami estetycznymi - architekturą. Diagnostyka musi opierać się na bardzo 

spójnej bazie technologiczno - obliczeniowej, zrachowaniach energetycznych itp. Zawsze 

należy uwzględniać koncepcję budynku oraz jego walory estetyczne, historyczne i te związane  

z dziedzictwem, historią. W tym sensie ekspert Diagnostyk, pracujący nad istniejącym 

budynkiem o wartości historycznej, musi być inżynierem, który zawsze wykazuje wrażliwość  

i szacunek dla konstrukcji budynku. Jakość pracy eksperta Diagnosty jest niezbędna,  

aby zrealizował kompletny projekt, który oszczędza materiały i czas oraz poprawia wyniki 

rewitalizacji lub renowacji. 

 

Na poziomie UE projekt DIAGNOSIS uwzględnia strategię „Budowa 2020” na rzecz 

zrównoważonej konkurencyjności sektora budowlanego i przedsiębiorstw w nim działających 

(2012 r.). W szczególności powiązany plan działania mający na celu poprawę specjalistycznych 

szkoleń oraz zwiększenie atrakcyjności i wydajności sektora. Konieczne jest lepsze 

przewidywanie przyszłych potrzeb w zakresie umiejętności i kwalifikacji, przyciągnięcie 

wystarczającej liczby studentów do odpowiednich zawodów budowlanych oraz stworzenie 

warunków dla lepszego środowiska pracy i rozwoju kariery, większej mobilności pracowników 

budowlanych i szerszego świadczenia usług angażujących różne profesje. 

 

Niniejszy dokument, „Building Diagnosis Expert. Nowy profil zawodowy dla sektora 

budowlanego w Europie”, przedstawia badanie porównawcze, w którym uczestniczyli wszyscy 

partnerzy zaangażowani w ramach projektu DIAGNOSIS, i ma stanowić bazę wiedzy wspólnej 

dla ekspertów diagnostyki w krajach partnerskich. Jest to badanie porównawcze aktualnych 

narzędzi / metod technologicznych niezbędnych do oceny budynków i związanych z nimi 

kwalifikacji zawodowych w czterech krajach.  
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2. Analiza sektora budowlanego w Hiszpanii, Włoszech, 

Wielkiej Brytanii i Polsce. 

 
Przegląd europejskiego rynku budowlanego 
Wybrane z następujących tekstów są tłumaczonym cytowaniem z opublikowanego artykułu wskazanego w przypisach

1
 

 

Europejska prognoza rynku budowlanego była zawsze złożonym zadaniem dla analityków  

ze względu na wiele różnych stron w analizie. Ostatnie czasy pokazują, że europejski rynek 

budowlany, znajduje się na ścieżce stałego wzrostu. Do 2008, perspektywy rynkowe były 

stosunkowo niezadowalające, biorąc pod uwagę pogorszenie koniunktury gospodarczej. 

Niedawne jednak zmiany gospodarcze i obroty rynku sugerują pozytywne perspektywy  

w najbliższej przyszłości. Od 2014 w prawie wszystkich krajach UE zwiększyło się PKB.  

W związku z tym nie jest zaskakujące, że przyszłość europejskiego rynku budowlanego 

wygląda dość klarownie. Analitycy przewidują, że działalność budowlana ponownie wzrośnie  

jak w 2015 roku, co przekłada się na wzrost na poziomie 3% rocznie.  

 

.  

PKB i łączna produkcja budowlana z 2014 r. (Euroconstruct listopad 2018 r.) 

 

Europejska prognoza rynku budowlanego (krótkoterminowa) 

 

Zbadano krótkoterminowe wzorce wzrostu na europejskim rynku budowlanym. Liczni analitycy 

przewidują, że rynek ustabilizuje się w niektórych krajach w ramach przygotowań  

do długoterminowego wzrostu, który ma nastąpić w przyszłości. W innych krajach rynki lokalne 

utrzymają stały wzrost. 

  

                                                           
1 Seyed Hasan. Europe Construction Market Forecast from 2015 to 2020. Building radar 
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CAŁKOWITA WYDAJNOŚĆ SEKTORA BUDOWLANEGO                (%zmiany w rzeczywistych terminach) 

Państwo/Rok  Oszacowane Prognoza Perspektywy 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Austria 0,1 0,4 3,5 2,3 1,5 1,6 1,1 

Belgia 2,2 3,6 2,5 2,3 1,8 4,6 2,5 

Dania 2,7 3,9 2,8 2,7 2,6 2,2 2,0 

Finlandia 0,4 7,1 2,8 2,8 -1,2 -2,9 -1,6 

Francja -2,0 2,6 3,8 3,2 1,1 0,7 2,2 

Niemcy 0,0 2,6 2,7 1,3 0,1 -0,6 -0,9 

Irlandia 9,4 5,6 14,6 6,1 3,8 1,0 0,5 

Włochy 0,9 1,0 0,5 1,7 2,1 2,0 1,8 

Holandia 8,1 6,8 4,2 6,3 4,6 3,7 2,2 

Norwegia -1,2 4,5 6,6 0,9 4,0 3,8 3,9 

Portugalia 3,4 -1,6 9,0 7,6 7,2 6,3 5,6 

Hiszpania 2,9 1,8 4,6 5,7 4,5 3,0 1,0 

Szwecja 5,7 5,9 6,2 2,0 -3,8 -0,7 -2,4 

Szwajcaria 1,7 0,2 1,2 2,5 1,0 0,5 0,7 

Wielka Brytania 3,9 4,2 7,0 -0,8 1,3 2,7 1,1 

Europa zachodnia (EC-15) 1,4 2,9 3,9 2,2 1,5 1,4 1,0 

Czechy 6,8 -5,6 3,3 10,0 6,9 4,3 10,0 

Węgry 1,8 -18,3 27,0 24,7 10,3 1,7 5,6 

Polska 4,1 -5,0 8,8 12,9 10,1 4,7 5,4 

Słowacja 18,7 11,4 3,8 5,9 3,7 0,1 -0,7 

Europa wschodnia (EC-4) 5,3 -7,3 9,3 13,4 9,1 3,9 6,0 

Kraje Euroconstruct (EC-19) 1,6 2,3 4,1 2,8 2,0 1,6 1,3 

 
(Euroconstruct 2018 listopad) 

 

Kolejni partnerzy przyjrzeli się różnym sektorom branży budowlanej, które mają się dobrze 

rozwijać w najbliższej przyszłości i oczekuje się, że będą miały stały wzrost. Rok 2015  

był bardzo ważnym rokiem dla branży budowlanej w Europie.
2
 

 

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nowe osiedle 

mieszkaniowe 
-4 0, 1 2, 6 4, 7 3, 7 5, 0 do 6, 2 7, 6 

Nowe, 

niemieszkalne 
-5, 2 0,6 2, 7 2, 1 2, 3. 3, 1 4, 1 4, 7 

Budynki R & M -0,3 1,4 w 1, 6 1, 1 1,4 w 1, 8 2, 2. 2, 6 

Inżynieria lądowa -4, 2 1,4 w 2, 2. 2, 6 2, 7 3, 7 4, 4. 4, 9 

Łącznie -2,7 1 2, 1 2, 2. 2, 2. 2, 9 3, 6 4, 2. 

Całkowity rozwój produkcji według segmentów rynku –% tempa wzrostu w ujęciu realnym (źródło Euroconstruct listopad 

2018) 

 

 

Europejski rynek rewitalizacji 

 

Analizując raport Euroconstruct z 2018 r., klarowne staje się, że co roku rynek remontów 

budowlanych zyskuje na znaczeniu w porównaniu z rynkiem nowych budynków. 

                                                           
2 Seyed Hasan. Europe Construction Market Forecast from 2015 to 2020. Building radar 
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Poniższy schemat pokazuje, że w 2018 r. rynek remontów budowlanych stanowił 50% całego 

rynku budowlanego, co oznacza, że jest równie ważny jak „nowe” budownictwo.  

Poniższy rysunek pokazuje również, że największe potrzeby remontowe mają mieszkania. 

Według statystyk przedstawionych w raporcie Euroconstruct 2018 wzrost remontów  

w budownictwie mieszkaniowym będzie tak duży, jak wzrost budownictwa mieszkaniowego. 
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Europejska prognoza rynku budowlanego (długoterminowa) 

 

 
 

Plan działania Komisji Europejskiej: budownictwo 2020
3
 

 

Przyszłość i perspektywy dla branży budowlanej wyglądają jasno i obiecująco, po części 

dlatego, że Komisja Europejska chce, aby branża budowlana ustabilizowała się i ponownie 

wkroczyła w tendencję wzrostową. W 2013 r. opracowano plan działania „Budowa 2020”  

w celu zapewnienia, aby przemysł stał się bardziej konkurencyjny i doświadczył 

zrównoważonego wzrostu w krótkim i długim okresie. Plan działania „Budownictwo 2020”  

to kompleksowy plan, który określa strategię „zrównoważonej konkurencyjności sektora 

budowlanego i jego przedsiębiorstw”, obejmując kluczowe filary konkurencyjności i wydajności. 

 

Plan ma 5 celów: 

1. Zabezpieczenie inwestycji na czas renowacji i rewitalizacji 

2. Kapitał ludzki 

3. Efektywne gospodarowanie zasobami 

4. Poprawa rynku wewnętrznego budownictwa 

5. Pozostała konkurencyjność w globalnym przemyśle 

 

Europejska Konferencja Budowlana (EBC - The European Building Conference)  

z zadowoleniem przyjęła ten projekt i współpracuje z UE nad jego postępami, korzystając  

z kluczowych środków promowania wzrostu w branży budowlanej w Europie i zwiększenia  

jej atrakcyjności. Plan działania „Budowa 2020” wspiera MŚP w branży budowlanej, zachęcając 

je do ekspansji na rynku odnowy niskoemisyjnej poprzez finansowe i inne programy 

motywacyjne. Zachęca również do zapewnienia równych warunków działania dla SMEs w celu 

promowania konkurencyjności, w szczególności przez program budowania umiejętności - cenne 

narzędzie samodoskonalenia dla przedsiębiorstw.  

 

Rozwój technologiczny w Europie 

 

Głównym celem w UE jest promowanie zielonej energii i zachęcanie do „inteligentnej 

infrastruktury”. Cele polityczne obejmują inwestowanie w nowoczesne technologie i wspieranie 

innowacji w branży budowlanej. Nasze badania wskazują, że Europa ma jedne z najbardziej 

zaawansowanych energooszczędnych środków rozwoju infrastruktury. Wszystkie te środki  

                                                           
3 Seyed Hasan. Europe Construction Market Forecast from 2015 to 2020. Building radar 
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są częścią strategii UE mającej na celu promowanie eko-innowacji i przyjaznych dla środowiska 

technik rozwoju infrastruktury. 

 

Prognozy na przyszłość 

 

Ogólnie rzecz biorąc, europejski rynek budowlany wykazuje tendencję do stałego wzrostu, 

chociaż niektóre regiony mogą nie doświadczać wzrostu tak szybko, jak inne. Środki takie  

jak plan działania „Budowa 2020” i polityka eko-innowacyjna wskazują, że UE ma odpowiednie 

narzędzia i będzie nadal zapewniać udogodnienia, a także będzie zachęcać do zapewnienia 

stabilności i prowokowania wzrostu na rynku. 

 

2.1 Sektor budowlany w Hiszpanii 
 

Według raportu Euroconstruct z listopada 2018
4
 r. hiszpańska gospodarka cierpi z powodu 

globalnego spowolnienia gospodarczego i wchodzi w fazę niższego wzrostu.  

Ponieważ konsumpcja i eksport tracą stabilność, nie można dłużej utrzymać energicznego 

tempa wzrostu w przypadku sytuacji z lat 2015–2017. Po zaobserwowaniu oznak utrudnień w 

wielu wskaźnikach ekonomicznych, warto zastanowić się, czy sektor budowlany można jeszcze 

podtrzymać przy stałym wzroście. Oczywiście budownictwo nie jest odporne na zmiany 

ekonomiczne, ale jak dotąd, prawie nie zauważono żadnej reakcji, a zatrudnienie  

w budownictwie nadal rośnie bardziej niż w innych sektorach. Wydaje się, że wzrostowi 

krótkoterminowemu nic nie zagraża, a budżety projektów są wystarczające, aby oczekiwać 

wzrostu produkcji o 5,7% w 2018 r. i 4,5% w 2019 r. Perspektywy średnioterminowe są bardziej 

niepewne. 

 
Ewolucja przez podsektory na rynku hiszpańskim 

 
Hiszpański sektor budownictwa, od czterech lat, ma pozytywną charakterystykę,  

głównie w wyniku ożywienia budownictwa mieszkaniowego. Popyt na mieszkania nie wykazuje 

żadnych symptomów w momencie wyżu ekonomicznego i oczekuje się,  

że zarówno 2018, jak i 2019 będą latami silnego wzrostu (odpowiednio 11% i 8,5%).  

Jako pierwsze oszacowanie można zaproponować scenariusz, w którym 2020 nadal pozostaje  

w strefie dodatniej (3,5%), ale 2021 już nie (-3%). Ze swojej strony rynek inny niż mieszkaniowy  

ma również powody do dalszego wzrostu, ale także do poczucia zagrożenia. Prognoza stwarza 

scenariusz coraz niższego wzrostu (z 4% w 2018 r. do 2,5% w 2021 r.), lecz nie pokazuje 

spadku w postaci liczby mieszkań. W każdym razie sektor, który przez wiele lat utrzymuje 

                                                           
4 Euroconstruct 2018 listopad 
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regularny i trwały wzrost (o 2%), jest sektorem rewitalizacji i konserwacji, który konsoliduje się 

jako ochrona przed możliwymi przyszłymi kryzysami, tak jak miało to miejsce w przypadku 

poważnego kryzysu z ostatnich 10 lat. W Hiszpanii sektor budowlany ewoluował, rozwijając i 

utrzymując w użyciu techniki wytwarzania „in situ” i prawie rzemieślnicze systemy budowlane, 

częściowo ze względu na środowisko, sprzyjający klimat i stosunkowo niedawny rozwój branży 

budowlanej. Wpływ na to miały także czynniki społeczno-ekonomiczne, takie jak tańsza siła 

robocza, niż w innych krajach UE, mniej specjalistyczne szkolenia, utrzymanie tradycji itp. 

 

Obecnie sektor budowlany w Hiszpanii opiera się głównie na systemach podwykonawstwa,  

co oznacza niestabilne zarządzanie i wymaga specjalistów o wysokiej konkurencyjności, 

umiejętnościach technicznych i organizacyjnych, zdolnych do organizowania się i zarządzania 

złożonymi zespołami o możliwościach realizowania różnych zadań. 

 

Sektor budownictwa zmienił kierunek rozwoju stawiając na nowe wymagania, w szybszym 

tempie niż w przypadku samej kadry profesjonalistów, tym samym dalszej edukacji dla tych, 

którzy dopiero ukończyli studia i wchodzą na rynek. Konsekwencją tego jest fakt, że obecnie 

istnieje wiele podobnych do siebie zawodów, o różnych cechach (nowy system edukacji, 

rewitalizacja itp.) oraz różnorodnych profilach zawodowych, zawodach i funkcjach,  

które skutkują słabo zdefiniowanymi kwalifikacjami zawodowymi. 

 

Jeśli mówimy o rewitalizacji, działania te były bardzo ważne przez cały czas trwania kryzysu  

w sektorze budowlanym i obecnie utrzymuje umiarkowany wzrost. Można przewidzieć  

2,5% wzrostu rocznie w latach 2018-2021. Należy wziąć jednak pod uwagę, że rząd zaplanował 

nowy plan rozwoju państwa ukierunkowany na remonty domów w latach 2019–2022,  

co powinno pobudzić działalność rewitalizacyjną. Z pewnością jedną z linii priorytetowych,  

które zostaną opracowane na rzecz odbudowy, będzie linia efektywności energetycznej, 

napędzana przez nową dyrektywę ukierunkowaną na globalne cele ekologiczne. 

 

2.2 Sektor budowlany we Włoszech 
 

Przegląd włoskiego sektora budowlanego  

 

Sektor budowlany we Włoszech stanowi kluczowy element, wpływający na gospodarkę krajową, 

przyczyniając się do około 17% PKB. 

 

 
Wykres 1 – sektor budowlany: wkład w PKB, Źródło ISTAT 

 

Po długim i ciągłym spadku z powodu kryzysu gospodarczego, który spowodował spadek  

o 32,2% produkcji sektorowej w latach 2010 i 2016 oraz istotne obniżenie rentowności  

w tym samym okresie (19,3%) z poważnym wpływem na zatrudnienie (zmniejszenie  o 23,3% 
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siły roboczej)
5
, ponieważ w 2015 roku, sektor budowlany zarejestrował niewielki wzrost 

gospodarczy, przyczyniając się do 18,8% krajowego PKB, [rys. 2]. 

 

 
Rys. 2. przemysł (w tym budownictwo), wartość – źródło, dane Banku Światowego 

 

W odniesieniu do sektorowych trendów w zatrudnieniu, dane dostarczone przez Europejskie 

Obserwatorium Sektora Budowlanego [2018] określają liczbowo zatrudnioną siłę roboczą  

w 2016 r. W szeroko pojętym sektorze budowlanym (inżynieria i działalność architektoniczna, 

produkcja, budownictwo, nieruchomości), jako 2.254.918 osób, ze spadkiem o 22,4%  

w porównaniu z 2010 r. Zaktualizowane dane odnoszące się do sektorowego trendu 

zatrudnienia w 2017 r. Określają liczbę pracowników na około 1.400.000,00 osób (rys. 3). 

 

 
Rys. 3. Liczba zatrudnionych przez sektor w 2017 w 

 

Ożywienie po kryzysie gospodarczym wykazało zasadniczą zmianę, którą można powiązać  

ze znacznym zmniejszeniem inwestycji w nowe budynki i ponownym zainteresowaniem 

odbudową i przekwalifikowaniem istniejącego zasobu budowlanego. Oznacza to, że powrót  

do znanej już stabilności stał się namacalny, ale wciąż pozostaje słaby. W rzeczywistości niska 

wydajność wraz ze wzrostem kosztów materiałów, sprzętu i pracy utrudniają pokonanie  

luki w konkurencyjności, a włoskie firmy wciąż cierpią w porównaniu z firmami działającymi  

w budownictwie innych krajów europejskich. 

  

                                                           
5 Europejskie Obserwatorium sektora budowlanego, profil kraju-Włochy czerwiec 2018 
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Z drugiej strony rząd centralny wprowadził nowe regulacje sektorowe (tj. nowe prawo zamówień 

publicznych), aby wesprzeć rozwój sektora i jego innowacyjność. W szczególności ustawa 

budżetowa na 2017 r. wprowadziła panel środków poprawy bieżącej sytuacji, w celu zachęcenia 

do naprawy, stymulowania przekwalifikowań zawodowych, rewitalizacji istniejących budynków, 

a także interwencji w zakresie efektywności energetycznej oraz środków bezpieczeństwa 

sejsmicznego (do 85%). 

 

Analiza sektorowa przekazana przez ECSO w styczniu 2019 r. potwierdza wyżej opisane 

trendy, wskazując następujące główne ograniczenia dla całkowitego ożywienia włoskiego 

budownictwa: 

 

- duże trudności dla SME w dostępie do finansowania. W rzeczywistości w ciągu ostatnich 

kilku lat sektor szczególnie ucierpiał z powodu ograniczonego dostępu do finansowania, 

np. wąski dostęp sektora budowlanego do kredytu zmniejszył się o 22% w 2016r.  

z powodu braku szeroko pojętej odbudowy zasobów kredytu bankowego i wynikającej  

z tego pilnej potrzeby znalezienia nowych źródeł finansowania; 

- rosnący dług publiczny i związane z nim opóźnienia w płatnościach przez administrację 

publiczną: SME zgłosiły w 2017 r. średnią płatności dostarczonych przez P.A. wynoszącą 

156 dni; 

- ograniczenie siły roboczej, „efekt zastępczy”, niedobór umiejętności: z powodu długiego 

kryzysu wiele wykwalifikowanych pracowników i ekspertów, przede wszystkim młodzież, 

która wyemigrowała za granicę. W konsekwencji w kraju występuje nadwyżka 

pracowników o niskich kwalifikacjach (tj. tradycyjne zawody takie jak: malarze, 

pracownicy do czyszczenia konstrukcji budowlanych, pracownicy handlu sektorowego 

itp.);  

- narasta także zjawisko niedoboru umiejętności. Konieczna jest zatem lepsza interakcja 

między instytucjami szkolnictwa wyższego (przekazywanie wiedzy technicznej),  

a przedsiębiorstwami (zapewnianie doświadczenia praktycznego i menedżerskiego),  

aby zaradzić niedoborowi umiejętności zaobserwowanemu we włoskim sektorze 

budowlanym. Drugim zjawiskiem jest zjawisko „zastępstwa”, determinowane przepływami 

zagranicznych pracowników stopniowo zastępujących działającą w kraju, siłę roboczą. 

  

Pomimo tej złożonej ogólnej sytuacji w sektorze szeroko pojętej branży budowlanej warto wziąć 

pod uwagę, że Włochy i tak są „Moderate Innovator” (umiarkowanie innowacyjne) zgodnie z 

European Innovation Scoreboard 2017 (wskaźnik innowacji = 75,5). Poprzednie innowacje 

dotyczą zgłoszeń patentowych związanych z budownictwem: aplikacje do projektowania i 

inteligentne systemy życia. Również zastosowanie metodologii BIM, która stanie się stopniowo 

obowiązkowa do 2025 r., stanowi dziedzinę innowacji dla całego sektora, a jednocześnie 

stanowi istotne wyzwanie dla zastosowania w istniejącym i historycznym dziedzictwie 

budowlanym.  

Z drugiej strony transformacja spowodowana skutkami cyfryzacji i zrównoważeniem 

ekologicznym budynków, stanowi najważniejsze ramy rozwoju i ożywienia sektora 

budowlanego.  

Bardziej szczegółowo rozpatrując problem, wdrożenie technologii komunikacji cyfrowej w 

sektorze budowlanym przyczyniłoby się do przejrzystości istniejących informacji, ponieważ pod 

względem dostępności, użyteczności danych, informacja stanowi istotną dźwignię ożywienia 

działalności gospodarczej w tym sektorze. Rozpowszechnianie nowych modeli życia, dbałość o 

zrównoważoną produkcję oraz materiały i procesy produkcyjne o niskim wpływie na środowisko 

implikuje przyjęcie innowacyjnych technologii, zastosowanie eko-materiałów w „zielonych” 

budynkach, integrację budynków z innowacyjnymi systemami mobilności o niskim wpływie na 
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środowisko lub inteligentna zbiórka odpadów charakteryzująca „inteligentne miasto”
6
. 

Wreszcie znaczną siłę reprezentują działania eksportowe i transgraniczne świadczenie usług 

budowlanych: w 2016 r. Włochy wyeksportowały na całym świecie około 421 milionów ton 

materiałów, (przede wszystkim ceramicznych, marmurowych), przy czym znaczny wzrost 

wyniósł 45 milionów w porównaniu z 2010 r. 

 

2.3 Sektor budowlany w Wielkiej Brytanii 
Poniżej zamieszczono informacje parlamentarne licencjonowane na podstawie licencji otwartej Parlamentu v 3.0 

 

Zgodnie z dokumentem informacyjnym parlamentu Zjednoczonego Królestwa z grudnia 2018 r. 

Brytyjski sektor budowlany obejmuje rozwój i budowę budynków mieszkalnych  

i niemieszkalnych; prace budowlane nad projektami inżynierii lądowej; oraz specjalistyczne 

prace budowlane (takie jak hydraulika i instalacja elektryczna). Sektor nie obejmuje działań 

takich jak usługi architektoniczne lub zarządzanie projektami, które często towarzyszą 

projektom budowlanym. 

 

W 2017 r. sektor budowlany wniósł do gospodarki Wielkiej Brytanii 113 mld GBP, co stanowi 

6% całkowitej produkcji gospodarczej. W sektorze było 2,4 miliona miejsc pracy, co stanowi  

7% całkowitej liczby zatrudnionych w Wielkiej Brytanii. W Wielkiej Brytanii istniało 1,0 mln firm 

budowlanych, co stanowi 17% całości. Produkcja ekonomiczna sektora budowlanego wyniosła  

w 2017 r. 113 mld GBP, co stanowi 6% całkowitej kwoty w Wielkiej Brytanii. 

 

Produkcja w branży budowlanej rośnie każdego roku (w ujęciu realnym) od 2013 r.  

Jest to przedłużony okres wzrostu w sektorze budownictwa. Odsetek całkowitej produkcji 

ekonomicznej generowanej przez budownictwo wzrósł w ciągu ostatnich 20 lat z 3,8% w 1997 r. 

do 6,6% w 2017 r. 

 

Produkcja sektora budowlanego znacznie spadła w czasie kryzysu finansowego w latach 2008 i 

2009. Cała gospodarka od tego czasu powróciła do normy. Produkcja budowlana wzrosła nieco  

w 2010 i 2011 roku, po czym ponownie spadła w 2012 r. do tak niskiego poziomu 

obserwowanego podczas recesji w 2009 r. Od końca 2012 r. do początku 2017 r. utrzymywał  

się wzrost produkcji budowlanej. Sektor przekroczył szczyt sprzed recesji w IV kwartale 2015 r.  

W III kwartale 2018 r. produkcja była o 14% wyższa niż w I kwartale 2008 r. (Produkcja w całej 

gospodarce wzrosła o 15% w tym samym okresie). 

 

W branży budowlanej w trzecim kwartale 2018 r. było 2,4 miliona miejsc pracy, co stanowi 6,8% 

wszystkich miejsc pracy w Wielkiej Brytanii. W ciągu ostatnich dziesięciu lat liczba miejsc pracy 

w branży budowlanej była stała (pomimo spadku w 2009 i 2010 r.). Spadła jednak liczba miejsc 

pracy w budownictwie w stosunku do wszystkich miejsc pracy. Jest to związane z rosnącą 

produkcją, co oznacza, że sektor budowlany stał się bardziej produktywny w ciągu ostatniej 

dekady (więcej produkuje ta sama lub mniejsza liczba pracowników). 

 

Sektor budowlany jest niezwykły, ponieważ duża część osób zatrudnionych w tym sektorze 

pracuje na własny rachunek. Wiele miejsc pracy w sektorze to umowy o pracę przy konkretnych 

projektach. Praca na własny rachunek w sektorze budowlanym stanowi 37% wszystkich miejsc 

pracy, prawie trzy razy więcej niż w całej gospodarce. W sektorach usług jako całości miejsca 

pracy na własny rachunek stanowią zaledwie 11% miejsc pracy. 

 

                                                           
6
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Podobny odsetek miejsc pracy w sektorze budowlanym występuje w każdym regionie Wielkiej 

Brytanii. 

 

Zlecenia napraw i konserwacji budynków dla sektora budowlanego stanowią 34% wartości 

wszystkich zamówień. Ogólnie zamówienia z sektora prywatnego, stanowiły trzy czwarte 

wszystkich zamówień. Zamówienia mieszkaniowe w sektorze prywatnym były warte 34,7 mld 

funtów, co stanowi wzrost o 10% w stosunku do roku poprzedniego (w wartościach 

nominalnych). 

 

W pierwszym kwartale 2007 r. zamówienia sektora prywatnego do sektora budowlanego były 

warte ponad pięciokrotność wartości zamówień z sektora publicznego. W latach 2008 i 2009 

zamówienia sektora prywatnego spadały. Jednocześnie wzrosły zamówienia sektora 

publicznego, częściowo w wyniku bodźca fiskalnego ówczesnego rządu, który polegał  

na przedstawieniu niektórych zamówień na infrastrukturę. Od tego czasu zamówienia sektora 

publicznego w sektorze budowlanym pozostały zasadniczo takie same (w wartościach 

nominalnych). Zamówienia w sektorze prywatnym wzrosły o 34% w ujęciu nominalnym.  

W 2017 r. zamówienia budowlane w sektorze prywatnym stanowiły 76% wszystkich zamówień 

budowlanych. 

 

Zamówienia na infrastrukturę sektora prywatnego wzrosły w ciągu ostatniej dekady, mniej 

więcej tak samo jak zamówienia na infrastrukturę sektora publicznego. Jednak od 2017r. 

zamówienia sektora publicznego wzrosły znacznie szybciej. W ostatnim kwartale różnica 

między zamówieniami infrastruktury sektora publicznego i prywatnego znacznie się zmniejszyła,  

a zamówienia sektora publicznego wzrosły. W trzecim kwartale 2018 r. zamówienia  

na infrastrukturę sektora prywatnego wyniosły 2,9 mld GBP, a zamówienia na infrastrukturę 

sektora publicznego wyniosły 2,7 mld GBP. 

 

Budownictwo mieszkaniowe jest ważną częścią sektora budowlanego, generującą 41 miliardów 

funtów, co stanowi 25% produkcji sektora. Recesja miała szczególnie wyraźny wpływ  

na budowę domów w podsektorze prywatnym. Zamówienia w podsektorze prywatnym 

gwałtownie spadły do 2009 r., lecz od tego czasu znacznie wzrosły. 

 

W trzecim kwartale 2018 r. produkcja mieszkaniowa w sektorze prywatnym była warta 22,2 mld 

funtów. Produkcja mieszkań w sektorze publicznym była warta 7,2 miliarda funtów.  

Rząd ma ambicję dostarczyć 1 milion domów do końca 2020 roku i dostarczyć jeszcze pół 

miliona do końca 2022 roku. 

 

2.4 Sektor budowlany w Polsce 

 
Według ostatnich dostępnych danych (Główny Urząd Statystyczny -GUS) (luty 2019 r.)  

Wartość produkcji budowlano-montażowej realizowanej w kraju w 2017 r. Wyniosła 197,4 mld 

zł. Wzrost produkcji budowlano-montażowej w 2017 r. w porównaniu do roku poprzedniego  

(w cenach stałych) wyniósł 10,2% (wobec spadku o 2,2% w 2016 r.). Największy udział  

w 2017 r. miały przedsiębiorstwa prowadzące głównie specjalistyczne roboty budowlane - 

40,8%. W 2017 r. Polskie podmioty budowlane i inne niż budowlane zatrudniające powyżej  

9 osób zrealizowały ze środków własnych poza terytorium Polski działalność budowlaną  

o łącznej wartości 6,6 mld zł, z czego 5,8 mld zł (88,5%) przeznaczono na eksport robót 

prowadzone przez przedsiębiorstwa budowlane. Poniższy wykres pokazuje, jak zmieniała  

się produkcja budowlano-montażowa w Polsce na przestrzeni lat. Linia ciągła pokazuje 

dynamikę zmian w tej produkcji. 
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Źródło: Główny Urząd Statystyczny 

 

 
Wskaźniki produkcji budowlano-montażowej (ceny stałe) - średnia miesięczna baza 2015 = 100, Źródło: Główny Urząd 

Statystyczny (GUS) 

 

Budownictwo mieszkaniowe 

 

Od stycznia do marca 2019 r. oddano do użytku 47,4 tys. mieszkań, o 5,8% więcej  

niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W 2018 r. oddano 185 170 mieszkań, o 3,8%,  

czyli o 2 więcej niż w 2017 r. Każdego roku rynek mieszkaniowy w Polsce odnotowuje wzrost 

zarówno liczby wydanych pozwoleń na budowę, jak i liczby oddanych mieszkań [GUS].  

Poniższy wykres pokazuje, jak zmieniała się liczba wydanych pozwoleń na budowę od 2014 r.,  

liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, oraz liczba mieszkań oddanych do użytku. 
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Źródło: Główny Urząd Statystyczny 

 

Poniższy wykres pokazuje aktywność budownictwa mieszkaniowego w poszczególnych 

miesiącach w Polsce od 2016 r. Według najnowszych danych, w marcu 2019 r. wzrosła liczba 

pozwoleń na budowę lub przesłanie projektu budowlanego (o 17,2%), a liczba mieszkań  

w których budowa zaczęła wzrastać (o 42,4%). Liczba oddanych mieszkań spadła (o 5,5%)  

w porównaniu z lutym 2019 r. 

 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny 

 

Renowacja i modernizacja na rynku budowlanym 

 

Na podstawie raportu „Renowacja i modernizacja budynków w Polsce 2016. Analiza rynku  

i prognozy rozwoju na lata 2016-2021” wyraźnie widać, że od kilku lat wkład sektora 

remontowego w polski rynek budowlany wyraźnie wzrósł. Jest to spowodowane stopniowym 

nasycaniem gospodarki nowymi inwestycjami budowlanymi. Od kilku lat tendencja ta jest 

wyraźnie widoczna w budownictwie mieszkaniowym, który z roku na rok spada. Według 

kwartalnej ankiety konsumenckiej przeprowadzonej przez Eurostat, najwyższy odsetek Polaków 

w ostatnich latach zadeklarował zamiar remontu domu lub mieszkania w przyszłym roku. Trend 

rosnącego znaczenia prac remontowych i modernizacyjnych w budownictwie mieszkaniowym 

potwierdza również raport PMR zatytułowany „Rynek wyposażenia wnętrz w Polsce 2016. 

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021”. Z badań przeprowadzonych na potrzeby 

raportu na reprezentatywnej próbie 600 Polaków wynika, że co drugi remont był 

przeprowadzany osobiście przez respondentów lub z pomocą przyjaciół i rodziny. Im wyższy 

jest dochód respondentów, tym rzadziej remont przeprowadzany jest osobiście, a większy 

odsetek remontów przeprowadzają firmy remontowe i budowlane. 
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Poniższa tabela przedstawia najczęściej przeprowadzane prace remontowe: 

 

 
Wykres na podstawie danych z www.izolacje.com.pl 

 

Analizując dane z poniższej tabeli, wyraźnie widać, że budownictwo mieszkaniowe od lat 

spada, co jest związane ze wzrostem rynku remontów: 

 

Konstrukcje budowlane i wydajność montażowa 
w Polsce względem różnych typów prac (%), 

średnia z 2006-2010 i 2011-2015 

  2006-2010 2011-2015 

Budownictwo - całościowo 

Prace inwestycyjne 68,50% 71,10% 

Prace renowacyjne 31,50% 28,90% 

Inżynieria budowlana 

Prace inwestycyjne 66,50% 72,00% 

Prace renowacyjne 33,50% 28,00% 

Budownictwo nie-mieszkaniowe 

Prace inwestycyjne 69,80% 70,40% 

Prace renowacyjne 30,20% 29,60% 

Budownictwo mieszkaniowe 

Prace inwestycyjne 71,80% 68,70% 

Prace renowacyjne 28,20% 31,30% 

 
Tabela na podstawie danych z izolacje.com.pl 

 

Poniższa tabela przedstawia szacunkowe koszty remontu domu. Lewa kolumna odnosi  

się do skali pojedynczego obiektu, a prawa do skali całego kraju: 
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Ściany 

 

Dachy 

Drzwi 

Windows 

Instalacje wodne 

Ogrzewanie 

Łączne 

Źródło: https://instalreporter.pl 

 

Jakie są przewidywane potrzeby remontowe w Twojej nieruchomości? 

 

 

 
 

Kolejnym bardzo ważnym elementem renowacji jest poprawa efektywności energetycznej 

budynków. Poniższy wykres pokazuje, jak zmienia się prawo w tej sprawie i jakie są prognozy  

na przyszłe lata. 
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Źródło: Główny Urząd Statystyczny 

 

W 2016 r. przychody 15 największych firm budowlanych w Polsce spadły o 3% w porównaniu  

do roku poprzedniego i wyniosły 28,6 mld zł. W 2014 i 2015 r. można było zaobserwować 

wzrost dochodów firm z branży budowlanej. Było to spowodowane realizacją dużych projektów 

infrastrukturalnych realizowanych w ramach pierwszej perspektywy UE. Spadek dochodów  

w 2016 r. Spowodowany był opóźnieniem nowych procedur zamówień publicznych dotyczących 

infrastruktury, które mają zostać przeprowadzone w ramach budżetu UE na lata 2014–2020. 

Należy również podkreślić, że wiele firm wdraża nowe projekty zgodnie z podejściem 

„zaprojektuj i zbuduj”, więc nawet jeśli zamówienie publiczne zostanie sfinalizowane i 

wykonane, faktyczna praca, tj. generowanie przychodów, rozpocznie się 18 miesięcy od daty 

zawarcia umowy. 
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3. Analiza istniejących kwalifikacji zawodowych w 

odniesieniu do prowadzonych studiów w Hiszpanii, 

Włoszech, Wielkiej Brytanii i Polsce 
 

W tej części zajęto się analizą sytuacji tych zawodów, które istnieją na ryku trzy lata lub dłużej, 

które są zaangażowane w sektor budownictwa, w każdym kraju UE uczestniczącym w projekcie 

DIAGNOSIS. Opisujemy dziedzinę sektorową, w której poszczególni partnerzy pracują oraz 

sytuację akademicką, która determinuje różne zawody w każdym kraju.  

Zostaną przybliżone pozycje na rynku odpowiednich specjalistów i funkcje, które pełnią  

w procesie budowlanym. 

 

W projekcie Diagnosis wzięły udział cztery kraje UE: Hiszpania, Włochy, Wielka Brytania  

i Polska. Przedstawiona analiza, zarówno studiów uniwersyteckich, jak i wykonywanych 

zawodów, pochodzi z prac realizowanych przez każdego partnera projektu oraz z wyników 

materiału  „Profil ekspercki w diagnostyce budowlanej”, stworzonego specjalnie na potrzeby 

badania. 

 

Jak widać na poniższej mapie Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora 

Audiowizualnego, różnorodność edukacji młodych ludzi i studentów jest znacząca i znajduje 

odzwierciedlenie w analizie szczegółowej dla każdego kraju, który przedstawiono poniżej. 

 

 
Komisja Europejska / EACEA / Eurydica, 2017. Struktura europejskich systemów edukacji 2017/18: Diagramy 

schematyczne. Fakty i liczby Eurydica. Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej. 

 

3.1 Szkolenia akademickie w sektorze budowlanym w Hiszpanii 
 

Na szczęście, w ramach zdobywania wiedzy, wyższe wykształcenie akademickie w Hiszpanii 

charakteryzuje się podejściem ogólnym i koncentracją na bardzo niewielu stopniach,  

które teoretycznie powinien zapewnić cały możliwy system edukacyjny. To elastyczne podejście 

jest powiązane z faktem, że istnieje profesjonalne podejście, silnie korporacyjne  

i chronione przez prawo. Wszystko to uwarunkowało rynek, który w praktyce często odchodził  

od zbyt surowych przepisów, co uniemożliwiło odpowiedź na rzeczywiste potrzeby. 

 

W podsektorze rewitalizacji i renowacji specjaliści o wyspecjalizowanych profilach akademickich 

działają w sposób uzupełniający: historycy, archeolodzy, konserwatorzy, geologowie 
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geotechnicy, lekarze, chemicy, topografowie i wielu innych specjalistów. Często są to doradcy  

lub osoby biorące udział w projektach i realizacji robót budowlanych, gdy istnieje potrzeba 

uzyskania konkretnej wiedzy z różnych dziedzin, zwłaszcza w zakresie remontów i rewitalizacji 

obiektów inżynierskich. 

 

Najbardziej odpowiednimi i wielowartościowymi profilami do prac diagnostycznych  

na istniejących budynkach w Hiszpanii są zazwyczaj Architekci i Architekci Techniczni 

(Inżynierowie Budownictwa). Praktycy ci są w stanie zrozumieć budynki jako całość i zostali 

przeszkoleni w zakresie analizy i zrozumienia różnych podsystemów budynku (fundamentów, 

konstrukcji, przegród zewnętrznych, wykończenia i wyposażenia) oraz zrozumienia działań, 

które mogą skutkować szkodami dla budynków. Są to hiszpańscy praktycy, którzy mogą lepiej 

opracować pełną i dokładną diagnozę, samodzielnie lub kierując - jeśli to konieczne - zespołem 

ekspertów. 

 

Jednak, jak pokażą opisane poniżej programy studiów w zakresie architektury i architektury 

technicznej, wykształcenie w zakresie diagnostyki budynków jest rzadkie i często tylko część 

studentów zdobywa głębszą wiedzę, uczęszczając na obligatoryjne zajęcia, które mogą 

zapewnić rozszerzenie określonych kompetencji w rewitalizacji i działalności w zakresie 

dziedzictwa budowlanego. 

 

Do dziś eksperci rozwiązali ten brak szkolenia w zakresie diagnostyki na różne sposoby. 

Większość zdobyła konkretną wiedzę dzięki szkoleniom zawodowym oferowanym  

przez uniwersytety i podmioty zawodowe z tego sektora. Mówimy o szkoleniach i krótkich 

kursach, które są ukierunkowane na bardzo konkretne tematy, które specjaliści muszą znać,  

aby być na bieżąco z nowymi kwestiami technicznymi, organizacyjnymi lub legislacyjnymi. 

Możliwości edukacyjne zorientowane bardziej na techniki rewitalizacyjne niż na samą 

diagnostykę, co było wcześniejszym wymogiem dla wszystkich prac rewitalizacyjnych  

i restauracyjnych. Z drugiej strony to krótkie szkolenie koncentrujące się na konkretnych 

aspektach zostało uzupełnione doświadczeniem zawodowym, aby wyedukować odpowiednich 

ekspertów. Obecnie w Hiszpanii istnieje niewielu ekspertów, ze względu na duży osobisty 

wysiłek zdobywania wiedzy. 

 

Poniższy wykres pokazuje opartą na znanych regułach ścieżkę edukacyjną istniejącą  

w Hiszpanii, zgodnie z badaniem promowanym przez Komisję Europejską, EACEA i Eurydice  

w 2017 r. Obserwujemy, że młodzi ludzie dostają się na uniwersytet w wieku 18/19 lat,  

a studia inżynierskie trwają 3 / 4 lata, a po nich studia magisterskie trwające rok lub dwa lata. 

Jak zobaczymy później, stopnie naukowe są dość ogólne, a studia magisterskie i podyplomowe 

umożliwiają wybór profilu zawodowego i prawdziwej wiedzy specjalistycznej. 

 

 
Komisja Europejska / EACEA / Eurydica, 2017. Struktura europejskich systemów edukacji 2017/18:  

Diagramy schematyczne. Fakty i liczby Eurydica. Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej. 

 

Począwszy od ustanowienia Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (EHEA), powstała 

wiedza specjalistyczna wynikająca z edukacji akademickiej oraz dywersyfikacji 
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kwalifikacji/stopni odnoszących się do nowych i rzeczywistych zadań i funkcji, które mają pełnić 

nowi praktycy. Ten progresywny proces adaptacji zakończy się nie tylko zmianami ilościowymi  

i jakościowymi programów nauczania, ale także będzie promować nowe funkcje zawodowe. 

Właśnie w tym kontekście Projekt Diagnosis rozwija się, przyjmując jako główny cel odpowiedź 

na potrzebę specjalisty ds. diagnostyki budynków dla hiszpańskiego sektora budowlanego. 

 

Zaledwie kilka lat temu w Hiszpanii system akademicki zmienił się w celu dostosowania  

do EHEA. Aby przeanalizować hiszpańską panoramę akademicką studiów związanych  

z architekturą i realizacją inwestycji, skupiliśmy się na analizie programu nauczania Politechniki 

Katalońskiej (UPC). Jako partner projektu DIAGNOSIS i zgodnie z rankingami QS World 

University według dyscypliny nauczania
7
 jest to pierwszy uniwersytet w Hiszpanii w dziedzinie 

architektury i środowiska budowlanego, 8 w Europie i 22. na świecie. Jest to reprezentatywny 

przykład hiszpańskiej rzeczywistości akademickiej, ponieważ na poziomie krajowym istnieje 

wspólny obowiązkowy program, który ujednolica wspólne programy nauczania, jednocześnie 

umożliwiając każdemu uniwersytetowi dostosowanie się i specjalizację w konkretnych 

sprawach. 

 

Wybrane centra nauczania i programy studiów w UCP są następujące: 

 

Barcelona School of Architecture 

Barcelona School of Architecture (ETSAB) i Vallés (ETSAV) 

 

 Studia architektoniczne 

Czas trwania: 5 lat 

Obciążenie studyjne: 300 punktów ECTS (w tym praca licencjata). Jeden punkt ECTS 

odpowiada obciążeniu dydaktycznemu 25-30 godzin. 

Forma: zajęcia bezpośrednio z wykładowcą 

Absolwenci tego kierunku w dziedzinie architektury będą kompetentnymi technicznie  

i rygorystycznymi naukowcami, którzy będą zaangażowani w produktywne prace 

architektoniczne i projekty architektoniczne, które spełniają zarówno wymagania 

estetyczne, jak i techniczne. Studenci zapoznają się z historią i teorią architektury, 

urbanistyką i urbanistyką, metodami badawczymi i przygotowaniem projektów 

budowlanych, a także problemami konstrukcji, konstrukcji i inżynierii związanymi  

z projektowaniem budynków. Zrozumieją relacje między ludźmi, budynkami  

i ich otoczeniem, a także zawód architekta i jego rolę w społeczeństwie, umożliwiając 

im uwzględnienie czynników społecznych projektowania. 

 Dyplom magistra architektury 

Czas trwania: 1 rok 

Obciążenie studyjne: 60 punktów ECTS. Jeden punkt ECTS odpowiada obciążeniu 

dydaktycznemu 25-30 godzin. 

Forma: zajęcia bezpośrednio z wykładowcą 

Dyplom magistra architektury kwalifikuje się do wykonywania zawodu architekta. Jego 

celem jest dostarczenie absolwentowi zaawansowanej wiedzy, która opiera się na treści 

prac badawczych w dziedzinie architektury i obejmuje dogłębne studium projektowania, 

technologii i urbanizmu, jak również solidne, multidyscyplinarne szkolenia w 

architekturze. 

 

 Dyplom magistra studiów zaawansowanych w architekturze-Barcelona (MBArch) 

Czas trwania: 1 rok 

                                                           
7http://www.topuniversities.com/subject-rankings 

 

http://www.topuniversities.com/subject-rankings
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Obciążenie studyjne: 60 punktów ECTS. Jeden punkt ECTS odpowiada obciążeniu 

dydaktycznemu 25-30 godzin. 

Forma: zajęcia bezpośrednio z wykładowcą 

Celem studiów magisterskich w zakresie studiów zaawansowanych w architekturze-

Barcelona (MBArch) jest szkolenie studentów w zakresie badań, innowacji  

i nowoczesnego designu architektonicznego w sposób elastyczny i ukierunkowany  

na specjalizację. Z naciskiem na wiedzę fachową, erudycji, tradycji i praktyki 

zawodowej, Barcelona School of Architecture oferuje kompleksowe podejście do 

zawodowej lub nauczania kariery w architekturze. 

 

 Niektóre specjalności związane z interwencją na akcje produkcji zawarte  

w MBArch 

Zarządzanie urbanistyczne i architektoniczne oraz wycena 

Celem tej specjalizacji jest promowanie badań w zakresie urbanistyki  

i zagospodarowania przestrzennego oraz zarządzania, które dotyczą problemów 

przestrzennych, miejskich i nieruchomościowych z perspektywy trans-dyscyplinarnej, 

która uwzględnia techniczne, prawne, gospodarcze i społeczne aspektów zarządzania 

miejskiego i wyceny. 

Teoria, historia i kultura 

Celem tej specjalizacji jest dostarczenie specjalistycznej wiedzy potrzebnej do praktyki 

zawodowej w dziedzinach zarządzania kulturą i muzeami, zarządzania dziedzictwem 

architektonicznym i miejskim, mediacji w procesach uczestnictwa oraz zapewniania 

dokumentacji historycznej i dziedzictwa kulturowego dla wszystkich rodzajów instytucji 

publicznych i prywatnych. 

Architektura, energia i środowisko 

Jest to specjalizacja, która umożliwia studentom zdobywanie i rozwijanie umiejętności 

badawczych w zakresie oceny energetycznej struktur architektury i urbanistyki, oceny 

oddziaływania na środowisko projektów architektonicznych i urbanistycznych  

oraz stosowania naturalnych i sztucznych techniki kondycjonowania środowiskowego. 

Renowacja i rewitalizacja architektoniczna 

Celem tej specjalizacji jest zapewnienie studentom umiejętności przeprowadzania 

analiz, projektowania i badań w dziedzinie renowacji i odbudowy architektury 

budynków. 

 

 Dyplom magistra zrównoważonej interwencji w środowisku mieszkaniowym 

(MISMeC) 

Czas trwania: 1 rok 

Obciążenie studyjne: 60 punktów ECTS. Jeden punkt ECTS odpowiada obciążeniu 

dydaktycznemu 25-30 godzin. 

Forma: zajęcia bezpośrednio z wykładowcą 

Tytuł magistra zrównoważonej interwencji w środowisku budowlanym  

ma na celu wyedukowanie absolwentów z zaawansowaną koncepcyjną i 

technologiczną wiedzą o środowisku miejskim, aby poprawić zrównoważony rozwój i 

zarządzać projektami angażując interwencje w dziedzinach architektury, budownictwa, 

projektowania miejskiego i infrastruktury. 
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Barcelona School of Civil Engineering 

Szkoła inżynierii dróg, kanałów i portów w Barcelonie (ETSECCPB) 

 

 Licencjat z inżynierii lądowej 

Czas trwania: 4 lata 

Obciążenie studyjne: 240 punktów ECTS (w tym praca licencjacka). Jeden punkt 

ECTS odpowiada obciążeniu dydaktycznemu 25-30 godzin. 

Forma: zajęcia bezpośrednio z wykładowcą 

Ten licencjat w dziedzinie inżynierii lądowej, ma na celu wyedukowanie inżynierów  

o wiedzy ogólnej, którzy mają solidne podstawy w naukach podstawowych i szeroko 

pojętego widzenia inżynierii lądowej i jego zastosowań w rozwijaniu i ulepszaniu 

współczesnego społeczeństwa. Ten system dąży do alternatywnych rozwiązań, które 

szanują środowisko oraz odnoszą się do sposobu organizacji transportu i miast; 

Projektowanie dróg; Ochrona wybrzeży i plaż; Obrona przed powodzią i trzęsieniami 

ziemi; analizowanie i projektowanie infrastruktury na dużą skalę; badania i rozwój 

nowych źródeł energii – to wszystko jest w zakresie pracy inżynierów budownictwa. 

Stopień ten zapewnia dostęp do ścieżek rozwoju kariery, prowadzącej do podjęcia 

studiów drugiego stopnia z prestiżowymi instytucjami na całym świecie. 

 

 Licencjat w inżynierii robót publicznych 

Czas trwania: 4 lata 

Obciążenie studyjne: 240 punktów ECTS (w tym praca licencjacka). Jeden punkt 

ECTS odpowiada obciążeniu dydaktycznemu 25-30 godzin. 

Forma: zajęcia bezpośrednio z wykładowcą 

Ten typ studiów licencjackich w dziedzinie inżynierii robót publicznych (dawniej licencjat 

budownictwa) oferuje specjalistyczne szkolenie w zakresie zarządzania i realizacji 

projektów w dziedzinach cywilnych budownictwa, hydrologii i transportu miejskiego oraz 

usług, których rozwój jest bardzo związany z popytem ze strony społeczeństwa. Można 

na tych studiach  nabyć umiejętności w budownictwie zrównoważonym, planowaniu, 

projektowaniu, budowie, konserwacji i zarządzaniu projektami i infrastrukturą inżynierii 

lądowej, w tym dróg, mostów, zapór, oczyszczalni ścieków, kolei, portów morskich i 

wybrzeży; systemów logistycznych; planowanie gospodarcze i przestrzenne. Po 

studiach można wykonywać obliczenia, oceny, badania i raporty dla każdej firmy w 

sektorach, w których inżynieria lądowa i środowiskowa odgrywają ważną rolę. 

 

 Studia magisterskie w zakresie analizy konstrukcyjnej zabytków i budowli 

historycznych (SAHC) 

Czas trwania: 1 rok 

Obciążenie studyjne: 60 punktów ECTS. Jeden punkt ECTS odpowiada obciążeniu 

dydaktycznemu 25-30 godzin. 

Forma: zajęcia bezpośrednio z wykładowcą 

Studia magisterskie w zakresie analizy strukturalnej zabytków i budowli historycznych 

(SAHC), koordynowane przez Universidade do Minho i z UPC jako uczestnikiem, 

zapewniają zaawansowane szkolenia inżynierskie w zakresie ochrony historycznych 

struktur architektonicznych. Kurs jest prowadzony przez ekspertów z dziedziny 

architektury, inżynierii, geofizyki, chemii i historii i ma na celu zapewnienie 

wielodyscyplinarnego zrozumienia dziedziny ochrony konstrukcji. 
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Barcelona Szkoła budownictwa 

Barcelona Szkoła budownictwa (EPSEB) 

 

 Dyplom licencjata w zakresie technologii architektonicznej i budownictwa 

Czas trwania: 4 lata 

Obciążenie studyjne: 240 punktów ECTS (w tym praca licencjata). Jeden punkt ECTS 

odpowiada obciążeniu dydaktycznemu 25-30 godzin. 

Forma: zajęcia bezpośrednio z wykładowcą 

Ten licencjat w dziedzinie architektury technologii i budownictwa, dostarcza europejską 

ogólną wiedzę opartą na teorii, technikach i technologii budownictwa. Studenci 

nabywają kompetencje potrzebne do rozwiązania wszelkich kwestii związanych z 

etapami w cyklu budowlanym: budowa, konserwacja, rewitalizacja, rozbiórka i rozwój 

miast. Po ukończeniu studiów, absolwenci będą mieli kwalifikacje do wykonywania 

niektórych zawodów w europejskim sektorze budowlanym: architekt techniczny, 

kierownik budowy, koordynator ochrony zdrowia i bezpieczeństwa oraz 

oprogramowanie do modelowania informacji o budynku (BIM) 3D Specjalista. Powyższe 

funkcje są w stanie rozwijać absolwenta i dostarczyć konkretną wiedzę wymaganą do 

uzyskania dyplomu potwierdzającego dalsze kompetencje (DAC), który może być 

homologowany przez profesjonalną Agencję certyfikującą (ACP), który potwierdza 

jakość, zdolności i kompetencję profesjonalistów z branży budowlanej i architektury. 

 

 Dyplom magistra w zakresie zaawansowanego budownictwa MUCAE 

Czas trwania: 1,5 roku akademickiego 

Obciążenie studyjne: 90 punktów ECTS (w tym praca magisterska). Jeden punkt 

ECTS odpowiada obciążeniu dydaktycznemu 25-30 godzin. 

Forma: zajęcia bezpośrednio z wykładowcą 

Stopień magistra w zakresie budownictwa zaawansowanego kształci absolwentów 

sektora budownictwa, który jest coraz bardziej zautomatyzowany. W obecnym 

kontekście, w którym odnotowano spadek liczby nowych budynków budowanych  

w Hiszpanii, coraz ważniejsze są koncepcje takie jak zrównoważony rozwój  

i efektywność energetyczna, podobnie jak wzrost, ochrona i poprawa dziedzictwa 

budowlanego. Stopień magistra zapewnia zatem wiedzę, która stawia czoła nowym 

wyzwaniom sektora budowlanego, a studenci muszą pogłębiać wiedzę na temat 

procesu budowlanego i prowadzenia prac badawczych. 

 

 Studia magisterskie w zakresie budownictwa kubaturowego 

Czas trwania: 1,5 roku akademickiego 

Obciążenie studyjne: 90 punktów ECTS (w tym praca magisterska). Jeden punkt 

ECTS odpowiada obciążeniu dydaktycznemu 25-30 godzin. 

Forma: zajęcia bezpośrednio z wykładowcą 

Celem studiów magisterskich w zakresie budownictwa kubaturowego jest kształcenie 

absolwentów, którzy będą zaangażowani w procesy zarządzania w wiodących firmach 

budowlanych i którzy będą dążyć do poprawy oraz optymalizacji tych procesów. 

Edukacja obejmuje zarządzanie finansami i jakością, zarządzanie projektami, 

zarządzanie energią budynków i budowanie dziedzictwa oraz bezpieczeństwo prac 

budowlanych. Studenci mogą zdecydować się na pogłębienie wiedzy na temat innych 

tematów, takich jak kierowanie całym projektem, wykorzystanie zintegrowanych 

narzędzi do zarządzania i marketing nieruchomości. 
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Szkolenia związane z rewitalizacją, przywracaniem i utrzymaniem istniejących budynków, 

zgodne z różnymi sylabusami: 

 

ETSAB/ETSAV 
Studia architektoniczne 

Temat ECTS Obowiązkowe/opcjonalne 

Historia (I-II) 6 + 7 Obowiązkowe 

Wprowadzenie do dziedzictwa architektonicznego 3 Opcjonalne 

Re-Inhabit: - mieszkania i ulice 5 Opcjonalne 

Techniki rehabilitacyjne i zastosowania 3 Opcjonalne 

Techniki i sztuka przywrócenia użyteczności 3 Opcjonalne 

Dyplom magistra architektury 

Temat ECTS Obowiązkowe/opcjonalne 

Mieszkalnictwo i zrównoważony rozwój: Rewitalizacja 
fizyczna i regeneracja społeczna i miejska 

5 Opcjonalne 

Dyplom magistra studiów zaawansowanych w architekturze-Barcelona (MBArch) 

Temat ECTS Obowiązkowe/opcjonalne 

Renowacja architektoniczna i interwencje konserwatorskie 
Techniki: środki bezpieczeństwa 

5 Obowiązkowe 

Renowacja architektoniczna i interwencja konserwatorskie 
Techniki: przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 

5 Obowiązkowe 

Renowacja, patologie i zbrojenie strukturalne 5 Opcjonalne 

Dyplom magistra zrównoważonej interwencji w środowisku zabudowanym (MISMeC) 

Temat ECTS Obowiązkowe/opcjonalne 

Ponowne zamieszkanie 5 Obowiązkowe 

Ponowne włączenie do użytkowania 5 Obowiązkowe 

Ponowne wzniesienie 5 Obowiązkowe 

Metabolizm społeczny i miejski 5 Obowiązkowe 

   

 

ETSECCPB 
Licencjat w inżynierii lądowej 

Temat ECTS Obowiązkowe/opcjonalne 

Wytrzymałość materiałów i konstrukcji 9 Obowiązkowe 

Analiza konstrukcji 7,5 Obowiązkowe 

Licencjat w inżynierii robót publicznych 

Temat ECTS Obowiązkowe/opcjonalne 

Wytrzymałość materiałów 6 Obowiązkowe 

Studia magisterskie w zakresie analizy strukturalnej zabytków i budowli historycznych (SAHC) 

Temat ECTS Obowiązkowe/opcjonalne 

Zachowanie sejsmiczne i dynamika konstrukcji   

Inspekcja i Diagnostyka   

Naprawa i wzmacnianie - techniki   

Konserwacja obiektów i konserwacja materiałów   
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EPSEB 
Dyplom licencjata w zakresie technologii architektonicznej i budownictwa 

Temat ECTS Obowiązkowe/opcjonalne 

Budowa patologii 5 Obowiązkowe 

Diagnostyka budynków i rehabilitacja energetyczna 3 Opcjonalne 

Diagnoza dla rehabilitacji 3 Opcjonalne 

Studium historyczne i graficzne przedstawienie rehabilitacji 3 Opcjonalne 

Projekty rehabilitacyjne 3 Opcjonalne 

Studia magisterskie w dziedzinie BHP 

Temat ECTS Obowiązkowe/opcjonalne 

Biznes i społeczeństwo 4 Obowiązkowe 

Dyplom magistra w zakresie budownictwa zaawansowanego 

Wprowadzenie do renowacji istniejącego budynku 5 Obowiązkowe 

Zjawiska fizyczne w budownictwie budowlanym 5 Obowiązkowe 

Zarządzanie budynkiem poprzez modelowanie informacji o budynku 
(BIM) 

5 Opcjonalne 

Renowacja i odnawianie energii 5 Opcjonalne 

Historyczno-architektoniczno-konstrukcyjna analiza istniejących 
budynków 

5 Opcjonalne 

Technika diagnostyczna i charakterystyka materiałów 5 Opcjonalne 

Integralną wyceny istniejącego budynku. Analiza strukturalna 5 Opcjonalne 

Techniki interwencji w istniejących budynkach. Renowacja 
funkcjonalna 

5 Opcjonalne 

Zarządzanie i alternatywy dla budowania dziedzictwa 5 Opcjonalne 

 

Jak możemy zaobserwować w powyższych tabelach, studia magisterskie  

z zaawansowanego budownictwa budowlanego prowadzone w EPSEB to te, które zapewniają 

najbardziej ukierunkowane szkolenie w zakresie renowacji budynków, chociaż możemy 

zauważyć, że żaden z 10 analizowanych programów nauczania nie zawiera umiejętności,  

które ekspert Diagnostyki budowlanej powinien osiągnąć (społeczny, ekonomiczny, 

technologiczny itp.) 

 

3.2 Szkolenia akademickie w sektorze budowlanym we Włoszech 
 

W odniesieniu do włoskiego systemu edukacji nabycie określonej wiedzy i umiejętności  

w zakresie diagnostyki budowlanej odnosi się do różnych kursów zarówno drugiego,  

jak i trzeciego poziomu. 

 

Ponadto ważne jest rozróżnienie między procesem diagnostyki nowych budynków,  

a diagnostyką infrastruktury w odniesieniu do ostatnich pięćdziesięciu lat budowy i procesami 

diagnostycznymi istniejących budynków lub budynków historycznych. W rzeczywistości z jednej 

strony możliwe jest uznanie dobrej oferty zarówno pod względem programów nauczania,  

jak i kursów dla profesjonalistów, z drugiej strony możliwe jest określenie konkretnych 

programów nauczania, które są głównie związane z konserwacją zabytków. Zdecydowanie 

brakuje konkretnej oferty edukacyjnej w zakresie diagnostyki istniejących budynków.  

W związku z tym w tym obszarze nie ma specyficznego dla kraju profilu zawodowego,  

który staje się jeszcze ważniejszy ze względu na rosnący rynek rewitalizacyjno - renowacyjny 

istniejących budynków. 

 

Holistyczne spojrzenie na diagnostykę budynków z uwzględnieniem zarówno aspektów 

technicznych, jak i ludzkich wpływających na wydajność istniejących budynków staje się pilną 

kwestią krajową w celu wspierania konkurencyjności sektora budowlanego i zachowania 

aktywów budowlanych. 

 

Ogólny system edukacji we Włoszech (2018) jest podzielony na trzy główne obszary,  

jak pokazano poniżej. 
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Komisja Europejska / EACEA / Eurydica, 2017. Struktura europejskich systemów edukacji 2017/18: Diagramy 

schematyczne. Fakty i liczby Eurydica. Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej. 

 

Refleksje na temat istniejących programów szkoleniowych w dziedzinie diagnostyki mają 

zasadnicze znaczenie, szczególnie w odniesieniu do istniejącego rynku remontów budynków. 

Istnieją główne kwestie, które należy wziąć pod uwagę w odniesieniu do transformacji 

budynków historycznych w inny sposób niż w przeszłości. Obecnie 55% światowej populacji 

mieszka na obszarach miejskich, a odsetek ten ma wzrosnąć do 68% do 2050 r. W związku  

z tym oczekuje się, że procesy konserwacji i renowacji wzrosną w ciągu najbliższych kilku  

lat do 90% całej działalności budowlanej. 

 

Ogólna diagnostyka budowlana jest częścią zarówno kursów kształcenia policealnego,  

jak i szkolnictwa wyższego na wydziałach inżynieryjnych lub architektonicznych. 

 

W odniesieniu do kursów kształcenia pomaturalnego, diagnostyka może przyjmować 

następujące formy: 

 Ankieta, rysunek i prezentacja (średnia 100 godzin); 

 Ramy prawne i regulacje zawodowe (średnio 12 godzin z odniesieniem do wszystkich 

elementów kursu); 

 Wydajność budynków energetycznych; 

 Monitoring budynku. 

 

Szkolnictwo wyższe: kursy inżynieryjne 

W odniesieniu do programów inżynierskich ścieżka diagnostyczna związana jest głównie  

z konkretnym zastosowaniem, takim jak analiza strukturalna lub badania termiczne. 

 

Co więcej, zrównoważone procesy środowiskowe i planowanie przestrzenne są celami 

dydaktycznymi na uczelniach takich jak politechniki. 

 

Laurea Magistrale (odpowiednik magistra) w „Inżynierii środowiska i planowania 

przestrzennego” zapewnia edukację skoncentrowaną na szerokim zakresie profesjonalnych 

umiejętności i wiedzy specjalistycznej wymaganej do radzenia sobie z odpowiednimi 

problemami inżynieryjnymi w celu zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych i 

wytworzonych przez człowieka infrastruktury. Misją jest kształcenie inżynierów, którzy mogą 

projektować infrastrukturę i planować rozwój, jednocześnie równoważąc ochronę środowiska  

i potrzeby społeczeństwa w zakresie lepszych warunków życia. Edukacja techniczna i naukowa 

poświęcona jest zatem, poprzez specjalistyczne kursy i laboratoria, opracowywaniu, 

projektowaniu i ocenie odpowiednich strategii zarządzania i interwencji, a także indywidualnych 

środków, w następujących ogólnych obszarach zainteresowania: 

 

- planowanie i projektowanie strategii i infrastruktury do ochrony gruntów i zapobiegania 

problemom związanym z zagrożeniami naturalnymi i powiązanymi działaniami 

antropogenicznymi; 
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- zarządzanie złożonymi systemami środowiskowymi i systemami informatycznymi  

do zarządzania gruntami i planowania zasobów; 

- projektowanie i ocena procesów i technologii inżynieryjnych w zakresie rekultywacji  

i konserwacji jakości środowiska, przetwarzania i odzyskiwania zasobów z emisji 

płynnych, stałych i gazowych oraz w celu rekultywacji gleby; 

- projektowanie i zarządzanie danymi systemów i komponentów do pomiaru, diagnostyki  

i kontroli środowiska i zasobów lądowych. 

 

Program zapewnia całą gamę specjalistycznych kursów i laboratoriów zajmujących  

się wszystkimi komponentami środowiska, powietrzem, wodą, glebą i fauną i florą oraz 

wpływami wynikającymi z naturalnych zagrożeń i działań człowieka, a także ich łagodzenia. 

 

Ponadto niektóre konkretne ścieżki są ściśle powiązane z zarządzaniem budynkami i terenem. 

Na przykład program edukacyjny Laurea Magistrale (odpowiednik Master of Science) w 

„Inżynierii bezpieczeństwa i zapobiegania w przemyśle procesowym” w Politecnico Turyn ma na 

celu przedstawienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa systemów produkcyjnych, biorąc 

również pod uwagę wpływ na środowisko do pracy instalacji. W ten sposób zdefiniowano 

program edukacyjny w celu przygotowania kierowników ds. bezpieczeństwa i planistów 

bezpieczeństwa, a także profesjonalnych osób posiadających umiejętności rozpoznawania 

zagrożeń, kwantyfikacji i minimalizacji ryzyka, organizowania diagnostyki, ustanawiania 

środków ochronnych i konserwacyjnych w celu minimalizacji ryzyka związanego z eksploatacją 

zakładu i zdolnych do zapewnienia zrównoważonego rozwoju produkcje. 

 

Szkolnictwo wyższe: kursy architektoniczne i studia podyplomowe 

Wprowadzenie narzędzi i metod digitalizacji mogłoby stanowić doskonałą okazję do poprawy 

wydajności sektora budowlanego. Konieczna jest jednak znaczna aktualizacja umiejętności,  

a także sposoby dzielenia się wiedzą specjalistów wśród wszystkich uczestników w sektorze 

budowlanym. W odniesieniu do branży budowlanej regionalny system szkolnictwa wyższego 

jest następujący: 

- 3 dyplomy wyższych szkół regionalnych; 

- 14 kursów podyplomowych; 

- 4 programy doktoranckie. 

 

Pomimo wysokiego poziomu jakości regionalnej oferty szkoleniowej, uniwersytet w Ferrarze jest 

od 2006 r. czołowym uniwersytetem organizującym krajowe kursy dla absolwentów architektury 

(CENSIS, 2017). Jak wspomniano wcześniej, w ramach kursów można zidentyfikować brak 

zagadnień związanych z wiedzą opartą na współpracy cyfrowej, związanych zarówno z 

tematami diagnostycznymi, jak i zarządzaniem projektami w istniejących budynkach.  
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Włoskie kursy podyplomowe dla inżynierów i architektów w dziedzinie diagnostyki dotyczą 

następujących obszarów stosowania: 

- rewitalizacja budynków; 

- zapobieganie oddziaływaniom sejsmicznym, Ocena i zarządzanie ryzykiem; 

- zarządzanie ryzykiem naturalnym i zagrożeniem; 

- digitalizacja sektora budowlanego dla istniejących procesów zarządzania budynkami 

(narzędzia i metody BIM). 

 

Inżynieria procesów i systemów budowlanych - program nauczania w zakresie budynków 

zabytkowych „Rewitalizacja” na Uniwersytecie w Bolonii to dwuletnie studia magisterskie 

„drugiego stopnia” wymagające od studentów uzyskania 120 punktów ECTS. Program trwa dwa 

lata i jest podzielony na cztery semestry. W pierwszym roku kursy są ukierunkowane głównie na 

podstawowe zagadnienia studiów magisterskich: Historia architektury włoskiej i europejskiej; 

Teoria konserwacji zabytków i konserwacja dziedzictwa kulturowego; Przegląd budynków, 

materiałów i technologii zabytkowych budynków; Zaawansowana mechanika konstrukcji i 

mechanika historycznych konstrukcji murowych i konstrukcji drewnianych. Ponadto kurs Design 

Project (Zaprojektuj pracę badawczą) ma na celu przeszkolenie studentów w zakresie 

ubiegania się o stypendium naukowe. Na drugim roku oferowane są zarówno kursy 

obowiązkowe, jak i fakultatywne na wyspecjalizowane tematy, takie jak Diagnostyka 

strukturalna, Ocena sejsmiczna i rewitalizacja; Inżynieria geotechniczna dla zachowania 

zabytków; Mineralogiczna i petrograficzna charakterystyka naturalnych i sztucznych materiałów 

kamiennych. 

 

Stopień magistra „Inżynieria trzęsień ziemi i sejsmologii inżynieryjnej” programu ROSE jest 

wspólnie przyznawany przez Instytut Zaawansowanych Studiów w Pawii (IUSS)  

i Università degli Studi di Pavia. W trakcie 18-miesięcznego programu magisterskiego studenci 

zdobywają umiejętność projektowania, wykonywania i oceny ocen zagrożenia sejsmicznego  

dla projektów inżynieryjnych specyficznych dla danego miejsca, a także do wykonywania badań 

sejsmicznych nowych konstrukcji oraz oceny i wzmacniania istniejących konstrukcji. 
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ROSE Masters wymagają co najmniej 90 punktów, z jedną rozprawą magisterską. Oznacza to, 

że student musi zdobyć co najmniej 60 punktów na kursach i 30 punktów  

na podstawie pracy magisterskiej. 

 

Kursy dla profesjonalistów 

Zgodnie z tymi samymi potrzebami, rozwój zawodowy we Włoszech związany jest z 

kompetencjami cyfrowymi w zakresie projektów remontowych istniejących budynków,  

które są kluczowym czynnikiem napędzającym konkurencyjność sektora budowlanego, 

zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Niemniej jednak, wzrost liczby kursów 

technicznych w dziedzinie rehabilitacji dla architektów i inżynierów oznacza brak programów 

szkoleniowych z zakresu diagnozy. Temat ten jest przedmiotem zainteresowania zarówno 

branż, jak i rynku nieruchomości. W rezultacie profesjonaliści i stowarzyszenia branżowe proszą  

o nowe szkolenia w celu zdobycia nie tylko umiejętności technicznych, które są opracowywane 

przez krótkie kursy na temat konkretnych narzędzi i technologii (kamera na podczerwień; 

skaner laserowy 3D itd.), oraz uzupełniające narzędzia i techniki o projekcie diagnostycznym,  

z holistycznego punktu widzenia. 

 

Metody i narzędzia 

Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie kursy, programy szkoleniowe i programy nauczania 

wspomniane powyżej metody i narzędzia nauczania są tradycyjnymi zajęciami edukacyjnymi na 

terenie kampusu, rzadziej e-learningiem lub blended learning. 

 

Po ukończeniu uniwersytetu istnieje możliwość podjęcia studiów podyplomowych,  

w których istnieje możliwość pogłębienia wiedzy z zakresu ogólnej diagnostyki budowlanej. 

 

Włoski sektor budowlany: Strategie aktualizacji kompetencji 

W odniesieniu do kluczowych umiejętności i kompetencji projektu „DIAGNOSIS” wprowadzenie 

narzędzi i metod digitalizacji może stanowić doskonałą okazję do poprawy wydajności sektora 

budowlanego. Konieczna jest jednak aktualizacja kompetencji, a także sposoby dzielenia się 

wiedzą profesjonalistów ze wszystkich podmiotów w sektorze budowlanym. 

 

W odniesieniu do branży budowlanej regionalny system szkolnictwa wyższego jest następujący: 

-2 wyższe dyplomy regionalne; 

-13 kursów podyplomowych; 

- 4 programy doktoranckie. 

 

Pomimo wysokiej jakości zarówno krajowej, jak i regionalnej oferty szkoleniowej, od 2017 r.  

Dzięki Clust-ER BUILD i współpracy między uniwersytetami, administracją publiczną, systemem 

ECVET i organizacjami branżowymi możliwe było rozpoczęcie uzupełniania braków wiedzy 

opartej na współpracy cyfrowej w sylabusy szkoleń, jak wspomniano wcześniej. 

 

Wiedza cyfrowa jest uważana za kluczowy obszar, zwłaszcza w odniesieniu do procesów 

odzyskiwania i restaurowania istniejących budynków. 

 

Analiza regionalnego systemu edukacji wykazała również prawie całkowity brak wiedzy opartej 

na zarządzaniu projektami, nawet w ciągu kursów trwających 5 lat. W rzeczywistości istnieje 

ogromna liczba kursów w takich obszarach, jak cyfrowa reprezentacja danych, wirtualne 

modelowanie architektury i inżynierii, zintegrowane technologie ICT do ankiet, ankiety 3D, GIS,  

a także wysokiej jakości badania doktoranckie na temat BIM, zarządzania Big Data, Narzędzia 

do drukowania 3D dla narzędzi architektury i sztucznej inteligencji i tak dalej. Z drugiej strony 

nauczanie o narzędziach i metodach współpracy nie zostało jeszcze wprowadzone. 
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Ponieważ aktualizacja kompetencji została uznana przez członków Clust-ER za główny  

cel do osiągnięcia, w 2017 r. utworzono „grupę zadaniową ds. Szkolnictwa Wyższego”,  

aby zrealizować niektóre cele w ciągu trzech do pięciu lat: 

 

1. Aktualizacja istniejących kursów szkoleniowych w określonych obszarach  

w odniesieniu do zidentyfikowanych nowych kwalifikacji; 

2. Planowanie przyjęcia określonych metod szkolenia (szkolenia dedukcyjne, szkolenia 

zawodowe itp.), Które mają być zastosowane w celu szybkiego osiągnięcia oczekiwanego 

celu. 

3. Aktualizacja programów licencjackich, magisterskich, doktoranckich (wiedza 

menedżerska, metody i narzędzia decyzyjne oparte na danych, zarządzanie ryzykiem, 

umiejętności zwiększania interakcji między środowiskiem akademickim a przemysłem, 

świadomość narzędzi finansowych) 

4. Zwiększenie skuteczności kursów podyplomowych (podejście indukcyjne, szkolenie  

w miejscu pracy itp.); 

5. Wzmocnienie partnerstwa między sektorem publicznym i prywatnym w dziedzinie 

digitalizacji w budownictwie. 

 

Ponadto zidentyfikowano cztery dziedziny kompetencji: 

1. Istniejąca Diagnostyka budynków; 

2. Digitalizacja procesów i produktów; 

3. Konserwacja zapobiegawcza; 

4. Komunikacja. 

 

3.3 Szkolenia akademickie w sektorze budowlanym w Wielkiej 

Brytanii 
 

Poniżej przedstawiono ogólny system edukacji w Wielkiej Brytanii. 
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Komisja Europejska / EACEA / Eurydica, 2017. Struktura europejskich systemów edukacji 2017/18: Diagramy 

schematyczne. Fakty i liczby Eurydica. Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej. 

 

Niemal wyjątkowo w Europie Wielka Brytania jest systemem samoregulującym w całej branży 

budowlanej, z wyjątkiem architektów, których tytuł jest chroniony i którzy muszą  

być zarejestrowani w Rejestrze Architektów (ARB - Architects Registration Board) ustanowionej 

przez parlament Wielkiej Brytanii w 1997 r. w celu dokładnej regulacji zawodu architekta w 

Wielkiej Brytanii. Rejestr jest niezależnym organem interesu publicznego, a praca w zakresie 

regulacji zawodu architektów zapewnia, że dobre standardy w zawodzie są konsekwentnie 

utrzymywane z korzyścią zarówno dla społeczeństwa, jak i architektów. 

 

Doprowadziło to do rozpowszechnienia stopni naukowych, które zawierają elementy 

kluczowych umiejętności i obszarów kompetencji projektu „DIAGNOSIS”, ponieważ niektóre 

zawody i powiązane z nimi stowarzyszenia zawodowe twierdzą, że do pewnego stopnia pracują 

w tym sektorze. Kompetencje wymagają jednak aktualizacji w celu odzwierciedlenia rosnącego 

zapotrzebowania na specjalistów ds. diagnostyki w sektorze budowlanym, a także konieczna  

jest wymiana wiedzy zawodowej między wszystkimi podmiotami w sektorze budowlanym. 

 

Edukacja uniwersytecka 

 

Kursy architektoniczne (https://www.architecture.com/education-cpd-and-careers/riba-

validation/international-validated-schools) 

Większość kursów architektury jest prowadzona przez uniwersytety na poziomie pierwszego 

stopnia (licencjat), który jest uznawany za część pierwszego procesu rejestracji wymaganego 

przez ARB, patrz wyżej. Obecnie w Wielkiej Brytanii istnieje 152 kursów z zakresu architektury. 

 

Przyjęcie na studia zazwyczaj następuje po pomyślnym otrzymaniu świadectwa wykształcenia 

średniego na poziomie zaawansowanym, które musi obejmować zaliczenie co najmniej dwóch 

przedmiotów (EQF poziom 4) lub pomyślne ukończenie rozszerzonego dyplomu lub dyplomu 

BTEC lub dyplomu „International Baccalaureate” z 28 punktami, w tym co najmniej 15 punkty na 

wyższym poziomie. Przyjęcie można również osiągnąć poprzez pomyślne ukończenie roku 

„bazowego”  przed pierwszym rokiem studiów. 
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Typowy kurs na Uniwersytecie Wschodnim w Londynie (www.uel.ac.uk) 

Ten kurs architektury jest jednym z naszych sztandarowych kursów na University of East 

London, zapewniając doskonałe ramy edukacyjne oraz pierwsze kwalifikacje potrzebne do 

zastania zawodowym architektem. 

 

Istnieje możliwość prowadzenia ze studentem zajęć w sposób indywidualny lub w małych 

grupach, z których każda prowadzona jest przez nauczyciela zajmującego się projektowaniem,  

który zwykle jest praktykującym architektem. Zespół naukowców wspiera studentów również w 

dziedzinie historii, teorii, technologii i informatyki. 

 

Stosowane jest wyraźnie „praktyczne” podejście do architektury. Kurs kładzie nacisk  

na uczenie się przez proces tworzenia, a następnie krytyczną refleksję nad tym,  

co zostało zrobione, rozwijanie kreatywności i krytycznej oceny. 

 

Siłami napędowymi są wyobraźnia, badania, eksperymenty i innowacje, a student poznaje 

szeroką gamę podejść, zainteresowań i obszarów pracy. 

 

Rdzeniem architektury jest studio projektowe, a głównym celem kursu jest rozwijanie 

umiejętności projektowych. Ponieważ naszym głównym celem jest maksymalne zwiększenie 

kreatywności i oceny, student może spodziewać się, że kurs będzie bardzo wymagający. 

 

Rok 1 

Architektura, Badanie projektu 1 (rdzeń) 

Architektura, projekt rozdzielczość 1 (rdzeń) 

Historia i teoria 1 

Badania techniczne, informatyka i reprezentacja 1 (rdzeń) 

 

Rok 2 

Badanie projektu architektury 2 rdzeń) 

Architektura, Design Resolution 2 (rdzeń) 

Historia i teoria 2 (rdzeń) 

Badania techniczne, informatyka i prezentacja 2 (rdzeń) 

 

Rok 3 

Architektura, Badanie projektu 3 (rdzeń) 

Architektura Design Resolution 3 (rdzeń) 

Historia i teoria 3 (rdzeń) 

Badania techniczne i badania zawodowe 3 (rdzeń) 

 

Kursy architektury Technologist 

Architectural Design Technology to interdyscyplinarny kurs łączący architekturę z inżynierią 

budowlaną, technologią budowlaną i zarządzaniem budową. Kurs ma silne podstawy  

w pracach projektowych i jest szczególnie rozpoznawalny dzięki praktycznemu podejściu  

do projektowania architektonicznego. Koncentruje się na badaniach technicznych,  

a także oprogramowaniu komputerowym do rysowania wspomaganego komputerowo 

(AutoCAD, Revit, BIM, Adobe Illustrator, Rhino) oraz symulacjach projektowania budynków  

i wydajności energetycznej (zintegrowane rozwiązania środowiskowe (IES) i Konstruktor 

projektów). W kursie wykorzystywane są światowej klasy laboratoria i warsztaty, w tym 

produkcję cyfrową i robotykę (wycinarki laserowe, drukarki 3D, ramię robota). 

 

Program może być studiowany w pełnym wymiarze godzin (3 lata lub 4 lata, jeśli z rokiem  

praktyk) lub w niepełnym wymiarze godzin (6 lat). Ścieżki nauczania do zawodu zostały również 

http://www.uel.ac.uk/
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wprowadzone w roku akademickim 2016/17, w których pracodawcy z sektora budowlanego 

zwrócili się do uniwersytetu, aby zaoferować zarządzanie projektami budowlanymi jako ścieżkę 

przygotowania do pracy w niepełnym wymiarze godzin. 

 

Kursy technologii architektonicznej są prowadzone przez uniwersytety na poziomie pierwszego 

stopnia (licencjat), który jest uznawany przez Chartered Institute of Architectural Technology 

Technologists jako część ich czarterowanego procesu członkostwa, a the Chartered 

Association of Building Engineers (CABE) jako część ich procesu przyjmowania na członka 

organizacji. Obecnie w Wielkiej Brytanii jest 432 różnych kursów tego typu. 

 

Przyjęcie zazwyczaj odbywa się po pomyślnym otrzymaniu świadectwa ukończenia szkoły 

średniej na poziomie zaawansowanym, które musi obejmować zaliczenie co najmniej dwóch 

przedmiotów lub pomyślne ukończenie rozszerzonego dyplomu lub dyplomu BTEC  

lub MIĘDZYNARODOWEGO Dyplomu BACCALAUREATE z 28 punktami, w tym co najmniej 

15 punktów wyższego poziomu. 

 

Wejście można również osiągnąć poprzez pomyślne ukończenie roku bazowego przed 

pierwszym rokiem studiów. 

 

Niedawno rząd Wielkiej Brytanii wprowadził system przyuczania do zawodu, który umożliwia 

uniwersytetom oferowanie ścieżek przyuczania do zawodu, w których pracodawcy z sektora 

budowlanego oferują pracę jako stażysta z dyplomem ukończonym w niepełnym wymiarze 

godzin. 

 

Rok 1 

Projekt architektoniczny, projektowanie 1 

Badania techniczne, informatyka i prezentacja 1 

Wprowadzenie do środowiska budowy 

Technologia budowlana i materiały 

 

Rok 2 

Rozwiązania projektu architektonicznego 2 

Badania techniczne, informatyka i prezentacja 2 

Ramy prawne i regulacyjne 

Prawo umów w budownictwie 

Przetargi, szacowanie i kontrola kosztów 

 

Rok 3 

Projekt architektoniczny, projektowanie 3 

Badanie projektu architektonicznego 

Badania techniczne i zawodowe 

Studia korporacyjne i  zawodowe 

Zarządzanie aktywami & rozwój 

 

Kursy „Building Surveing” (eksperta budowlanego)  

Kursy tego typu prowadzone są przez uniwersytety na poziomie pierwszego stopnia (licencjat), 

który jest uznawany przez Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS)  

jako jedna z części ich dyplomowanego procesu członkostwa i Chartered Institute of Building 

(CIOB) jako część ich procesu członkostwa. Obecnie w Wielkiej Brytanii jest 408 kursów tego 

typu. 
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University of Westminster (www.westminster.ac.uk) 

Geodezja budowlana to ustalona dyscyplina, która obejmuje prowadzenie wszelkich pomiarów 

budynków w sposób profesjonalny, albo na etapie przed budową dla klientów lub deweloperów, 

albo wykorzystując swoją wiedzę techniczną i możliwość raportowania o różnych aktywach 

nieruchomości. Dotyczy to nowych budowli, kontroli budynków, prac remontowych, konserwacji 

i coraz częściej - projektowania. Eksperci dysponują specjalistycznymi umiejętnościami i wiedzą 

w zakresie technologii budownictwa mieszkalnego, przemysłowego i handlowego, procesów 

budowlanych, planowania, oceny cyklu życia projektu oraz zarządzania ludźmi i biznesem. 

Oprócz głównych tematów geodezyjnych i technologii ta profesjonalna rola wymaga szeregu 

umiejętności, w tym pracy w zespole i skutecznej komunikacji. 

 

Umiejętności te są zintegrowane ze strategiami, których można nauczyć się na tym kursie,  

co umożliwia pracę w geodezji budowlanej. Możliwe jest także kreowanie kariery w zakresie 

kontroli budynków, rozbudowy nieruchomości lub sporów dotyczących granicy budynków.  

Oprócz wiedzy i zrozumienia teorii geodezji budowlanej oraz praktycznych i technicznych 

umiejętności potrzebnych do zastania specjalistą budowlanym, student zdobywa umiejętności 

niezbędne do rozwoju osobistego i zawodowego. 

 

Kursy budowlane mają wspólny rok pierwszy, więc studenci wchodzą w interakcje z osobami, 

którzy ukończyli różne specjalizacje, zdobywają wiedzę na temat pracy wszystkich specjalistów 

pracujących w branży budowlanej, co promuje interdyscyplinarny charakter nowoczesnego 

przemysłu budowlanego. Przez cały czas technologia budownictwa i zarządzanie pozostają  

w centrum uwagi. Poruszana jest kwestia zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozważane  

jest znaczenie zrównoważonego rozwoju. 

 

Nasze kursy są prowadzone przy użyciu blended learning obejmującego warsztaty, wykłady, 

samouczki i niezależne badania. Nauczanie ulepszone technologicznie wspiera niezależne 

studia przez synchroniczne wykłady online, samouczki i seminaria, które są przechowywane w 

sieci. Zabieg ten umożliwia odtwarzanie wykładów i innych treści z toku studiów, w dowolnej 

chwili. Nauka jest oceniana za pomocą różnych metod takich jak realizacja zadań projektowych, 

pisanie esejów i egzaminów. Kurs promuje profesjonalne podejście do nauczania i uczenia się, 

wyposażając  w ten sposób studentów w potrzebne do odnalezienia się na rynku pracy, 

umiejętności. 

 

Rok 1 

Zasady projektowania 

Projektowanie-umiejętności cyfrowe 

Zarządzanie-wprowadzenie do budowy środowiska 

Zarządzanie-projekt, środowisko handlowe i organizacyjne 

Nauka o technologii budownictwa 

Technologia i usługi budowlane 

Rok 2 

Projektowanie-praktyka cyfrowa 

Zarządzanie projektami-zamówienia, zarządzanie i prawo 

Zarządzanie-Nauka oparta na projektach budowlanych 

Technologia-materiały i wydajność 

Zasady dotyczące struktur budowlanych 

Praktyka pomiarów w budownictwie 

Rok 3 

Zarządzanie-Praktyka zawodowa 

Technologia-Budownictwo & innowacje 

Technika-Pielęgnacja i adaptacja budynków 
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Technika-budowanie patologii 

Technika-zastosowanie geodezji budowlanej 

Rozprawa magisterska 

 

Kursy inżynierii lądowej 

University College London (www.ucl.ac.uk) 

Program oferuje światowej klasy edukację zapewnianą przez wiodących naukowców, 

nauczycieli i praktykujących inżynierów. Jest on wspierany przez ustrukturyzowany 

indywidualny program kształcenia, studenckie koła tematyczne i prowadzenie mentoringu 

studentów. Szerokie powiązania uczelni z branżą dają wiele możliwości zdobycia 

doświadczenia wakacyjnego - praktyki, a następnie stałego zatrudnienia w branży. 

 

Program jest akredytowany przez Wspólną Radę Moderatorów - Joint Board of Moderators, a 

po uzyskaniu kwalifikacji na poziomie magisterskim oferuje drogę do uzyskania statusu 

Chartered Engineer (CEng). Studia w Londynie to idealne miejsce dla studentów inżynierii 

lądowej ze względu na ekscytującą gamę realizowanych projektów (np. Crossrail) i dostęp do 

profesjonalnych instytucji naukowo – badawczych. 

 

Akredytacja 

Program jest akredytowany przez Wspólną Radę Moderatorów. Częściowo spełnia on bazę 

edukacyjną dla dyplomowanego inżyniera (CEng), a w pełni - bazę edukacyjną  

dla inżyniera początkującego (IEng). Wymagany jest program akredytowanego dalszego 

uczenia się, aby w całkowicie spełnić wymagania akademickie dotyczące statusu 

dyplomowanego inżyniera (na przykład - mgr inżynierii lądowej - MSc). 

 

Struktura stopni 

Każdego roku studiów student otrzymuje kilka indywidualnych ocen dotyczących postępów, 

zwykle wycenianych na 15 lub 30 punktów, co daje w sumie 120 punktów kredytowych na rok. 

Postępy są oceniane w roku akademickim, w którym zostały podjęte poszczególne przedmioty. 

Bilans przedmiotów obowiązkowych i opcjonalnych różni się w zależności od programu i roku 

studiów. 30-punktowy moduł, uznaje się za równoważny 15 punktom w Europejskim Systemie 

Transferu Punktów (ECTS). 

 

Rok pierwszy rozwija teoretyczne podstawy inżynierii lądowej i obejmuje szereg rzeczywistych 

problemów inżynieryjnych (scenariuszy), mających na celu praktyczne wykorzystanie zdobytej 

wiedzy. Student dzieli zajęcia z matematyki i umiejętności zawodowych z innymi studentami 

budownictwa i bierze udział w dwóch interdyscyplinarnych wyzwaniach inżynierskich. Pod 

koniec pierwszego roku odbywa się dwutygodniowa wycieczka do Walii w celu 

przeprowadzenia pomiarów, pomiaru strumienia wody na zaporze. Na drugim roku, 

podstawowe informacje z inżynierii lądowej są dalej rozwijane, a student wybiera również 

drobne przedmioty inżynieryjne z nieco bardziej zaawansowanych dziedzin. Pod koniec tego 

roku odbywa się tygodniowa wycieczka do National Construction College na tzw. Tydzień 

Constructionarium. 

 

Studiowanie przedmiotów obowiązkowych trwa do ostatniego roku, w którym student  

ma obowiązek wybrać któryś z przedmiotów zaawansowanych. Na ostatnim roku jest również 

do zrealizowania znaczący projekt badawczy. 

 

Ten stopień jest częścią Zintegrowanego Programu Inżynieryjnego (IEP) - ramy nauczania, 

które angażują studentów w specjalistyczne i interdyscyplinarne działania, mające na celu 

stworzenie dobrze wyszkolonych absolwentów z silnym zrozumieniem podstaw i szerokim 

zrozumieniem złożoności i kontekstu problemów inżynierskich. Studenci rejestrują się w celu 



    
 

47 
 

uzyskania podstawowej wiedzy inżynierskiej, ale także angażują się w działania, w których 

uczestniczą całe wydziały, więc rozwój podstawowej wiedzy technicznej odbywa się obok 

specjalistycznych i interdyscyplinarnych projektów badawczych. Stwarza to przestrzeń, która 

zachęca do rozwoju zawodowego, z naciskiem na projektowanie, co zachęca studentów do 

rozwoju swoich umiejętności zawodowych. 

 

Rok 1 

Zastosowana mechanika płynów i mechanika gruntów 

Zastosowane konstrukcje i materiały 

Wyzwania (energia i zrównoważony rozwój, globalne zdrowie) 

Projektowanie inżynierii lądowej 

Projektowanie i umiejętności zawodowe 1 

Inżynieria, społeczeństwo i planeta 

Zestaw narzędzi inżynieryjnych (w tym rysowanie, AutoCAD i GIS) 

Matematyka, modelowanie i analiza 

 

 

Rok 2 

Scenariusze inżynierii lądowej 

Projektowanie i umiejętności zawodowe 2 

Geotechniki (mechanika gleb i geologia) 

Pomiary praktyczne Lampeter (geodezja, pomiary przepływów na zaporze) 

Materiały i płyny w budownictwie 

Matematyka, modelowanie i analiza 

Analiza strukturalna i projektowanie 

 

Rok 3 

Inżynieria lądowa w praktyce 

Projekt inżynierii lądowej 

Ciecze i gleby III 

Konstrukcje i materiały III 

 

Kursy podyplomowe 

Kursy są oferowane na poziomie magisterskim w różnych dyscyplinach, a niektóre z nich  

są uznawane przez stowarzyszenia branżowe wymienione powyżej, za drogę do członkostwa 

dyplomowanego. 

 

Kursy dla inżynierii lądowej są często oferowane na poziomie magisterskim jako pierwszy 

stopień trwający 4, a nie 3 lata. 

 

Możliwe jest również podjęcie studiów na poziomie doktoranckim, jednak jest to raczej 

wykorzystywane przez ludzi pochłoniętych pasją do nauki, a nie bezpośrednio do zdobywania 

kwalifikacji zawodowych. 

 

Kursy dla profesjonalistów 

Kursy dla profesjonalistów są w dużej mierze prowadzone pod opieką odpowiednich 

stowarzyszeń zawodowych w postaci ustawicznego doskonalenia zawodowego (CPD – 

Continuing Professional Development), a w większości przypadków nie prowadzą do 

formalnego uznania z kilkoma wyjątkami, takimi jak RIBA i RICS. Stowarzyszenia te oferują 

systemy akredytacji ochrony dla profesjonalistów pracujących w sektorze budownictwa 

historycznego. 
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3.4 Szkolenia akademickie w sektorze budowlanym w Polsce 
 

Rozważania na temat istniejących programów szkoleniowych w zakresie nabywania 

umiejętności przydatnych w diagnostyce budowlanej są niezwykle ważne z wielu powodów. 

Dzięki tej refleksji jesteśmy w stanie dokonać pewnego rodzaju inwentaryzacji,  

a porównanie dowolnych kursów między sobą może uwypuklić nowe treści i przydatne 

informacje, które pozwolą przyszłemu diagnoście budowlanemu znaleźć dla siebie idealny kurs. 

Znalezienie i dopasowanie kursu szkoleniowego do istniejącego poziomu wiedzy przyszłego 

diagnosty ma kluczowe znaczenie dla jego rozwoju i zdobycia umiejętności, których szuka.  

W Polsce dostępnych jest wiele programów nauczania z zakresu szeroko pojętej diagnostyki w 

inżynierii lądowej. 

 

Poniżej przedstawiono ogólny system edukacji w Polsce (2018). 

 
Ostatnie główne zmiany: I. od września 2017 tylko uczniowie ostatnich dwóch lat gimnazjum dokończa w nich naukę; II. od września 

2017 uczniowie kończący szóstą klasę szkoły podstawowej nie pójdą do gimnazjum, tylko do 7 klasy szkoły podstawowej; III. od 

września 2017 trzy-letnia szkoła branżowa I stopnia zastępuje zasadniczą szkołę zawodową; IV. od roku szkolnego 2019/2020 uczniowie 

zaczną naukę w szkołach drugiego stopnia w wieku 15 lat; V. od roku szkolnego 2019/2020 pojawiły się nowe typy szkół: 4-letnie liceum 

ogólnokształcące oraz 5-letnie technikum; VI. od września 2020 zacznie działać dwuletnia szkoła branżowa II stopnia. Uwaga: Różne 

zmiany w zakresie poziomów edukacji są stopniowo wprowadzane od 1 września 2017 do roku 2022/2023 (zgodnie z Ustawą z dnia 14 

grudnia 2016, prawo edukacji szkolnej, oraz ustawą prawo wprowadzające ustawę o edukacji szkolnej). Diagram przedstawia główne 

zmiany wprowadzone w roku 2017. 

Komisja Europejska / EACEA / Eurydica, 2017. Struktura europejskich systemów edukacji 2017/18: Diagramy 

schematyczne. Fakty i liczby Eurydica. Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej. 

 

Po ukończeniu uniwersytetu istnieje możliwość podjęcia studiów podyplomowych,  

w których istnieje możliwość pogłębienia wiedzy z zakresu ogólnej diagnostyki budowlanej. 

Diagnostyka może przybierać różne formy. Na przykład zdobycie wiedzy na temat używania 

kamer termowizyjnych i opracowywania wyników termowizji jest bardzo dobrym narzędziem,  

do diagnozowania różnych procesów w budownictwie. 

 

SEDPOL
8
 Corporation oraz Naukowo-Techniczne Stowarzyszenie Audytorów  

i Certyfikatów POLONIA organizują kurs: „Termowizja, obrazowanie termiczne  

w budownictwie”. Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy na temat obsługi 

kamer termowizyjnych, przeprowadzania z nich pomiarów i przygotowania raportów zgodnie  

z obowiązującymi normami i przepisami. Każdy uczestnik zapoznaje się z podstawowym i 

parametrami kamery termowizyjnej i zasadami jej działania. Uczestnicy szkolenia zdobędą 

                                                           
8https://sedpol.com.pl/termowizja-ekspertyzy-termowizyjne-w-budownictwie/ 

https://sedpol.com.pl/termowizja-ekspertyzy-termowizyjne-w-budownictwie/
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również wiedzę w zakresie testowania izolacji termicznej budynków i wilgotności oraz wpływu 

czynników zewnętrznych na wyniki pomiarów. Oprócz części teoretycznej program kursu 

obejmuje również ćwiczenia praktyczne, w których każdy student przeprowadzi pomiary 

budynku biurowego i apartamentowego za pomocą kamery i sam przygotuje raport z 

przeprowadzonych badań. Ponadto student na szkoleniu ma możliwość wypożyczenia kamery 

termowizyjnej i otrzymuje pakiet materiałów, które mogą posłużyć mu do nauki własnej po 

kursie. 

 

Oryginalny program kursu obejmuje 24 godziny, włącznie z: 

1. Podstawy teoretyczne - Część I - e-learning (8 godzin); 

2. Podstawy teoretyczne - Cz. II (3 godziny); 

3. Zajęcia praktyczne (warsztaty) - (5 godzin) z wykorzystaniem kamer termowizyjnych; 

4. Zajęcia praktyczne (warsztaty) - (8 godzin). 

 

Podobny program szkoleniowy organizuje Wydział Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych 

Politechniki Łódzkiej
9
. Ponadto jest wzbogacony o diagnostykę konstrukcji budowlanych  

oraz diagnostykę i renowację konstrukcji budowlanych. Kursy te mają na celu podniesienie 

kwalifikacji w dziedzinie diagnostyki za pomocą innowacyjnych narzędzi. 

 

Ciekawą opcją w zdobywaniu wiedzy przydatnej do budowania audytora jest udział w kursach 

online. Największą zaletą jest możliwość nauki na odległość, którą łatwo pogodzić z pracą. 

Firma SANKOM
10

 organizuje szkolenia online na najwyższym poziomie. Kurs dla audytorów  

to platforma e-learningowa, która umożliwia naukę korzystania z programów w nowoczesnej  

i wygodnej formie warsztatów internetowych. Uczestnik takiego szkolenia otrzymuje wszystkie 

niezbędne materiały i instrukcje „krok po kroku”. Ponadto każdy uczestnik lekcji otrzymuje wiele 

przydatnych wskazówek, filmów instruktażowych, które są przekazywane na koniec zajęć. 

 

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
11

 prowadzi studia podyplomowe: 

Zarządzanie nieruchomościami. Zajęcia prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych 

praktyków z Urzędu Dozoru Technicznego, samorządu zawodowego zarządców nieruchomości 

posiadających doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią, a także przez wykładowców 

instytutów naukowych i uniwersytetów. Celem studiów jest przede wszystkim przygotowanie 

absolwentów do racjonalnego zarządzania nieruchomościami. Studia umożliwiają zdobycie 

specjalistycznych kompetencji w zakresie zarządzania nieruchomościami. Absolwent posiada 

wiedzę z zakresu działalności gospodarczej, obrotu nieruchomościami, procedur nabywania 

nieruchomości oraz działań związanych z transakcjami pieniężnymi. Bardzo ważne  

jest rozwijanie umiejętności korzystania z szeroko rozumianej dokumentacji planistycznej,  

na przykład lokalnych planów zagospodarowania przestrzennego lub planów zakładania 

obszarów rolniczych i leśnych. Utrzymanie obiektów i dbałość o ich trwałość leży również  

w przestrzeni diagnostyki konstrukcji. Jest to szczególnie ważna kwestia w przypadku 

budynków historycznych. 

 

Studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie
12

: „Nowoczesne techniki 

analityczne dla zachowania zabytków” stanowią bardzo dobrą ścieżkę rozwoju dla przyszłych 

ekspertów w dziedzinie inżynierii lądowej. Program studiów został przygotowany dla osób 

zawodowo zajmujących się konserwacją, archeologią i historią sztuki, a także entuzjastów  

tych dziedzin. Studia nie wymagają wiedzy matematycznej ani wiedzy z dziedzin 

przyrodniczych. Dzięki rozległym instrumentom studenci są przygotowani zarówno do 

                                                           
9 http://kfb-lx.p.lodz.pl/dydaktyka_pl.html 
10 http://www.kursaudytora.pl/o-kursie 
11 http://www.wseiz.pl/index.php/pl/studia-podyplomowe/zarzadzanie-nieruchomosciami 
12 http://www.informator.uj.edu.pl/en/programmes-all/ZKM/WZKS-121-0-UZ-4/ 

http://kfb-lx.p.lodz.pl/dydaktyka_pl.html
http://www.kursaudytora.pl/o-kursie
http://www.wseiz.pl/index.php/pl/studia-podyplomowe/zarzadzanie-nieruchomosciami
http://www.informator.uj.edu.pl/en/programmes-all/ZKM/WZKS-121-0-UZ-4/
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teoretycznego, jak i praktycznego wykorzystania najnowszych osiągnięć chemii analitycznej, do 

badania różnych historycznych obiektów i dzieł sztuki. Kurs przypomni i rozszerzy podstawowe 

zagadnienia związane z chemią ogólną i analityczną. Wykłady wspierają praktyczne zajęcia 

mające na celu zdobycie podstawowych umiejętności laboratoryjnych. Program obejmuje 

odświeżenie wiedzy z podstaw chemii, niezbędnych do opanowania zagadnień 

przedstawianych na zajęciach praktycznych - 35 godzin. Nauka o konserwacji zostanie 

uzupełniona o wykłady prezentujące aktualny stan wiedzy na temat oceny postępu degradacji 

obiektów w zbiorach muzealnych i bibliotecznych oraz określania jego przyczyn, zalecanych 

procedur konserwacyjnych i konserwacji zachowawczej - 44 godziny. Nowoczesne techniki 

analityczne zostaną omówione podczas wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych. Pojawią się 

informacje na temat zjawisk fizykochemicznych stanowiących podstawę danej metody 

analitycznej, omówienie technik i metod przygotowania próbek oraz typowych zastosowań w 

rozwiązywaniu problemów konserwatorskich - 86 godzin. Student otrzymuje niezbędne 

materiały dydaktyczne do pracy w szkole i w domu. Warunkiem zaliczenia studiów jest 

obecność na zajęciach i zdanie egzaminu. 

 

Jeśli wybór kursu idzie w stronę edukacji z zakresu prawa, wiedzy geotechnicznej, fizyki 

budowli, przyczyn katastrof i symulacji prowadzenia ekspertyzy budowlanej, dobrym wyborem 

jest AGH - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
13
, która prowadzi kierunek: renowacja i 

modernizacja budynków (180 godzin). Absolwenci tej specjalizacji są przygotowani do pracy w 

firmach wykonawczych i projektowych, organizacjach doradczych, badawczych i naukowych, 

uniwersytetach oraz państwowej administracji budowlanej. Studenci będą zdobywali 

kwalifikacje kierownicze potrzebne do zarządzania projektami budowlanymi oraz konserwacji i 

renowacji zabytkowych budynków i górnictwa. Absolwent tej specjalizacji, oprócz poszerzonej 

wiedzy w zakresie realizacji i projektowania obiektów budowlanych, kompleksowo jest w stanie 

opracować nowoczesne metody przebudowy obiektów inżynierskich - głównie podziemnych 

elementów zabytkowych budynków, ich modernizacji, napraw i konserwacji. W procesie 

edukacji szczególną uwagę zwraca się na rozwiązywanie nietypowych problemów w budynkach 

historycznych, stosowanie technik komputerowych w geotechnice i projektowaniu inżynierskim, 

a także relacje między fundamentami teoretycznymi, a metodami eksperymentalnymi z tymi 

technikami. Studia trwają dwa semestry, a liczba miejsc wynosi 30. 

 

Rozwój przyszłych ekspertów budowlanych nie dotyczy wyłącznie diagnozowania obiektów,  

ale niezwykle ważne jest zwrócenie uwagi na aspekty związane z kosztami różnych budynków. 

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach - Politechnika prowadzi studia podyplomowe: 

„Wycena nieruchomości”
14

.  Celem studiów jest dostarczenie przyszłym rzeczoznawcom 

majątkowym fachowej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania 

zawodu zgodnie z procedurami mającymi na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania 

nieruchomości, bezpiecznego użytkowania i prawidłowego funkcjonowania. Studia pozwalają 

zdobyć aktualną wiedzę na temat najnowszych regulacji prawnych, zagadnień ekonomicznych  

i finansowych, wybranych elementów budowy i kosztorysowania oraz wyceny nieruchomości. 

Absolwenci posiadają niezbędną wiedzę, praktyczne umiejętności wyceny nieruchomości  

i przygotowywania raportów z wyceny. Dotyczy to również zdobycie wiedzy dotyczącej 

najnowszych regulacji prawne, kwestii ekonomiczne i finansowych, budowy i kosztorysowania. 

Studia trwają 1 rok - 2 semestry (260 godzin). 

  

                                                           
13 https://www.agh.edu.pl/ksztalcenie/oferta-ksztalcenia/studia-podyplomowe/renowacja-i-modernizacja-obiektow-
budowlanych/ 
14 http://www.en.wst.com.pl/postgraduate_studies 

 

https://www.agh.edu.pl/ksztalcenie/oferta-ksztalcenia/studia-podyplomowe/renowacja-i-modernizacja-obiektow-budowlanych/
https://www.agh.edu.pl/ksztalcenie/oferta-ksztalcenia/studia-podyplomowe/renowacja-i-modernizacja-obiektow-budowlanych/
http://www.en.wst.com.pl/postgraduate_studies
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4. Porównanie formalnego i poza formalnego uznawania 

efektów kształcenia w ramach ECVET dla projektów 

europejskich 
 

Europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET)  

jest jednym ze wspólnych narzędzi UE, którego celem jest pomoc w przekazywaniu, uznawaniu 

i akumulacji ocenianych efektów uczenia się osób dążących do zdobycia kwalifikacji  

oraz promowanie uczenia się przez całe życie poprzez elastyczne i zindywidualizowane ścieżki 

uczenia się (Parlament Europejski i Rada UE, 2009). 

 

ECVET stanowi wsparcie dla osób uczących się w ich karierze zawodowej i ścieżkach uczenia 

się do uznawanych kwalifikacji zawodowych, poprzez transfer i akumulację ocenianych efektów 

uczenia się, uzyskanych w różnych kontekstach krajowych, kulturowych, edukacyjnych  

i szkoleniowych. Powinien przyczyniać się do promowania uczenia się przez całe życie  

i zwiększania szans Europejczyków na zatrudnienie przez lepszą przejrzystość i wzajemne 

zaufanie między systemami edukacji i instytucjami edukacyjnymi, a także bardziej wydajnym  

i czytelnym uznawaniem uczenia się poza formalnego, zapewniając elastyczność ścieżek 

kształcenia. 

 

Różne punkty wyjścia oraz praktyki edukacyjne i kultury istniejące w krajach europejskich dają 

nam długą drogę do osiągnięcia momentu, w którym możemy mówić o spójnym europejskim 

systemie punktowym w kształceniu i szkoleniu zawodowym. Stan ten osiągnął znaczący postęp 

i obecnie jest jednym z ważnych Europejskich narzędzi wspierania i zwiększania mobilności 

transnarodowej. 

 

4.1 Obecna sytuacja w Hiszpanii 
 

Krajowy system kwalifikacji i szkolenia zawodowego w Hiszpanii oferuje dwa różne podejścia: 

jedno z systemu edukacji, a drugie z krajowego systemu zatrudnienia. Kształcenie i szkolenie 

zawodowe oferowane w systemie edukacji są ukierunkowane na populację młodzieży  

po ukończeniu obowiązkowej edukacji na poziomie średnim, a kształcenie i szkolenie 

zawodowe oferowane przez krajowy system zatrudnienia jest skierowany do osób dorosłych 

zatrudnionych lub bezrobotnych. VET Krajowego Systemu Zatrudnienia nosi nazwę Szkolenie 

zawodowe na rzecz zatrudnienia. 

 

Oba wspomniane podejścia, kierowane przez Ministerstwo Edukacji oraz Ministerstwo Pracy  

i Imigracji, są zintegrowane z Jednostkami Kompetencji Krajowego Katalogu Kwalifikacji 

Zawodowych (CNCP). Należy jednak zauważyć, że ten katalog nie jest katalogiem oficjalnych 

akredytacji lub dyplomów. CNCP obejmuje 667 kwalifikacji zawodowych. Opracowywany jest 

nowy - podwójny model programów kształcenia i szkolenia zawodowego w systemach edukacji 

lub zatrudnienia wraz z istniejącym modelem IVET (dyplomy lub certyfikaty zawodowe)  

w celu zwiększenia dostępu studentów do kształcenia i szkolenia zawodowego,  

a także wspierania ich przejścia do rynku pracy. 

 

W Hiszpanii kształcenie i szkolenie zawodowe są spójne z filozofią ECVET. System VET opiera 

się na modułowych programach nauczania. Wszystkie dyplomy z początkowego kształcenia  

i szkolenia zawodowego w systemie edukacji trwają 2 000 godzin, zarówno dyplomy pośrednie 

(poziom 3B ISCED), jak i wyższe (5B ISCED i wyższy) są wyrażone w efektach uczenia się  

i pozwalają na uzyskanie kompetencji zawodowych zgodnie z ustalonymi standardami  
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w odpowiedzi do potrzeb sektora produkcyjnego. Obecnie procedura walidacji jest stosowana  

w kształceniu i szkoleniu zawodowym na obu poziomach, średnim i wyższym. Ministerstwo 

Edukacji pracuje jednak nad ramami prawnymi dotyczącymi walidacji na poziomie 

uniwersyteckim. 

 

Niektóre działania i procesy dyplomowania oferowane przez hiszpański system szkolenia 

zawodowego dotyczą sektora budowlanego. Niestety, nie istnieje żaden możliwy proces 

edukacyjny, który zbliżyłby się do tematyki związanej z rewitalizacją i renowacją budynków,  

czyli nie ma żadnej formalnej możliwości, aby stać się „ekspertem diagnozy budynków”. 

 

4.2 Obecna sytuacja we Włoszech 

 

Pierwszy obowiązkowy cykl nauki trwa przez 8 lat i obejmuje szkołę podstawową (5 lat) i szkołę 

średnią (3 lata), z egzaminem końcowym. Uczniowie mogą następnie wybrać: 

• Kontynuować naukę w szkole ponadgimnazjalnej przez 5 lat, kończąc na egzaminie 

końcowym umożliwiającym uczniom wejście na studia wyższe. 

• Zapisanie się na szkolenie zawodowe, które trwa 3 lata w celu przygotowania kwalifikacji 

zawodowych. Umożliwia im to rozpoczęcie pracy lub pójście do szkoły 

ponadgimnazjalnej w celu kontynuowania nauki lub specjalizacji w kursie po 

kwalifikacjach. Ta specjalizacja daje studentom możliwość przystąpienia do IFTS (wyższe 

wykształcenie techniczne) i ITS (Istituti tecnici superiori). 

• Zapisanie się na szkolenie zawodowe, które daje doświadczenie zawodowe oraz 

nauczanie w klasie i pozwala młodym ludziom zdobyć podstawową wiedzę  

oraz umiejętności, które będą mogli zastosować w praktyce na rynku pracy.  

 

Możliwa jest mobilność pozioma w obu kierunkach między głównym systemem edukacji,  

a szkoleniem zawodowym. 

 

Centra szkolenia zawodowego zostały utworzone w regionach, w których szkoły, uniwersytety, 

przedsiębiorstwa i zespoły badawcze współpracują w ramach tego samego tematu. Dyplomy 

„technika studiów wyższych” mogą być przyznawane po 4 do 6 semestrach kursów zgodnie  

ze specjalnością studiowaną w wyższych instytutach technicznych (ITS - Istituti tecnici 

superiori). Regiony oferują wyższe kształcenie zawodowe prowadzące do uzyskania dyplomu 

(2 semestry) w odniesieniu do lokalnych i regionalnych wymagań w ramach IFTS (Istruzione 

Formazione tecnica superiore). Uniwersytety prowadzą tradycyjną ogólnokształcącą szkołę 

wyższą, ale jeszcze częściej proponują zdobycie dyplomu zawodowego w dziedzinie zdrowia,  

nauk paramedycznych i sztuki, o różnym czasie trwania, a także tytuły magistra zorientowane  

na zawód. 

 

4.3 Obecna sytuacja w Wielkiej Brytanii 
 

Kluczowe cechy systemu edukacyjnego
15

 

 

Ogólna odpowiedzialność za system edukacji w Anglii spoczywa na Departamencie Edukacji 

Rządu Wielkiej Brytanii (DfE). W przeciwieństwie do Szkocji, Walii i Irlandii Północnej, Anglia  

nie ma własnego zdecentralizowanego rządu. 

Rodzice są odpowiedzialni za zapewnienie dziecku obowiązku szkolnego (w wieku od 5 do 16 

lat) - efektywnego kształcenia w pełnym wymiarze godzin odpowiedniego do jego wieku, 

umiejętności, predyspozycji i wszelkich specjalnych potrzeb edukacyjnych, jakie mogą mieć, 

                                                           
15 https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/united-kingdom-england_en 
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poprzez regularne uczęszczanie do szkoły lub w inny sposób. Chociaż edukacja   

jest obowiązkowa, szkoła nie jest obowiązkowa, a rodzice mogą uczyć swoje dziecko w domu  

bez uzyskania zgody. 

 

Istnieje również wymóg, aby młody człowiek (16+) uczestniczył w jednym z następujących 

elementów edukacyjnych, aż do 18 roku życia: 

● Edukacja w pełnym wymiarze czasu 

● Praktyka lub staż 

● Minimum 20 godzin tygodniowo pracy lub wolontariatu podczas kształcenia  

lub szkolenia w niepełnym wymiarze czasu. 

 

Władze lokalne (LA) muszą pomóc dzieciom, którym brakuje edukacji - wrócić do edukacji. 

Muszą również promować uczestnictwo w edukacji i szkoleniu dzieci w wieku 16 i 17 lat oraz 

identyfikować osoby, które nie uczą się, nie pracują ani nie szkolą (NEET - not in education, 

employment or training). 

 

Zarządzanie i odpowiedzialność 

Reformy w latach 80. i 90. XX wieku zmieniły równowagę odpowiedzialności za edukację 

finansowaną ze środków publicznych poza szkolnictwem wyższym. Szkoły stały się bardziej 

autonomiczne, ponieważ odpowiedzialność za personel i budżety zostały przekazane organowi 

zarządzającemu każdą szkołą. Uczelnie kształcenia ustawicznego zostały włączone  

jako niezależne organy. Opracowano krajowe ramy rozliczalności, których wyniki dla uczniów 

oparte są na osiągnięciach w testach i kwalifikacjach dostarczonych z zewnątrz. W 1992 r. 

ustanowiono zewnętrzną kontrolę Ofsted. Wspólne ramy kontroli są wykorzystywane  

do inspekcji placówek wczesnej edukacji i opieki, szkół, szkół wyższych, placówek kształcenia 

zawodowego i dostawców usług edukacyjnych dla dorosłych. Raporty z inspekcji  

są publikowane. Dostawcy kształcenia mogą podlegać interwencji Ofsted, jeżeli istnieją ważne 

obszary wymagające poprawy w ich działalności. 

 

Kolejne reformy dotknęły szkoły od 2010 roku. Akademie stanowią obecnie znaczną mniejszość 

szkół podstawowych i większość szkół średnich, a w wielu akademiach odpowiedzialność 

przeszła z lokalnego organu zarządzającego na centralną radę powierniczą w zarządzie wielu 

akademii (MAT). Ośmiu regionalnych komisarzy szkół sprawuje nadzór nad uniwersytetami,  

a teraz także nad szkołami o nieco niższym poziomie kształcenia. 

 

Chociaż ich rola znacznie spadła od lat 80. XX wieku, władze lokalne nadal mają obowiązek: 

zapewnienia wystarczającej podaży miejsc szkolnych; wspierania doskonalenia szkoły; i 

wspierania wrażliwych dzieci i młodzieży. 

 

W Anglii istnieje silna tradycja edukacji prywatnej. Niezależne szkoły inne niż akademie  

nie otrzymują bezpośredniego finansowania publicznego. 

 

Program nauczania 

Program szkolny opiera się na ogólnych celach promowania duchowego, moralnego, 

kulturowego, mentalnego i fizycznego rozwoju uczniów oraz przygotowania ich do możliwości, 

obowiązków i doświadczeń w późniejszym życiu, ustanowionych po raz pierwszy w ustawie  

o edukacji z 1944 r. wprowadzony zgodnie z Ustawą o reformie edukacji z 1988 r., dającą 

uczniom prawo do szerokiego i zrównoważonego programu nauczania oraz ustanawiającego 

standardy osiągnięć. Krajowy program nauczania, uchwalony ponownie w ustawie o edukacji  

z 2002 r. i ostatnio zmieniony w 2014 r., określa przedmioty obowiązkowe, programy studiów  

i obszary uprawnień dla dzieci w wieku 5-16 lat, chociaż nie określa liczby godzin nauczania. 

https://www.gov.uk/find-traineeship
https://www.gov.uk/find-traineeship
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Spełnia wymagania dotyczące edukacji religijnej, edukacji seksualnej i edukacji zawodowej  

i jest obowiązkowe dla utrzymywanych szkół, ale nie uniwersytetów. 

 

Uczniowie są podzieleni na grupy według wieku i mogą być nauczani z określeniem poziomu 

niektórych przedmiotów w zależności od umiejętności. Powtarzanie ocen i wczesne śledzenie 

różnych programów studiów jest raczej niespotykane. 

 

Kwalifikacje 

Od 14 roku życia program nauczania opiera się na zewnętrznych kwalifikacjach zapewnianych 

przez niezależne instytucje i jest regulowany przez Ofqual. Kwalifikacjom przypisuje  

się poziomy trudności w regulowanych ramach kwalifikacji (RQF), które obejmują wszystkie 

regulowane kwalifikacje ogólne i zawodowe poza szkolnictwem wyższym. Kwalifikacje mogą 

być podejmowane w każdym wieku, zapewniając strukturę umożliwiającą przejście od nauki 

szkolnej do uczenia się dorosłych. 

 

Kwalifikacje ogólne i zawodowe w celu poprawy ich adekwatności i dyscypliny przeszły znaczną 

reformę od 2010 r. 

 

Etapy systemu edukacji 

Edukacja w pełnym wymiarze jest obowiązkowa od okresu następującego po 5 urodzinach 

dziecka do ukończenia 16. roku życia. Młodzi ludzie muszą ukończyć kształcenie lub szkolenie  

w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin do ukończenia 18 roku życia. 

 

ISCED 0 

Świadczenie w niepełnym wymiarze godzin jest bezpłatne dla rodziców dla wszystkich dzieci  

w wieku od 3 lat i dzieci w niekorzystnej sytuacji od 2 lat. W przypadku dzieci pracujących 

rodziców uprawnienie wynosi 30 (zamiast 15) godzin tygodniowo. 

W wieku od 4 do 5 lat większość dzieci uczęszcza na zajęcia w szkole podstawowej w pełnym 

wymiarze godzin. 

Wspólne ramy prawne regulują zapewnianie opieki od urodzenia do 5 piątego roku życia w 

różnych placówkach, w tym przedszkolach, utrzymywanych szkołach podstawowych i 

akademiach, placówkach prywatnych i woluntariackich oraz zarejestrowanych opiekunach. 

 

ISCED 1 

Edukacja podstawowa obejmuje kluczowy etap 1 dla dzieci w wieku od 5 do 7 lat oraz kluczowy 

etap 2 dla dzieci w wieku od 7 do 11 lat. 

Szkoły podstawowe są utrzymywanymi szkołami lub akademiami. Prawie wszystkie  

są płci mieszanej, a około jedna trzecia to szkoły religijne. 

Egzaminy ogólnokrajowe z języka angielskiego i matematyki odbywają się w wieku  

11 lat i są ważne dla szkoły, ale nie wpływają na przyjęcie do szkoły średniej. 

 

ISCED 2 

Kluczowy etap 3 przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 11 do 14 lat. Prowadzony  

jest w szkołach średnich, w których uczęszczają uczniowie w wieku od 11 do 16 lat lub 18/19 

lat. Szkoły średnie są utrzymywanymi szkołami lub akademiami. Mogą być koedukacyjne  

lub jednopłciowe, a około jedna piąta to szkoły religijne. Większość przyjmuje uczniów  

bez odniesienia do kryteriów akademickich. W kilku obszarach szkoły podstawowe wybierają 

uczniów na podstawie wyników egzaminu. 

 

ISCED 3 

Kluczowy etap 4 
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Uczniowie zwykle kontynuują naukę w tej samej szkole średniej dla etapu kluczowego 4,  

czyli dla dzieci w wieku od 14 do 16 lat. Osiągnięcia na końcu etapu kluczowego 4 są mierzone 

głównie za pomocą GCSE. Kwalifikacje zawodowe, w tym nagrody techniczne,  

mogą być oferowane obok nich. 

Kwalifikacje te są ważne dla rozliczalności szkoły i dla postępów jednostek w kształceniu / 

szkoleniu i przejścia na rynek pracy. 

 

W wieku od 16 do 18/19 lat młodzi ludzie muszą uczęszczać do szkoły w pełnym lub niepełnym 

wymiarze godzin. Mogą kontynuować naukę w tej samej szkole średniej lub w innej szkole,  

w college'u lub w szkole wyższej (FE). Możliwe jest także rozpoczęcie praktyk lub stażu. 

 

Programy studiów mogą zawierać mieszankę kwalifikacji ogólnych i zawodowych. Większość 

ogólnych możliwości prowadzi do dwóch lub trzech poziomów A (kwalifikacje na poziomie 3). 

Uczelnie FE zazwyczaj oferują szerszy zakres opcji zawodowych na poziomie 3,  

w tym stosowane ogólne kwalifikacje zawodowe i poziomy techniczne w uznanym zawodzie. 

Uczniowie, którzy nie są jeszcze gotowi na studia na poziomie 3, mogą wypełnić certyfikaty 

techniczne (kwalifikacje na poziomie 2 dotyczące konkretnej branży, zawodu lub grupy 

zawodowej). Dostępne są również kwalifikacje poziomu 1 i poziomu podstawowego. 

 

Praktyki zawodowe to programy szkoleniowe dla osób, które nie uczą się w pełnym wym iarze 

godzin, w wieku 16 lat i starszych. Można je ukończyć na różnych poziomach kwalifikacji. 

Staże są przeznaczone dla młodych ludzi, którzy nie są gotowi do podjęcia nauki zawodu. 

 

Uczenie się dorosłych 

Kształcenie dorosłych obejmuje praktyki zawodowe i zapewnianie możliwości w zakresie 

podnoszenia podstawowych umiejętności, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji z języka 

angielskiego i matematyki. Większość programów finansowanych ze środków publicznych 

prowadzi do regulowanych kwalifikacji na RQF. Inne programy zachęcają osoby dorosłe  

do powrotu do nauki i podwyższania swoich umiejętności zawodowych, co bezpośrednio 

zwiększa szanse zatrudnienia. 

 

ISCED 5,6,7,8 

Programy mają strukturę pięciopoziomową, która jest zgodna z pięcioma najwyższymi 

poziomami RQF i trzema cyklami studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Ramy 

obejmują krótkie kursy, takie jak stopnie podstawowe i świadectwa podyplomowe. 

 

Programy są oferowane przez uczelnie, uczelnie FE i alternatywne firmy szkoleniowe. Instytucje 

określają swoje zasady przyjmowania i istnieją duże różnice w konkurencji o miejsca. Poziom A 

jest najczęstszą wymaganą kwalifikacją wstępną do programów licencjackich, ale inne 

kwalifikacje mogą być również indywidualnie akceptowane. Dla dojrzałych uczniów, którym 

brakuje formalnych kwalifikacji, istnieją dobrze znane ścieżki edukacyjne, takie jak np. programy 

Access. 

 

4.4 Obecna sytuacja w Polsce 
 

W 2009 r. powstał System ECVET Parlamentu Europejskiego i Rady Europy, czyli europejski 

system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym. Jest to dokument stworzony  

w celu zwiększenia przejrzystości systemów edukacji i szkolenia zawodowego. System ECVET 

ma na celu stworzenie możliwości uczenia się przez całe życie i wspieranie mobilności 

obywateli europejskich w kraju i za granicą. Porównywanie kwalifikacji zawodowych w krajach 

europejskich może odbywać się na podstawie dwóch wskaźników: poziomu wykształcenia  
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w europejskich ramach kwalifikacji i liczby punktów ECVET, tj. jakości wykształcenia. 

Kluczowym porównaniem jest liczba godzin edukacji przypisanych do danej jednostki 

kształcenia. Wprowadzenie europejskich ram kwalifikacji stworzyło podstawy do wprowadzenia 

systemu ECVET w krajach europejskich. Stało się tak dzięki wprowadzeniu efektów uczenia się 

jako elementu jednostek kwalifikacji. Jednostkom tym można przypisać punkty ECVET,  

przyjmując 60 punktów za jeden rok nauki. Systemy oceny i próba porównania formalnego i 

poza formalnego uznawania efektów uczenia się, opiera się na podejściu jednolitym  

dla wszystkich. Jeśli dana jednostka jest wspólna dla kilku kwalifikacji, liczba punktów ECVET 

przypisanych do takiej jednostki nie musi być taka sama. Punkty ECVET są najpierw 

przypisywane do całej kwalifikacji (na podstawie zakładanego czasu nauki w jednym kontekście 

uczenia się), a następnie rozdzielane między kwalifikującą się jednostkę. 

 

W 2012 r. na wyżej wymienionej podstawie kształcenia zawodowego w Polsce istnieje 

możliwość zróżnicowania wagi (objętości) punktu ECVET. W zawodach szkolonych w trzyletnim 

cyklu na poziomie podstawowym, minimalna liczba godzin szkolenia różni się. Na przykład w 

zawodzie operatora maszyn i urządzeń metalurgicznych jest to 800 godzin nauki, a w zawodzie 

obsługi maszyny do cięcia jest to 1050 godzin. Zakładając, że za każdy rok kształcenia 

przyznaje się 60 punktów ECVET, waga tego punktu, to znaczy liczba godzin kształcenia w tych 

zawodach przypadających na jeden punkt, musi być różna. 

 

Liczba godzin spędzonych na szkoleniu zawodowym w dwuletniej szkole policealnej jest taka 

sama jak w trzyletniej szkole zawodowej. W każdej ze szkół jest to 1600 godzin. Okres nauki  

w technikum wynosi 4 lata, stąd liczba punktów ECVET za ten okres edukacji wynosi 240 

punktów. Edukacja w szkole podstawowej i policealnej jest krótsza niż w technikach, ale liczba 

godzin kształcenia zawodowego w tych szkołach jest większa niż w technikach. Akceptacja 

systemu przez wszystkie środowiska związane z edukacją zawodową lub pracą zawodową  

jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania systemu ECVET w każdym kraju.  

Badania nad możliwością wdrożenia systemu ECVET w Polsce są prowadzone przez Instytut 

Badań Edukacyjnych. 

 

Zasady modelu ECVET w Polsce: 

1. Podstawą do przyznania punktów ECVET jest pokazanie osiągnięć (uzyskanych efektów 

uczenia się). 

2. Każda jednostka ECVET jest opisana w formie efektów uczenia się. 

3. Podstawą do przeliczenia punktów ECVET dla każdej jednostki efektów uczenia się jest 

hipotetyczny czas nauki. 

4. Jeden rok studiów jest oceniany na 60 punktów ECVET. 

5. Punkty ECVET są przydzielane na podstawie wagi każdej jednostki efektów uczenia  

się w stosunku do całkowitego czasu niezbędnego do uzyskania kwalifikacji  

(w godzinach). 

6. W ramach jednostek efektów uczenia się punkty ECVET są przydzielane  

do tak zwanych składników jednostek efektów uczenia się na podstawie wagi tych 

składników [%] 

7. W ramach poszczególnych jednostek efektów uczenia się wszystkie efekty uczenia  

się są traktowane jako całość. 
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5. Analiza kontekstów legislacyjnych w Hiszpanii, 

Włoszech, Wielkiej Brytanii i Polsce 
 

Sektor budowlany ma strategiczne znaczenie dla wielu krajów europejskich, generując około 

9% produktu krajowego brutto (PKB) w Unii Europejskiej i zapewniając 18 milionów 

bezpośrednich miejsc pracy. Jednocześnie budynki i wyroby budowlane mają istotny wpływ  

na zużycie energii, zmiany klimatu i jakość środowiska. 

 

Z tych wszystkich powodów Unia Europejska opracowuje kompleksowe ramy prawne  

i regulacyjne, w tym normy europejskie, platformy informacyjne, systemy oznakowania i inne 

instrumenty. W ostatnich dziesięcioleciach różnice między systemami kontroli budynków  

w krajach europejskich stopniowo zanikały, głównie z powodu zmian w przepisach na poziomie 

Unii Europejskiej. Przepisy budowlane są jednym z najważniejszych instrumentów 

gwarantujących odpowiednią jakość europejskiego środowiska zabudowanego,  

a UE może wpływać na systemy regulacyjne państwa członkowskiego, ale w praktyce jakość 

konstrukcji jest problemem w każdym kraju europejskim. 

 

Obecnie, w powiązaniu z umowami międzynarodowymi i zobowiązaniami, polityka UE w 

zakresie sektora budowlanego ma na celu zintegrowane podejście, obejmujące zrównoważony 

rozwój, pod względem efektywności energetycznej, zdrowia i bezpieczeństwa, a państwa 

członkowskie zachowują kompetencje do regulowania takich kwestii, jak bezpieczeństwo, 

jakość powietrza w pomieszczeniu, hałas i promieniowanie. Państwa członkowskie są również 

odpowiedzialne za wdrażanie europejskich ram prawnych, dostosowując dyrektywy do swoich 

krajów. W tym sensie, istnieje duży rynek renowacji istniejących zasobów budowlanych. 

Renowacja budynków ma kluczowe znaczenie dla realizacji strategii i celów Unii Europejskiej  

w zakresie efektywności energetycznej, ponieważ proponowana niedawno zmieniona 

dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (UE) 2018/844 ma ogromny 

potencjał w zakresie poprawy efektywności w sektorze budowlanym w UE. Obejmuje środki,  

które przyspieszą tempo renowacji budynków w kierunku bardziej energooszczędnych 

systemów i poprawią charakterystykę energetyczną nowych budynków, czyniąc je bardziej 

inteligentnymi. 

 

5.1 Regulacje prawne ustanawiające działalności różnych 

specjalistów w sektorze budowlanym w Hiszpanii. 
 

W Hiszpanii wszystkie wymienione zawody podlegają przepisom UE, a niezbędnymi wymogami 

do wykonywania zawodu jest posiadanie odpowiedniego stopnia naukowego, a w niektórych 

przypadkach przynależność do właściwej jednostki zawodowej. Organ Profesjonalny kontroluje 

dostęp do któregokolwiek z tych zawodów dla Architektów, Inżynierów i Architektów 

Technicznych / Inżynierów Budownictwa. 

 

Prawo budowlane (LOE) 

 

W Hiszpanii kompetencje różnych zawodów w zakresie procesu budowlanego są określone  

w ustawie 38/1999 rozporządzenia budowlanego (LOE), która stanowi filar procesu 

budowlanego. Prawo określa podstawowe wymagania dotyczące budynków, aktualizuje  

i uzupełnia ramy prawne dla agentów zaangażowanych w budowę; określają swoje obowiązki  

i obowiązki oraz gwarancje ochrony użytkowników. 
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Zgodnie z tym prawem prace nad nowymi obiektami, rozbudową, modyfikacją, remontami  

lub renowacją, które zmieniają konfigurację architektoniczną budynków, wymagają projektu.  

To samo dotyczy interwencji w zabytkowe budynki lub podlegających pewnego rodzaju 

ochronie z punktu widzenia ochrony środowiska lub historyczno-artystycznego. 

 

Prawo określa również rolę każdego uczestnika projektu: promotora, projektanta, 

budowniczego, kierownika projektu i opiekuna wykonawczego; ponadto podmioty i laboratoria 

do kontroli jakości konstrukcji. 

 

Aby wykonywać zawód projektanta, kierownika projektu lub kierownika budowy,  

należy posiadać stopień naukowy i licencję zawodową jako architekt, architekt techniczny, 

inżynier lub inżynier techniczny zgodnie z wymogami i warunkami kwalifikującymi  

do wykonywania zawodu. W zależności od rodzaju pracy uprawnienia zawodowe opisujące 

kwalifikacje akademickie i zawodowe będą dotyczyć architekta, architekta technicznego lub 

inżyniera lub inżyniera technicznego i są określone w przepisach prawnych obowiązujących dla 

każdego zawodu, zgodnie z ich specjalnościami i konkretnymi kompetencjami. 

 

Techniczny kodeks budowlany (CTE) 

 

Techniczny kodeks budowlany (CTE) to ramy prawne określające kryteria budowy, które należy 

spełnić w odniesieniu do wymagań bezpieczeństwa i warunków mieszkaniowych ustalonych 

przez LOE, i stanowi narzędzie transponujące dyrektywy europejskie. Ponadto CTE obawia  

się o dostępność wynikającą z ustawy 51/2003 o równych szansach, niedyskryminacji  

i całkowitej dostępności dla osób niepełnosprawnych. 

 

CTE jest zorientowany na nowe projekty, pozostawiając prace rehabilitacyjne poza ramami 

prawnymi. Tylko załącznik D do podstawowego dokumentu bezpieczeństwa strukturalnego 

(DB-SE) określa wymagania dotyczące oceny strukturalnej istniejących budynków.  

Niniejszy załącznik określa podstawę i procedury, które należy stosować zgodnie z zasadami 

analizy bezpieczeństwa strukturalnego, uwzględniając również czynniki ekonomiczne, 

społeczne i środowiskowe. 

 

Zasadniczo DB-SE ustala trzy fazy diagnozy: wstępna ocena; szczegółowa ocena; 

zaawansowana ocena. W tym celu zaleca stosowanie metod analizy bezpieczeństwa  

w celu określenia obecnej sytuacji, zastosowania testów, podstaw obliczeniowych, zarządzania 

ryzykiem, analizy strukturalnej oraz przydatności do obsługi i oceny jakościowej wyników. 

Faktem jest, że w istniejących budynkach architekci i architekci techniczni / inżynierowie 

budowlani są zwykle uprawnieni zarówno do projektowania, jak i do nadzoru wykonawczego. 

 

Standardy UNE 52906. AENOR 

 

W Hiszpanii istnieje również kilka dokumentów prawnych o charakterze technicznym znanych 

jako UNE. Zbiór reguł i standardów eksperymentalnych opracowanych przez komitety 

techniczne ds. Normalizacji (CTN) hiszpańskiego stowarzyszenia normalizacji i certyfikacji 

(AENOR). W ramach tego zbioru przepisów UNE 41805 IN są przeznaczone do diagnostyki 

budynku. 

 

Biorąc pod uwagę, że diagnostyka budynków musi być globalna, norma ta rozwija się w 14 

niezależnych dokumentach: 

 

 NE UNE 41805-1 IN Diagnoza budynku. Część 1: Przegląd. 

 NE UNE 41805-2 IN Diagnoza budynku. Część 2: Badania historyczne. 
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 UNE 41805-3 IN Diagnoza budynku. Część 3: Analizy konstruktywne i patologiczne. 

 NE UNE 41805-4 IN Diagnoza budynku. Część 4: Patologiczna analiza struktury 

budynku. Grunt i fundamenty. 

 UNE 41805-5 IN Diagnoza budynku. Część 5: Analiza patologiczna struktury budynku. 

Konstrukcje ścienne. 

 NE UNE 41805-6 IN Diagnoza budynku. Część 6: Analiza patologiczna struktury 

budynku. Konstrukcje betonowe. 

 UNE 41805-7 IN Diagnoza budynku. Część 7: Patologiczna analiza struktury budynku. 

Konstrukcje metalowe. 

 UNE 41805-8 IN Diagnoza budynku. Część 8: Analiza patologiczna struktury budynku. 

Konstrukcje drewniane. 

 NE UNE 41805-9 IN Diagnoza budynku. Część 9: Analiza patologiczna struktury 

budynku. Zadaszenie. 

 NE UNE 41805-10 IN Diagnoza budynku. Część 10: Analiza patologiczna struktury 

budynku. Nienośne fasady. 

 NE UNE 41805-11 IN Diagnoza budynku. Część 11: Analiza patologiczna struktury 

budynku. Ramy okienne i ślusarstwo. 

 NE UNE 41805-12 IN Diagnoza budynku. Część 12: Analiza patologiczna struktury 

budynku. Wewnętrzne przegrody i wykończenie. 

 NE UNE 41805-13 IN Diagnoza budynku. Część 13: Analiza patologiczna struktury 

budynku. Sprzęt. 

 NE UNE 41805-14 IN Diagnoza budynku. Część 14: raport diagnostyczny. 

 

Standardy w zakresie mieszkalnictwa 

 

W Hiszpanii minimalne standardy mieszkalnictwa dla istniejących rezydencji są ustalane przez 

różne wspólnoty autonomiczne, które dostarczają odpowiednie „świadectwo zamieszkiwania” 

zgodnie z ich przeznaczeniem. Jest to dokument niezbędny do wynajęcia lub sprzedaży domu.  

Aby go uzyskać, należy przedłożyć certyfikat podpisany przez wykwalifikowanego technika 

(architekta lub architekta technicznego / inżyniera budowlanego), potwierdzający, że 

mieszkanie spełnia warunki mieszkaniowe określone przez każdą wspólnotę autonomiczną. 

 

Prawo gruntów i Rehabilitacja terenów miejskich 2015 

 

Skonsolidowany tekst ustawy o rekultywacji gruntów i urbanistyki 7/2015, uwzględniający 

ustawę 8/13 o rekultywacji, rewitalizacji i renowacji miast, nakłada obowiązek sprawozdania  

z oceny budynków (IEE) na całym terytorium Hiszpanii. Raport musi identyfikować budynek  

i zawierać: 

a) Ocenę stanu konserwacji budynku (ITE). 

b) Ocenę podstawowych warunków powszechnej dostępności i niedyskryminacji osób 

niepełnosprawnych w dostępie do budynku. 

c) Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku (EPC) wraz z treścią i procedurami 

ustalonymi przez obowiązujące prawodawstwo (CEE). 

 

Kilka autonomicznych wspólnot i gmin rozważało już pierwszy z wymaganych dokumentów  

o nazwie Dozór Techniczny Budynków (ITE). Kontrola techniczna, której budynki muszą 

okresowo podlegać (co 10 lat), wraz z przeglądem szeregu elementów, które wpływają  

na bezpieczeństwo nieruchomości i mieszkańców. Składa się z oględzin budynku wykonanych 

przez wykwalifikowanego technika (architekta lub architekta technicznego / inżyniera 

budowlanego), który określa jego warunki w momencie kontroli i zwraca się do właściciela  

z działaniami wymaganymi do prawidłowej konserwacji. W każdym razie ma na celu wykrycie 
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ukrytych wad. Po uzyskaniu raportu technicznego należy złożyć wniosek do administracji  

o wydanie świadectwa kwalifikacji budynku. 

 

W zależności od lokalnych przepisów różne elementy budynku mogą zostać zmienione,  

takie jak: fundamenty i konstrukcja; fasady; hydroizolacja i pokrycia dachowe; instalacje;  

inne elementy zagrażające bezpieczeństwu, zdrowiu i artystycznej formie publicznej. Wynik 

kontroli jest pozytywny, gdy budynek spełnia następujące wymagania: Bezpieczeństwo, 

rozumiane jako brak ryzyka dla ludzi i towarów; Zdrowie, gdy nie zagraża zdrowiu publicznemu i 

higienie; Artystycznej formie publicznej i decorum, gdy fasada budynku nie jest sprzeczna z 

wizerunkiem oczekiwanym. 

 

Z drugiej strony świadectwo charakterystyki energetycznej (CEE), wprowadzone w Hiszpanii 

zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, jest obowiązkowe od 2015 r. dla każdego przeniesienia 

własności nieruchomości (sprzedaży lub najmu). Obejmuje ocenę zachowania energetycznego 

budynków, poczynając od analizy jego elementów konstrukcyjnych, obudów i instalacji.  

W rezultacie uzyskuje się kwalifikacje energetyczne od A do G, odpowiednio według 

najlepszych i najgorszych wyników. Za pomocą tego badania budynek otrzymuje certyfikat 

energetyczny, który jest etykietą wskazującą poziom wydajności energetycznej całego budynku 

lub jego części. 

 

Podstawowa procedura certyfikacji efektywności energetycznej budynków stanowi,  

że tylko wykwalifikowani technicy, posiadający jeden z akademickich i zawodowych stopni 

wymaganych według LOE, mają prawo opracowywać projekty, nadzorować wykonawstwo, 

realizować projekty systemów grzewczych i zatwierdzać certyfikaty efektywności energetycznej. 

W każdym razie technikami certyfikującymi są zwykle architekci, architekci techniczni, 

inżynierowie budownictwa. 

 

Inne obowiązkowe inspekcje w budownictwie mieszkalnych 

 

Windy 

Okresowe kontrole wind są regulowane w Regulaminie wind i urządzeń konserwacyjnych, 

opublikowanym w Real Decreto 2291/1985 oraz uzupełniającej Instrukcji technicznej  

AEM 1 „Windy”. W zależności od charakterystyki i użytkowania windy kontrole będą miały 

mniejszą lub większą częstotliwość: 

• Co dwa lata: Windy instalowane w budynkach przemysłowych lub miejscach publicznych. 

• Co cztery lata: Windy używane w budynkach o więcej niż czterech piętrach lub w ponad 

dwudziestu mieszkaniach. 

• Co sześć lat: pozostałe windy znajdujące się w budynkach innych niż opisane w 

poprzednich sekcjach. 

 

Osoby odpowiedzialne za przeprowadzanie kontroli tego elementu to pracownicy firm 

zajmujących się konserwacją wind. 

 

Gaz 

Okresowe kontrole instalacji gazowych są uregulowane w dekrecie 125/2016, który opisuje 

kontrolę i przegląd urządzeń do odbioru gazu. W zależności od elementów kontrole będą miały 

mniejszą lub większą częstotliwość: 

• Co dwa lata kocioł gazowy 

• Co pięć lat: działanie i szczelność miernika, rury, klucze i dziąsła oraz ogólny stan 

konserwacji. 
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Osoby odpowiedzialne za przeprowadzanie inspekcji tych elementów to pracownicy firm 

dystrybucyjnych gazu lub autoryzowany technik. 

 

Instalacje elektryczne 
Kontrola instalacji elektrycznych niskiego napięcia jest regulowana przez przepisy 

elektrotechniczne dotyczące niskiego napięcia, a uzupełniające Instrukcje Techniczne, 

opublikowane w Real Decreto 842/2002, wymagają ich sprawdzenia. W zależności od 

charakterystyki budynku lub mocy instalacji, powinny być one sprawdzane  

z większą częstotliwością: 

Co pięć lat: 

• Garaże z miejscami na ponad 25 pojazdów. 

• Baseny z urządzeniami o mocy większej niż 10 kW. 

• Oświetlenie zewnętrzne o mocy większej niż 5 KW. 

Co dziesięć lat: 

• Te wspólne obszary budynku o mocy zainstalowanej przekraczającej 100 kW. 

Kontrole te są przeprowadzane przez autoryzowanych techników elektrycznych przez OCA 

(Autoryzowane Organizacje Kontrolne). 

 

Zbiorniki olejowe 

Złoża oleju napędowego podlegają przepisom dotyczącym instalacji petroliferacyjnych i 

podobnie jak windy i instalacja elektryczna, muszą być poddawane okresowym kontrolom w 

celu zagwarantowania ich dobrego funkcjonowania. 

• Kontrola po 10 latach: Dla zbiorników wewnętrznych o pojemności przekraczającej 3000 

litrów i zbiorników zewnętrznych o pojemności ponad 5000 litrów. Autoryzowany przegląd 

może być przeprowadzany co pięć lat. 

• Przegląd co 10 lat: będzie przeprowadzany w zbiornikach o mniejszej pojemności. 

• Inspekcja po 5 latach: Instalacje podziemne muszą przeprowadzać testy szczelności,  

w których będą sprawdzane rury, a także zbiorniki magazynowe, które nie są dwuścienne 

przeciwporostowe, ani nie są zakopane w zbiorniku z rurą nurkową. 

• Powyższe zbiorniki magazynowe muszą przejść test szczelności, przy czym obudowa 

musi być pusta i czysta, pod warunkiem, że na powierzchni nie znaleziono nic niezwykłego 

/ podejrzanego. 

Te inspekcje i zmiany będą przeprowadzane przez wyspecjalizowanych techników 

upoważnionych przez OCA. 

 

5.2 Regulacje prawne ustanawiające działania różnych specjalistów 

w sektorze budowlanym we Włoszech. 
 

Odpowiedzialność za prawidłowe utrzymanie budynków 

Zgodnie z włoskim prawem budowlanym właściciel budynku jest proszony o właściwe 

utrzymanie w warunkach bezpieczeństwa niektórych urządzeń swojej nieruchomości.  

W odniesieniu do budynków użyteczności publicznej obowiązkowe jest zapewnienie warunków 

bezpieczeństwa sprzętu, dostępności i ochrony przeciwpożarowej, a także efektywności 

energetycznej, zwłaszcza w budynkach trzeciej klasy. 

 

Planowanie miast jest regulowane nie tylko na poziomie krajowym, ale także regionalnym  

i lokalnym, „Ufficio Tecnico” jest lokalnym organem budowlanym i zależy od rodzaju robót i daty 

budowy. 

Główny typ zezwolenia dotyczy: 

• Pozwolenie na budowę; 

• Ogłoszenie o początku robót; 
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• Poświadczone pozwolenie o rozpoczęciu pracy; 

• Darmowe prace budowlane; 

• Deklaracja zgodności. 

 

Świadectwo charakterystyki energetycznej określa normy techniczne i kategorie wydajności 

energetycznej dla systemów grzewczych, ciepłej wody, produkcji i klimatyzacji nieruchomości. 

Ponadto od 2003 r. obowiązkowe jest, aby nowe budynki przestrzegały norm  

i norm sejsmicznych w odniesieniu do czterech głównych stref krajowych (wprowadzenie stref 

sejsmicznych we Włoszech). W rozporządzeniu wprowadzono koncepcję badań 

bezpieczeństwa jako sposobu uzyskiwania przydatnych informacji dotyczących budynku. 

 

Główne prawa krajowe, do których się odnoszą, to: 

• Włoski Kodeks Cywilny, który reguluje tytuł własności, inne prawa do nieruchomości,  

jak nabywać i przenosić własność nieruchomości i prawa budowlane; 

• Unified Building Acts, który reguluje rozwój, budowę i remont nieruchomości; 

• Różne przepisy regulujące system katastralny, który opisuje włoskie nieruchomości. 

 

Na poziomie krajowym możliwe jest określenie dwóch różnych obowiązkowych podejść  

do zarządzania istniejącymi budynkami i ich renowacji. 

Z jednego punktu widzenia prawo określa rodzaj i częstotliwość kontroli, takich jak np. coroczne 

kontrole instalacji, które dotyczą głównie instalacji gazowych, grzewczych, przeciwpożarowych i 

windowych. 

W odniesieniu do kontroli warunków technicznych instalacji gazowych dotyczą one niektórych 

zadań wymienionych poniżej: 

- czyszczenie, sprawdzanie i regulacja kotła; 

- testowanie dymu w celu sprawdzenia wydajności generatora ciepła (badanie trwałości); 

- testowanie trwałości instalacji; 

- zwolnienie z gwarancji; 

- usługi zdalnego testowania i inspekcji; 

- przegląd termiczny. 

 

W przeciwnym razie nie przewiduje się obowiązkowych kontroli bezpieczeństwa strukturalnego, 

sejsmicznego i zdrowia, z wyjątkiem, w odniesieniu do przeglądów termicznych, 

specjalistycznych budynków, takich jak np. szpitale. 

Od 2008 r., wraz z wprowadzeniem „nowych technicznych przepisów budowlanych” 

zatwierdzonych dekretem ministerialnym w dniu 14 stycznia 2008 r., a po wydarzeniach 

związanych z trzęsieniami ziemi w 2012 r. wprowadzono nowe zaktualizowane protokoły w celu 

weryfikacji, podczas projektów odbudowy, wrażliwości sejsmicznej istniejących obiektów.  

W związku z tym projekty diagnostyczne dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji stają się 

jeszcze bardziej istotne. 

 

5.3 Regulacje prawne ustanawiające działalność różnych 

specjalistów w sektorze budowlanym w Wielkiej Brytanii. 
 

Istnieje ograniczona przestrzeń działalności specjalistów w sektorze budowlanym w Wielkiej 

Brytanii. 

 

Odpowiedzialność za utrzymanie i utrzymanie budynków spoczywa na właścicielach i/lub 

najemcach budynków. 
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Certyfikacja energetyczna (EPC) 

(https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/

file/671018/A_guide_to_energy_performance_certificates_for_the_marketing__sale_and_let_of

_dwellings.pdf) 

 

EPC ma na celu zapewnienie potencjalnym nabywcom i najemcom budynku prawidłowe 

informacje na temat charakterystyki energetycznej budynku oraz praktyczne porady dotyczące 

poprawy tej wydajności. EPC zapewnia ocenę efektywności energetycznej (związaną  

z kosztami eksploatacji) dla budynku w oparciu o potencjał wydajności samego budynku 

(materiałów) i jego instalacji (takich jak ogrzewanie, wentylacja izolacyjna i użyte paliwa). Nie 

wszystkie budynki są używane w ten sam sposób, dlatego w ocenie energetycznej 

zastosowano założenia „standardowego użycia”, które mogą różnić się od sposobu zwykłego 

użytkowania budynku. EPC zawiera zalecenia dotyczące poprawy charakterystyki 

energetycznej budynku (w celu zmniejszenia kosztów eksploatacji) wraz ze wskazaniem okresu 

zwrotu. Nie ma ustawowego wymogu wykonywania opisanych zalecanych środków 

efektywności energetycznej.  

 

Które budynki wymagają EPC? 

Wszelkie wzmianki co do budynku obejmują wszystko co dotyczy całego obiektu,  

chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Istniejące budynki potrzebują EPC, kiedy mają zostać 

sprzedane lub wynajęte. Karta EPC jest ważna przez 10 lat lub do momentu wyprodukowania 

nowej karty EPC dla tego samego budynku, bez względu na to, ile razy nieruchomość została 

sprzedana lub wynajęta w tym okresie. Obecni najemcy nie będą wymagać EPC,  

chyba że sprzedadzą swoją nieruchomość i przydzielą lub podnajmują innym swoją własność. 

Budynek oferowany do sprzedaży lub wynajmu musi zawierać wskaźnik efektywności 

energetycznej budynku pokazany na EPC, na przykład C, we wszelkich reklamach w mediach 

komercyjnych, nie ma wymogu ujawniania publicznego pełnego raportu EPC. 

 

Sytuacje, w których EPC nie jest wymagane  

EPC na ogół nie jest wymagane, gdy sprzedawca lub wynajmujący może wykazać, że budynek 

jest jednym z następujących: budynki chronione jako część wyznaczonego środowiska lub ze 

względu na ich szczególne walory architektoniczne lub historyczne są zwolnione z wymagań 

posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej, o ile zgodność z minimalnymi 

wymaganiami dotyczącymi charakterystyki energetycznej zmieniłaby w sposób niedopuszczalny 

ich charakter lub wygląd. Aby spełnić minimalne wymagania dotyczące charakterystyki 

energetycznej, wiele zaleceń w raporcie EPC np. podwójne szyby, nowe drzwi i okna, izolacja 

ścian zewnętrznych i zewnętrzne przewody kotłowe, prawdopodobnie spowodowałyby 

niedopuszczalne zmiany w większości historycznych budynków. Mogą to być budynki chronione 

jako część środowiska lub ze względu na ich szczególne walory architektoniczne lub 

historyczne (np. budynki z listy 2 lub budynki w obszarze ochrony). W takich przypadkach EPC 

nie byłoby wymagane. Właściciele budynków będą musieli ustalić, czy tak będzie w przypadku 

ich budynków. W przypadku wątpliwości czy prace mogłyby w niedopuszczalny sposób zmienić 

charakter lub wygląd budynku, właściciele budynków mogą zwrócić się o poradę do 

miejscowego konserwatora zabytków. Zwolnieniu z EPC podlegają też budynki tymczasowe o 

planowanym okresie użytkowania wynoszącym dwa lata lub mniej, budynki mieszkalne, które 

mają być użytkowane krócej niż cztery miesiące w roku lub w których właściciel lub właściciel 

może zasadnie oczekiwać, że zużycie energii w budynku będzie niższe niż 25% całoroczne 

budynki wolnostojące, o łącznej powierzchni użytkowej mniejszej niż 50 m2 (tj. budynki 

całkowicie oddzielone od innych budynków). Budynek jest również zwolniony, jeżeli sprzedawca 

lub wynajmujący może wykazać, że: budynek nadaje się do rozbiórki, teren nadaje się do 

przebudowy ze wszystkimi odpowiednimi pozwoleniami na budowę, wymienione pozwolenia na 

budowę i pozwolenia na konserwację istnieją w związku z rozbiórką, a w związku z przebudową 
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istnieją odpowiednie pozwolenia. EPC będzie wymagane takze w przypadku nieruchomości 

wynajmowanej jako umeblowany dom wakacyjny, zgodnie z definicją HMRC, w której budynek 

jest zajęty na potrzeby wakacji w wyniku krótkoterminowej umowy najmu krótszej niż 31 dni dla 

każdego najemcy, i jest wynajmowane na łączną sumę czterech miesięcy lub więcej w 

dowolnym okresie 12 miesięcy, i jeśli najemca jest odpowiedzialny za pokrycie kosztów energii 

dla nieruchomości. 

 

Przeprowadzanie ocen energii  

Tylko akredytowany rzeczoznawca energetyczny może przeprowadzić ocenę zużycia energii i 

opracować EPC dla budynku. W przypadku nowo budowanych budynków EPC może być 

sporządzone tylko przez akredytowanego rzeczoznawcę energetycznego. Asesorzy 

energetyczni mogą być samozatrudnieni, lub są to pracownicy organizacji usługowych, takich 

jak geodeci lub firmy energetyczne, lub pracownicy właściciela lub wynajmującego. Asesorzy 

energetyczni muszą być członkami zatwierdzonego przez rząd systemu akredytacji. Asesorzy 

energetyczni muszą działać w sposób niezależny i muszą zgłaszać wszelkie konflikty interesów 

podczas przeprowadzania oceny. Konflikty interesów obejmują, między innymi, sytuację w 

której rzeczoznawca energetyczny ma powiązania z organizacją lub jest związany z osobą, 

która zleciła EPC. Osoby oceniające energię muszą zidentyfikować konflikty interesów i zgłosić 

obawy dotyczące systemu akredytacji, jeśli uważają, że poproszono ich o wdrożenie praktyk 

sprzecznych z zasadami. 

 

Gaz (https://www.gassaferegister.co.uk/) 

Gas Safe Register (Rejestr Bezpieczeństwa Gazu) to jedyny oficjalny organ rejestrujący 

urządzenia na gaz i inżynierów gazownictwa w Wielkiej Brytanii, na Wyspie Man i Guernsey. 

Zgodnie z prawem wszystkie firmy gazowe muszą znajdować się w rejestrze bezpieczeństwa 

gazu. 

 

Inżynier gazownictwa może zostać przypisany do zarejestrowanej firmy i uzyskać licencję  

na prowadzenie prac gazowych w imieniu zarejestrowanej firmy, jeśli posiada ważne i aktualne 

kwalifikacje. Ten dowód kompetencji dotyczy wyłącznie kwestii bezpieczeństwa gazowego  

i jest uzyskiwany przez każdego inżyniera poprzez uznaną ścieżkę szkolenia i oceny (podobnie  

jak DVLA wydaje prawa jazdy tym, którzy wykazali się umiejętnościami, przechodząc egzamin 

na prawo jazdy). 

 

Rejestracja jest wydawana tylko na podstawie firmy posiadającej co najmniej jednego inżyniera 

wykwalifikowanego w zakresie bezpieczeństwa instalacji gazowych. 

 

Rejestr nie jest organem członkowskim ani stowarzyszeniem handlowym. 

Rejestr (i wszystkie powiązane z nim usługi) jest obsługiwany w imieniu odpowiedniego Urzędu 

ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa dla każdego regionu, w którym działa - tj. Wielka Brytania, 

Irlandia Północna, Wyspa Man i Guernsey. 

 

Instalacje elektryczne 

Część P jest aspektem brytyjskich przepisów budowlanych dotyczących instalacji  

i konserwacji prac elektrycznych wykonywanych w domu lub w domu przez elektryka  

lub instalatora elektrycznego. Umożliwia kompetentnym elektrykom samodzielne poświadczanie 

zgodności instalacji z przepisami budowlanymi. 
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5.4 Regulacje prawne ustanawiające działalność różnych 

specjalistów w branży budowlanej w Polsce. 
Poniższy tekst jest fragmentem wybranych części odpowiednich polskich przepisów prawnych, publicznie dostępnych 

na rządowej stronie internetowej
16

 

 

Polski przemysł budowlany reguluje ustawa parlamentu - Prawo budowlane (Dziennik Ustaw, 

2019, poz. 1186). 

 

„Odpowiedzialność za właściwą konserwację budynków 

Zgodnie z art. 61 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane - obowiązkiem właściciela lub zarządcy 

obiektu budowlanego jest jego użytkowanie w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i 

wymogami ochrony środowiska oraz utrzymanie w dobrym stanie technicznym i estetycznym, 

nie dopuszczając nadmiernych pogorszenie jego wydajności i sprawności technicznej, 

zapewniające szczególne spełnienie tzw. podstawowych wymagań dotyczących: 

bezpieczeństwa budowlanego, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, 

odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed 

hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiednia izolacja termiczna przegród. 

 

Zgodnie z art. 61 pkt 2 Prawa budowlanego, właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest 

zobowiązany do zapewnienia, z należytą starannością, bezpiecznego użytkowania obiektu  

w przypadku czynników zewnętrznych wpływających na obiekt związanych z działalnością 

człowieka lub siłami natury, takimi jak atmosferyczne wyładowania, wstrząsy sejsmiczne, silne 

wiatry, obfite opady deszczu, osuwiska, zjawiska lodowe na rzekach i morzu, a także jeziora  

i zbiorniki wodne, pożary lub powodzie, które powodują uszkodzenie obiektu budowlanego  

lub bezpośrednie zagrożenie takimi szkodami, które mogą stanowić zagrożenie dla ludzi życie 

lub zdrowie, własność lub bezpieczeństwo środowiska. Aby zapewnić prawidłową konserwację 

budynku, jego właściciel lub zarządca jest zobowiązany do zapewnienia, że okresowe kontrole 

są przeprowadzane przez osobę upoważnioną do tego. 

 

Rodzaje kontroli: 

Okresowa kontrola przeprowadzana raz w roku. 

Przynajmniej raz w roku należy przeprowadzać okresowe kontrole, sprawdzając stan 

techniczny: 

• elementy budynku, konstrukcje i instalacje narażone na szkodliwe wpływy 

atmosferyczne i czynniki destrukcyjne występujące podczas użytkowania obiektu, 

• instalacje i urządzenia do ochrony środowiska, 

• instalacje gazowe i przewody kominowe (dym, wyciąg i wentylacja) - art. 62 ust. 1 pkt 1 

ustawy - Prawo budowlane. 

 

Kontrola elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne 

Zgodnie z § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 

sierpnia 1999 r. W sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych  

(Dz. U. Nr 74, poz. 836 z późn. Zm.) pokazuje, że w trakcie szczegółowej kontroli stan 

techniczny należy sprawdzić: 

• zewnętrzne warstwy przegród zewnętrznych (warstwa faktury), elementy ścian 

zewnętrznych (strychy, filary, gzymsy), balustrady, loggie i balkony, 

• urządzenia przymocowane do ścian i dachu budynku, 

• elementy odwodnienia budynku i obróbki blacharskie, 

• pokrycia dachowe, 

                                                           
16 https://www.gunb.gov.pl/strona/kontrole-stanu-technicznego-obiektow 
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• instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody, 

• urządzenia stanowiące ochronę przeciwpożarową budynku, 

• elementy kanalizacji odprowadzające ścieki z budynku, 

• przekazać połączenia instalacyjne przez ściany budynku (patrz § 5 ust. 2). 

 

Kontrole instalacji gazowych i przewodów kominowych 

Ocena stanu technicznego instalacji gazowych i kominowych (dymu, spalin i wentylacji),  

o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1c ustawy Prawo budowlane, powinien zawierać między 

innymi: 

• realizacja zaleceń wynikających z poprzedniej kontroli okresowej, 

• zmiany kanałów i kanałów spalinowych, wprowadzone za zgodą właściciela  

lub zarządcy budynku w okresie od poprzedniego przeglądu, 

• drożność przewodów kominowych, 

• siła ciągu komina, określona za pomocą atestowanego urządzenia pomiarowego 

zapewniającego prawidłowe działanie podłączonych urządzeń dymowych, wylotowych  

i wentylacyjnych, 

• uszkodzenia kabli na całej ich długości, kanałów, kanałów, włazów, ław kominowych, 

kominów itp., 

• sprawnie funkcjonujących urządzeń wentylacyjnych, w tym powietrza nawiewanego  

i wywiewanego w pomieszczeniach, w których zainstalowane są urządzenia grzewcze 

(np. Piece kuchenne, przepływowe piece wodne, kotły itp.) 

• częstotliwość okresowego czyszczenia kanałów, o której mowa w § 34 Rozporządzenia 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. W sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  

(Dz. U. z 2010 r. Nr 109, punkt 719), 

• wygodny dostęp do czyszczenia i okresowych przeglądów kanałów i urządzeń 

związanych z kominami, 

• wystąpienie innych nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli,  

które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi lub mienia. 

 

Okresowa kontrola przeprowadzana raz na pięć lat 

Przynajmniej raz na 5 lat należy przeprowadzić kontrolę stanu technicznego i przydatności  

do użytku budynku, estetyki budynku i jego otoczenia. Kontrola powinna również obejmować 

badanie instalacji elektrycznej i ochrony odgromowej pod kątem skuteczności połączeń, 

akcesoriów, środków ochronnych i zabezpieczających przed porażeniem prądem elektrycznym, 

izolacji przewodów i uziemienia instalacji i aparatury (art. 62 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo 

budowlane). Dodatkowe przepisy dotyczące okresowych kontroli budynku mieszkalnego 

zawarte są w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 

1999 r. W sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74, 

poz. 836 z późn. Zm.). Zgodnie z § 6 rozporządzenia zakres kontroli okresowej, o której mowa 

w art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy (tj. Kontrola okresowa co najmniej co 5 lat), powinna również 

obejmować sprawdzenie stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej elementów 

budynku, o których mowa w § 5, oraz wszystkich innych elementów budynku, a także jako 

estetyka budynku i jego otoczenia. 

 

Kontrola obejmująca zakres audytów rocznych i pięcioletnich. 

Zakres audytów rocznych i pięcioletnich jest różny, z wyjątkiem części konstrukcyjnej wspólnej 

dla obu kontroli. W związku z tym właściciel lub zarządca obiektu w roku kalendarzowym,  

w którym upływa pięcioletni okres kontroli, może przeprowadzić jedną wspólną kontrolę, biorąc 

pod uwagę zakres rocznego audytu art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. b i c oraz zakres pięcioletniej kontroli, 

w tym sprawdzenie stanu technicznego: 
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• elementy budynku, konstrukcje i instalacje narażone na szkodliwe wpływy 

atmosferyczne i czynniki destrukcyjne działające podczas użytkowania obiektu, 

• estetyka obiektu budowlanego i jego otoczenia, 

• instalacje i urządzenia do ochrony środowiska, 

• instalacje gazowe i przewody kominowe, 

• instalacje elektryczne i odgromowe.” 
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6. Analiza możliwości zatrudnienia w odniesieniu do 

wybranych kompetencji zawodowych w Hiszpanii, 

Włoszech, Wielkiej Brytanii i Polsce. 
 

Sytuacja zatrudnienia w krajach europejskich charakteryzuje się silnym kontrastem między 

różnymi krajami. Ogólnie możemy stwierdzić, że kraje śródziemnomorskie charakteryzują  

się wyraźnie znaczącą stopą bezrobocia, która maleje w pobliżu obszaru północnego.  

Na poniższym wykresie widzimy ewolucję długotrwałej stopy bezrobocia w krajach 

europejskich, gdzie możemy zaobserwować, że Hiszpania i w mniejszym stopniu Włochy 

prowadzą w rankingu, podczas gdy Polska i Wielka Brytania pozostają w uprzywilejowanej 

pozycji z niemal zerową wartością.  
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Procentowe wskaźniki w odniesieniu do aktywnej populacji. Ewolucja długotrwałej stopy bezrobocia w Europie. 

 

6.1 Możliwości zatrudnienia dla eksperta diagnostyki budowlanej 

hiszpańskim rynku pracy 
 

Z różnych powodów, jak już wcześniej zostało wspomniane, wydaje się oczywiste, że ekspert  

w sektorze budowlanym, jest nieodzowny w dziedzinie rewitalizacji, a zatem jest to szeroka i 

ciekawa kwalifikacja zawodowa, dająca interesujące możliwości zatrudnienia. Nic dziwnego, że 

sektor budowlany wychodzi z kryzysu w ciągu ostatnich 10 lat, a podsektor rewitalizacji odgrywa 

wiodącą rolę w regeneracji całego sektora. 

 

Architekci i architekci techniczni/inżynierowie budowlani - dwa zawody, które bardzo ucierpiały 

na skutkach kryzysu - stoją dziś przed wyzwaniem i doskonałą okazją do znalezienia 

prestiżowej pozycji w sektorze. Wiele działań zawodowych można podjąć w perspektywie 

eksperta diagnostycznego: 

 

 Realizacja inspekcji i raportów stanu budynku (IEE), obecnie obowiązkowych zgodnie  

z prawem hiszpańskim. Obejmują one inspekcję techniczną (ITE) i wydajność 

energetyczną (CEE). 

 Realizacja inspekcji i certyfikatów mieszkalnych budynków mieszkalnych, 

obowiązkowych dla każdego transferu nieruchomości w Hiszpanii. 
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 Opracowywanie raportów, certyfikatów i oświadczeń w sporach dotyczących 

nieruchomości i procesów, zawsze zgodnie z najwyższą obiektywnością i fachową 

wiedzą. 

 Porady dla właścicieli, kiedy patologie są wykrywane w ich budynku. Od prostego 

problemu w mieszkaniu do badania zachowania ogromnego obiektu. 

 Wspieranie kierownictwa i utrzymywanie nieruchomości publicznych lub prywatnych. 

 Doradzanie w nabywaniu nieruchomości lub rezydencji. 

 Koordynacja i interpretacja wszystkich niezbędnych badań w celu sformułowania 

diagnozy przed projektami rehabilitacji i restauracji. 

 

Zakres możliwych klientów diagnosty jest również szeroki: 

 Projektant rewitalizacji i restaurowania budynków. 

 Właściciele małych budynków i rezydencji. 

 Właściciele dużych nieruchomości na własny użytek lub do wynajęcia. Na przykład 

firmy handlowe zajmujące się ich działalnością lub nieruchomościami do zarządzania, 

wynajmu lub sprzedaży. 

 Administracje publiczne do oceny zasobów własnych i do uzyskania informacji o stanie 

prywatnych zasobów budowlanych, w celu przygotowania najlepszych zasad 

rehabilitacji i utrzymania. 

 Inne podmioty zaangażowane w budowę zasobów. 

 

Jak byliśmy świadkami na spotkaniach Resonance Groups w projekcie (grup zainteresowanych 

beneficjentów projektu), gdzie spotykali się agenci z sektora publicznego, prywatnego i 

zawodowego, Ekspert Diagnosta ma bardzo interesujący profil zawodowy. W sektorze 

publicznym pracownicy administracji uważają, że ta nowa postać zawodowa przyczyni się do 

poprawy jakości obowiązkowych kontroli i obecnie czynionych diagnoz budowlanych. Zgodnie z 

wymaganiami sektora prywatnego dążymy do tego, aby nowy ekspert przyczynił się do poprawy 

jakości projektów i prac rewitalizacyjnych pod względem aspektów ekonomicznych, 

oszczędności czasu, bezpieczeństwa, braku nieprzewidzianych wydarzeń itp. Ze swojej strony 

organizacje zawodowe pozytywnie zatwierdza nową wiedzę specjalistyczną ze względu na 

wyższe wykształcenie w odniesieniu do kierunków studiów prowadzonych w Hiszpanii. 

Pozytywnym objawem jest wprowadzenie w konkursach publicznych odrębnych umów 

zawodowych na diagnozę projektów. Do niedawna prace diagnostyczne i eksperci 

odpowiedzialni za ich przeprowadzanie nie byli autonomicznie uznawani. 

Wszystkie te komentarze muszą odnosić się do obecnej sytuacji zawodowej w Hiszpanii  

i jej ewolucji w ostatnich latach. Na poniższym wykresie pokazującym ewolucję rynku pracy od 

1990 r. do współczesności widzimy, że najwyższe stopy bezrobocia odnoszą się do lat 1993  

i 2013, a najniższa stopa bezrobocia obserwowana jest w 2007 r. Dzisiaj stopa bezrobocia jest 

nadal znacząca (16,5%), ale spada. Ten sam trend miał miejsce w sektorze budowlanym,  

co widać na wykresie odnoszącym się do ewolucji bezrobocia w branży budowlanej. Możliwości 

pracy eksperta w dziedzinie diagnozy są dziś naprawdę pozytywne, a sektor wyraźnie skorzysta 

z włączenia tego nowego profilu zawodowego. 
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Ewolucja rynku pracy. El País. 28/01/2018 

 

 
Ewolucja bezrobocia w sektorze budowlanym. Ministerstwo zatrudnienia. 3/04/2018 

 

 

6.2 Możliwości zatrudnienia eksperta diagnostyki budowlanej 

włoskim rynku pracy. 
 

Specjaliści od diagnostyki w zakresie konserwacji budynków mogą liczyć na rosnącą liczbę ofert 

pracy, szczególnie w zakresie zarządzania obiektem. Możliwość zintegrowania konserwacji, 

monitorowania systemów, zarządzania energią i bezpieczeństwa to nie tylko kompetencja,  

ale usługa dla kilku rynków, takich jak na przykład: 

- Nieruchomości; 

- Produkcja i logistyka; 

- Hotele; 

- Usługi detaliczne i detaliczne na dużą skalę; 

- Budynki korporacyjne. 

 

W celu zwiększenia wartości aktywów nieruchomości z punktu widzenia administracyjnego, 

technicznego i majątkowego MŚP, duże przedsiębiorstwa, firmy architektoniczne i inżynierskie 

opracowują produkty i usługi w celu zarządzania takimi elementami jak: 

- Układ elektryczny; 

- System wodny; 

- Systemy mechaniczne (termiczne); 

- Specjalny system (rozwiązania bezpieczeństwa fizycznego; systemy przeciwwłamaniowe; 

- Zapobiegawcze, prognostyczne utrzymanie. 
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Obowiązki mogą obejmować: 

- nadzorowanie i uzgadnianie umów i dostawców usług; 

- nadzorowanie wielodyscyplinarnych zespołów pracowników; 

- zapewnienie, że podstawowe urządzenia są dobrze utrzymane; 

- zarządzanie budżetami i zapewnienie efektywności kosztowej; 

- przydzielanie i zarządzanie przestrzenią między budynkami 

- zapewnienie, że obiekty spełniają przepisy rządowe i normy ochrony środowiska, zdrowia 

i bezpieczeństwa; 

- doradzanie przedsiębiorstwom / właścicielom w zakresie zwiększania efektywności 

energetycznej i opłacalności; 

- nadzorowanie projektów budowlanych, remontów lub remontów; 

- pomoc firmom / właścicielom w przenoszeniu się do nowych budynków (biura, szkoły 

wyższe itp.) i podejmowaniu decyzji o leasingu; 

- sporządzanie raportów i wydawanie pisemnych zaleceń. 

 

Ponadto działania związane z zarządzaniem obiektami mogą polegać na specyficznej integracji 

narzędzi do modelowania informacji o budynku, które umożliwiają zarówno profesjonalistom, jak 

i właścicielom, nowy model podejmowania decyzji oparty na danych. 

 

Ta dziedzina kompetencji nabiera coraz większego znaczenia, w odniesieniu do inżynierów  

i architektów, w celu spełnienia nowych możliwości zatrudnienia, zwłaszcza na następującym 

rynku: 

- infrastruktury; 

- renowacja budynków; 

- ochrony publicznego dziedzictwa kulturowego. 

 

W odniesieniu do inżynierii zapobiegawczej w zarządzaniu budynkami absolwenci znajdują 

zatrudnienie głównie w zakładach produkcyjnych i firmach doradczych. Główne zadania dotyczą 

planowania i koordynacji bezpieczeństwa, zarówno na etapie projektowania, jak i fazy 

operacyjnej, przygotowywania raportów bezpieczeństwa dla firm o wysokim ryzyku wypadków, 

projektowania i zarządzania planami utrzymania oraz zarządzania służbami prewencyjnymi i 

ochronnymi. 

 

6.3 Możliwości zatrudnienia eksperta diagnostyki budowlanej  

na brytyjskim rynku pracy 
 

Zasoby budowlane w Wielkiej Brytanii składają się z 25 milionów mieszkań i dwóch milionów 

budynków komercyjnych i publicznych, dlatego nacisk na utrzymanie i ulepszanie istniejących 

zasobów oznacza, że eksperci w dziedzinie diagnozy będą bardzo poszukiwani, szczególnie  

w trudnych czasach gospodarczych, takich jak obecnie. 
 

Istnieją szczególnie możliwości diagnozowania i poprawy zużycia energii i wydajności zasobów 

budowlanych, ponieważ odpowiadają one za 17% bezpośrednich krajowych emisji gazów 

cieplarnianych (GHG). Emisje te wynikają przede wszystkim ze zużycia paliw kopalnych  

do ogrzewania pomieszczeń, ale pośrednio budynki stanowią również dwie trzecie emisji  

w sektorze energetycznym, głównie z powodu zapotrzebowania na energię elektryczną  

z oświetlenia i urządzeń. Budynki mają do odegrania kluczową rolę w osiąganiu brytyjskich 

celów w zakresie emisji dwutlenku węgla, a tym samym przyczyniają się do zobowiązania kraju  

do globalnego porozumienia w sprawie zmian klimatu COP 21. Rynek zawodów 

specjalistycznych w dziedzinie diagnozy jest niezwykły wśród zawodów budowlanych, ponieważ 
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w czasie recesji jest stosunkowo dobrze zachowany. Dzieje się tak ponieważ nacisk kładziony 

jest na „jak najlepsze wykorzystanie istniejących budynków”, więc zapotrzebowanie na 

diagnozę w projektach remontowych będzie prawdopodobnie wysokie. 
 

6.4 Możliwości zatrudnienia eksperta diagnostyki budowlanej na 

polskim rynku pracy17. 
 

Specjalista w dziedzinie inżynierii lądowej może liczyć na liczne oferty pracy, ponieważ 

dotychczasowy personel tego zawodu potrzebuje odpowiednich następców. Nie jest to bardzo 

powszechny rodzaj pracy, co podnosi jego prestiż. Zakres powierzonych obowiązków zwykle 

jest następujący: 

- przeprowadzanie testów diagnostycznych w celu zebrania informacji o obiektach  

i urządzeniach, 

- ocena stanu technicznego i przydatności do użytkowania budynków, 

- przygotowanie dokumentacji do księgi obiektu budowlanego, wynikającej z obowiązujących 

przepisów z zakresu prawa budowlanego, 

- dokonywanie zmian w dokumentacji technicznej urządzeń, 

- udział w pracach związanych z uruchomieniem komisyjnym po pracach budowlano-

montażowych, 

- dbanie o powierzony sprzęt pomiarowy. 
 

Wymagania stawiane diagnoście, oprócz wykształcenia wyższego w danej specjalności lub 

doświadczeniu oraz posiadania odpowiednich kwalifikacji budowlanych obejmują punkt 

dotyczący dodatkowego wykształcenia w zakresie diagnostyki lub wiedzy o utrzymaniu 

istniejących budynków. 

Rynek, choć bardzo niestabilny i często nieprzewidywalny, jest bardzo korzystny dla wszystkich 

pracowników branży budowlanej. Obecnie w Polsce istnieje bardzo duże zapotrzebowanie  

na pracowników wykonujących różnorodne czynności w ramach szeroko zakrojonego 

wykonawstwa obiektów. Znacząco rośnie popyt na specjalistów i ekspertów. Wraz z rozwojem 

konstrukcji i wykonaniem wielu obiektów budowlanych istnieje potrzeba przeprowadzania 

różnych ekspertyz i wszelkich przeglądów konstrukcji. 
 

Jest to bardzo dobra przestrzeń do diagnostyki budynków, która ma zdolność rozpoznawania  

i diagnozowania problemów konstrukcyjno - wykonawczych. W tej pracy absolutnie ważna jest 

umiejętność konserwacji obiektów, w tym zabytkowych, ponieważ wiele obiektów,  

które są rewitalizowane lub odnawiane, są bardzo stare. 
 

Sytuację na rynku pracy pracowników w branży budowlanej w 2018 r. przedstawiono poniżej.

 
Źródło: https://www.wielkiebudowanie.pl/go.live.php/PL-H716/rynek-pracy-w-budownictwie.html 

 

                                                           
17 https://www.wielkiebudowanie.pl/go.live.php/PL-H716/rynek-pracy-w-budownictwie.html 
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W 2018 r. sytuacja na rynku pracy w budownictwie osiągnęła niespotykane warunki rozwoju od 

czasu badania poziomów zatrudnienia w 1989 r. Średnio 65% firm budowlanych cierpiało z 

powodu braku pracowników przez cały rok. Ponadto podaż osób chętnych do pracy spadła od 

kwietnia, a do końca roku zainteresowanie pracami budowlanymi wśród potencjalnych 

pracowników było na równie niskim poziomie, jak w roku poprzednim. Brakuje specjalistów, ale 

także osób do nauki i przebranżowienia, pomimo najszybciej rosnących wynagrodzeń  

w historii. Według analizy GBW płace wzrosły w 2018 r. aż o 12%, z czego  

dla specjalistów nawet o 14%. W 2018 r. Niską podaż pracowników budowlanych wsparli 

głównie Ukraińcy i Białorusini, ale coraz częściej pojawiają się pracownicy z Azji. Brak otwarcia 

rynku pracy na pracowników zagranicznych powoduje, że udział zagranicznych pracowników 

jest wciąż niewystarczający, a otwarcie niemieckiego rynku pracy w 2019 r. (dla obywateli 

Europy Wschodniej) może tylko pogorszyć sytuację kadrową w polskich przedsiębiorstwach. 

Największe potrzeby kadrowe w ciągu roku zgłaszały firmy wykończeniowe, murarskie, 

zbrojeniowe i stolarskie (prawie 70% podmiotów w tych branżach potrzebowało pracowników 

prawie przez cały rok).   
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Hiszpania 

- Consejo Colegios arquitectos: 

www.cscae.com/ (10/07/2019) 

- Consejo Colegios arquitectos técnicos: 

www.arquitectura-tecnica.com/ (10/07/2019) 

- Colegio Ingenieros de Caminos Madrid: 

www3.ciccp.es/el-colegio/ (10/07/2019) 

- Ministerio Fomento. Arquitectura y vivienda: 

https://www.fomento.gob.es/el-ministerio/organizacion-y-funciones/secretaria-de-

estado-de-infraestructuras-transportes-y-vivienda/direccion-general-de-arquitectura-

vivienda-suelo (10/07/2019) 

 

Włochy 

- ANIT, Associazione Nazionale Isolamento Termico e Acustico: 

www.anit.it/norme/norme-acustica/page/2/ 

- ANIT, Associazione Nazionale Isolamento Termico e Acustico:  

www.anit.it/elenco-nazionale-tecnici-competenti-acustica-2/ 

- ASSOCERT, Associazione italiana per il sostegno e controllo della conformità dei 

prodotti delle professioni e delle certificazioni:  

www.assocert.eu/formazione/corsi-in-programmazione 

- IFL, Istruzioe, Formazione, Lavoro:  

www.ifl.servizirl.it/site/index/ricerca_profilo_normato 

with reference to the following professional qualification competencies framework: 

“Tecnico del restauro”, “Conduttore di impianti termici” e “Installatore e manutentore 

straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili” 

- MISE, Ministero dello Sviluppo Economico:  
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- MISE, Ministero dello Sviluppo Economico:  
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- RER, Regione Emilia-Romagna: 
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romagna.it/orienter/exec/portale;jsessionid=zmf6ubi9R07hc8R1Snomlq+D.undefined?a

reaProfessionale=43&Submit=Cerca&actionRequested=performShowQualifiche&lastVi

ewedPage=1&recordsPerPage=20&pagesRange=10 

 

Wielka Brytania 

- Chartered Building Surveyor - Royal Institution of Chartered Surveyors –www.rics.org 

- Chartered Building Engineer - Chartered Association of Building Engineers -

www.CBuildE. 

- Chartered Architect - Royal Institute of British Architects -www.architecture.com 

- Registered Architect - Architects Registration Board -www.arb.org.uk 
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- Chartered Architectural Technologist - Chartered Institute of Architectural Technologists 

-www.ciat.org.uk 

- Chartered Builder - Chartered Institute of Building -www.ciob.org 

- Civil Engineer - Institute of Civil Engineers -www.ice.org.uk 

- Chartered Services Engineer - Chartered Institute of Building Services Engineers -

www.cibse.org 

 

Polska 

- Wykaz zawodów i nazw kwalifikacji według grup zawodowych: 

https://bip.ore.edu.pl/archiwum/Wykaz%20zawodów%20i%20nazw%20kwalifikacji%20

według%20grup%20zawodowychd609.pdf?id=3975 

- Zawody budowlane w szkolnictwie zawodowym: 

https://budowlaneabc.gov.pl/kwalifikacje-zawodowe/zawody-budowlane-w-szkolnictwie-

zawodowym/ 

- Informator kwalifikacji zawodowych formuła 2017: 

www.kwalifikacjezawodowe.info/s/3506/74628-Kwalifikacje-zawodowe/107795-BD27-

Prowadzenie-prac-renowatorskich-elementow-architektury.htm 

- Wyszukiwarka kwalifikacji zawodowych: 

https://kwalifikacjewzawodzie.pl/_kwalifikacje/ 

- Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy sporządzona przez 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: 

https://psz.praca.gov.pl/documents/10240/54723/Klasyfikacja%20zawodów%20i%20sp

ecjalności%20na%20potrzeby%20rynku%20pracy%20-%202014.pdf/bca1e08c-6a33-

494a-a75b-e2d7258ce796?t=1421667227000 

- Artykuł „Ważne umiejętności w pracach budowlanych” autorstwa The Balance Careers: 

https://www.thebalancecareers.com/construction-skills-list-2062378 

 

 

7.3 Systemy edukacyjne EQF i ECVET dla diagnostyki budowlanej 
 

Unia Europejska 

- EU. Learning Opportunities and Qualifications in Europe: 

https://ec.europa.eu/ploteus/ (10/07/2019) 

- EU. The European Qualifications Framework for lifelong learning: 

https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/leaflet_en.pdf (10/07/2019) 

- EU (2018) The European Qualifications Framework: supporting learning, work and 

cross-border mobility. 

 

- ECVET toolkit: 

http://www.ecvet-toolkit.eu/introduction/eqf-ecvet-and-other-european-instruments. 

(10/07/2019) 

 

Hiszpania 

- Ministerio Educación: 

www.todofp.es/en/profesores/europa/fp-europa/eqf/que-es-eqf.html (10/07/2019) 

- Educación superior en España: 

www.educacionyfp.gob.es/educacion-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-

mecd/catalogo-servicios/gestion-titulos/informacion-comun/naric/cuadro-meces.pdf 

- Unión Profesional. (2015) Panorama del Sistema educativo en España. 
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Włochy 

- CENSIS (2017), La classifica delle Università italiane, [On-line]. Available: 

www.censis.it/17?shadow_pubblicazione=120573 

- ANPAL, Rapporto 2018 sulla formazione continua: L’Italia migliora ma resta indietro: 

www.lavorosi.it/report-statistici/vari/anpal-rapporto-2018-sulla-formazione-continua-

litalia-migliora-ma-resta-indietro/ 
 

Wielka Brytania 

- UK NARIC - UK National Recognition Information Centre 

- UK NEC - National Europass Centre for the UK 

- CPQ - The Centre for Professional Qualifications 

- ECVET - The national contact point for England, improving the mobility of those holding 

vocational qualifications across Europe 
 

Polska 

- Artykuł „Europejski system transferu osiągnieć (ECVET) w kształceniu i szkoleniu 

zawodowym na przykładzie Szkocji, Niemiec i Polski” autorstwa Aliny Król z Okręgowej 

Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie: 

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/Kr%F3l_2013.pdf 

- Monitorowanie strategii wdrażania ECVET w Europie przez Cedefop: 

www.eksperciecvet.org.pl/img/eksperciecvet/Mfile/61/file.pdf 

- Zalecenia Rady Europy z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie europejskich ram kwalifikacji 

przy tworzeniu europejskich ram kwalifikacji dla szkolnictwa: 

www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved

=2ahUKEwjA77bT0cLgAhVkqYsKHa2PDmIQFjABegQICBAC&url=https%3A%2F%2Fe

c.europa.eu%2Fsocial%2FBlobServlet%3FdocId%3D15686%26langId%3Den&usg=AO

vVaw1No799lUT_z2lkbbC1UFJx 

- Prezentacja "Rola systemu ECVET w rozwoju jakości kształcenia zawodowego w 

Polsce ": 

www.eksperciecvet.org.pl/img/eksperciecvet/Mfile/file/196/tnoik.pdf 

- Artykuł "Keeping you informed about the European Credit system for Vocational 

Education & Training" (Bieżące informacje o europejskim systemie transferu punktów w 

kształceniu i szkoleniu zawodowym) autorstwa James Calleja: 

www.ecvet.nl/uploads/ECVET/Magazinedec201421.pdf 

- Artykuł "Implementing ECVET Principles. Reforming Poland’s Vocational Education and 

Training Through Learning Outcomes Based Curricula and Assessment" (Wdrażanie 

zasad ECVET. Reformowanie polskiego kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez 

programy nauczania i ocenę oparte na efektach uczenia się) autorstwa Horacego 

Dębowskiego i Wojciecha Stęchłego: 

https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/11846/Implementing_ECVET_principl

es_Reforming_Polands_Vocational_Educational_System.pdf 

- Artykuł "The Polish Education System in Brief 2017/18" (Polski system edukacji w 

skrócie, rok szkolny 2017/18):   

https://eurydice.org.pl/wp-content/uploads/2017/10/Education-System-in-

Poland_2017_2018_EN.pdf 

- "The European Credit System for Vocational Education and Training ECVET. Get to 

know ECVET better Questions and Answers" (Europejski system transferu osiągnięć w 

kształceniu i szkoleniu zawodowym ECVET. ECVET przez pytania i odpowiedzi):  

http://www.eksperciecvet.org.pl/img/eksperciecvet/Mfile/54/file.pdf 

- Artykuł „European Vocational Skills Week “Discover your talent!” (Europejski Tydzień 

Umiejętności Zawodowych „Odkryj swój talent!) autorstwa João Santos: 

www.ecvet-secretariat.eu/en/system/files/magazines/en/ecvet_magazine_27.pdf 
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http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjA77bT0cLgAhVkqYsKHa2PDmIQFjABegQICBAC&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fsocial%2FBlobServlet%3FdocId%3D15686%26langId%3Den&usg=AOvVaw1No799lUT_z2lkbbC1UFJx
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjA77bT0cLgAhVkqYsKHa2PDmIQFjABegQICBAC&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fsocial%2FBlobServlet%3FdocId%3D15686%26langId%3Den&usg=AOvVaw1No799lUT_z2lkbbC1UFJx
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjA77bT0cLgAhVkqYsKHa2PDmIQFjABegQICBAC&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fsocial%2FBlobServlet%3FdocId%3D15686%26langId%3Den&usg=AOvVaw1No799lUT_z2lkbbC1UFJx
http://www.eksperciecvet.org.pl/img/eksperciecvet/Mfile/file/196/tnoik.pdf
http://www.ecvet.nl/uploads/ECVET/Magazinedec201421.pdf
https://eurydice.org.pl/wp-content/uploads/2017/10/Education-System-in-Poland_2017_2018_EN.pdf
https://eurydice.org.pl/wp-content/uploads/2017/10/Education-System-in-Poland_2017_2018_EN.pdf
http://www.eksperciecvet.org.pl/img/eksperciecvet/Mfile/54/file.pdf
http://www.ecvet-secretariat.eu/en/system/files/magazines/en/ecvet_magazine_27.pdf
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7.4 Prawne aspekty diagnostyki budowlanej 
 

Unia Europejska 

- Strategy for the sustainable competitiveness of the construction sector and its 

enterprises:  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52012DC0433 

- EU: 

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-performance-of-

buildings (10/07/2019) 

- EU Building stock observatory: 

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-performance-of-

buildings/eubuildings 

 

Hiszpania 

- Ley 38/1999 de ordenación de la edificación: 

www.boe.es/eli/es/l/1999/11/05/38/con (10/07/2019) 

- Codigo Técnico de la Edificación: 

www.codigotecnico.org/index.php/menu-documentoscte.html (10/07/2019) 

- AENOR (2009-2010). UNE 41805-1 a 14 IN Diagnostico de edificios 

- ITE:  

www.iccl.es (10/07/2019) 

- Certificación energética: 

https://energia.gob.es/desarrollo/EficienciaEnergetica/CertificacionEnergetica/Documen

tosReconocidos/Paginas/procedimientos-certificacion-proyecto-terminados.aspx 

- Hervás Más, Jorge (2017) Nuevo régimen jurídico de la regeneración urbana. Editorial 

Aranzadi, Pamplona. España 

 

Włochy 

- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, [On-line]. Available: 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dat

aPubblicazioneGazzetta=2016-04-19&atto.codiceRedazionale=16G00062 

- Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni, DM 14 gennaio 2008, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008 - Suppl. Ordinario n. 30: 

www.cslp.it/cslp/index.php?option=com_content&task=view&id=66&Itemid=1 

- Opcm n. 3274 del 20 marzo 2003: primi elementi in materia di criteri generali per la 

classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni 

in zona sismica 20 marzo 2003, Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 72 della 

Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003: 

www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_prov.wp;jsessionid=66C8E97162DA310DF2A2

7DF59CA6FD13.worker3?contentId=LEG21455 

 

Wielka Brytania 

UK - England and Wales 

- Buildings Regulations 2010 -www.legislation.gov.uk/uksi/2010/2214/contents/made 

- Approved documents -www.planningportal.co.uk/info/200135/approved_documents 

UK - Scotland 

- The Building (Scotland) Regulations -

www.legislation.gov.uk/ssi/2004/406/contents/made 

- Building Standards technical handbook 2017: domestic buildings -

www.gov.scot/publications/building-standards-2017-domestic/ 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52012DC0433
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-performance-of-buildings
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-performance-of-buildings
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-performance-of-buildings/eubuildings
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-performance-of-buildings/eubuildings
http://www.boe.es/eli/es/l/1999/11/05/38/con
http://www.codigotecnico.org/index.php/menu-documentoscte.html
http://www.iccl.es/
https://energia.gob.es/desarrollo/EficienciaEnergetica/CertificacionEnergetica/DocumentosReconocidos/Paginas/procedimientos-certificacion-proyecto-terminados.aspx
https://energia.gob.es/desarrollo/EficienciaEnergetica/CertificacionEnergetica/DocumentosReconocidos/Paginas/procedimientos-certificacion-proyecto-terminados.aspx
https://www.marcialpons.es/autores/hervas-mas-jorge/1144317/
https://www.marcialpons.es/editoriales/editorial-aranzadi/2161/
https://www.marcialpons.es/editoriales/editorial-aranzadi/2161/
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-04-19&atto.codiceRedazionale=16G00062
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-04-19&atto.codiceRedazionale=16G00062
http://www.cslp.it/cslp/index.php?option=com_content&task=view&id=66&Itemid=1
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_prov.wp;jsessionid=66C8E97162DA310DF2A27DF59CA6FD13.worker3?contentId=LEG21455
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_prov.wp;jsessionid=66C8E97162DA310DF2A27DF59CA6FD13.worker3?contentId=LEG21455
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2010/2214/contents/made
http://www.planningportal.co.uk/info/200135/approved_documents
http://www.legislation.gov.uk/ssi/2004/406/contents/made
http://www.gov.scot/publications/building-standards-2017-domestic/


    
 

84 
 

- Building Standards technical handbook 2017: non-domestic buildings -

www.gov.scot/publications/building-standards-2017-non-domestic/ 

UK - Northern Ireland 

- Building Regulations (Northern Ireland) Order 1979 -

www.legislation.gov.uk/nisi/1979/1709/contents 

- Building Regulations Technical Booklets -www.finance-ni.gov.uk/articles/building-

regulations-technical-booklets 

 

Polska 

- Baryłka A., Baryłka J.: Inżynieria bezpieczeństwa obiektów budowlanych w przepisach 

prawa. Referat na XXVI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej pt. 

Inżynieria bezpieczeństwa – Ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń  

„Ekomilitaris 2012”, Zakopane, 3-6.09.2012 

- Macińska A.: Regulacje Prawa budowlanego dotyczące utrzymania obiektów 

budowlanych. Referat na Ogólnopolskiej Konferencji nt. „Problemy techniczno-prawne 

utrzymania obiektów budowlanych”, GUNB, Warszawa, styczeń , 2012 

- Dziwiński R., Ziemski P.: Prawo budowlane. Komentarz. Warszawa, 2006 r., LEX. 

- Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późn. 

zm.). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002.75.690, z późn. zm). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego  

(DzU z 2004 r. nr 202, poz. 2072). 

- Baryłka A.: „Nowe przepisy dotyczące samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie” – Chłodnictwo nr 01/2015. 

- Giera M.: Poradnik – Uprawnienia Budowlane Wyd. POLCEN, wyd, 12, Warszawa 

2013. 

- Wąchocki R.: Prawo Budowlane po zmianach – przepisy z komentarzem wyd. 6 stan 

prawny 24.07.2015 r., Wyd. POLCEN. 

 

7.5 Możliwość zatrudnienia w diagnostyce budowlanej 
 

Unia Europejska - Ogólnie 

- World Economic Forum (WEF, 2016), The Future of Jobs Employment, Skills and 

Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution (pp. 1-12). Cologny/Geneva, 

CH: World Economic Forum 

- EU. Construction sector competitiveness: 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/competitiveness_en (10/07/2019) 

- EU. European Construction Sector Observatory Building Information Modelling in the 

EU construction sector 2019. 

- EU. Construction sector: 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/construction_en (10/07/2019) 

 

Hiszpania 

- Fundación Laboral de la Construcción (2017) Ocupación y formación en el secor de la 

construcción. 

- Alonso, Isabel (2019). Rehabilitación: amenazas y oportunidades. 

http://www.gov.scot/publications/building-standards-2017-non-domestic/
http://www.legislation.gov.uk/nisi/1979/1709/contents
http://www.finance-ni.gov.uk/articles/building-regulations-technical-booklets
http://www.finance-ni.gov.uk/articles/building-regulations-technical-booklets
https://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/competitiveness_en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/construction_en
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- Cuchí, A & Sweatman, P (2011). Una visión-país para el sector de la edificación en 
España. Hoja de ruta para un nuevo sector de la vivienda. 

- Cuchí, A & Sweatman, P (2012). Informe GTR 2012. Una visión-país para el sector de 
la edificación en España. Plan de acción para el sector de la edificación en España. 

- Cuchí, A & De la Puerta I (2016). Diagnóstico de la Rehabilitación en las Comunidades 
Autónomas. 

- Casanovas, X & altri (2018). Por un cambio en las políticas públicas de fomento de la 
rehabilitación residencial: Los municipios, pieza clave en un marco de cooperación 
institucional. 

 

Włochy 

- ISTAT, Rapporto Annuale 2018 - La situazione del paese, ISTAT Istituto Nazionale di 

statistica, Roma: 

www.istat.it/it/archivio/214230 

 

Wielka Brytania 

- House of Commons -

http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/SN01432/SN01432.pdf 

- Designing Buildings Wiki -

https://www.designingbuildings.co.uk/wiki/UK_construction_industry 

- Office of National Statistics - Construction statistics: Number 19, 2018 edition. A wide 

range of statistics and analysis on the construction industry in Great Britain in 2017: 

https://www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/constructionindustry/articles/construct

ionstatistics/number192018edition 

 

Polska 

 Artykuł " Rynek pracy w budownictwie w 2018 roku (analiza)": 

www.wielkiebudowanie.pl/go.live.php/PL-H845/komentarz-rynek-pracy-w-budownictwie-

2018.html 

 Artykuł " Rynek pracy w budownictwie: zapotrzebowanie i podaż pracowników w 

zawodach budowlanych. Styczeń 2019 ": 

www.wielkiebudowanie.pl/go.live.php/PL-H854/styczen-2019.html 

 Raport " Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach – październik 2018 

r." Głównego Urzędu Statystycznego: 

https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5516/3/71/1/koniunkt

ura_w_przemysle_budownictwie_handlu_i_uslugach_w_pazdzierniku_2018_roku.pdf 

 Raport „Zwiększenie renowacji budynków: jaki w tym potencjał i wartość dla Europy?” 

autorstwa Parlament Europejski: 

www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/587326/IPOL_STU%282016%29

587326_EN.pdf 

 Artykuł "Renovation key to Polish construction market" (Renowacja kluczem polskiego 

rynku budowlanego) autorstwa Joe Malone: 

 www.khl.com/features/renovation-key-to-polish-construction-market/123520.article 

 Raport " Remonty budynków i modernizacja w Polsce 2017" autorstwa PMR: 

https://mypmr.pro/products/building-repairs-and-upgrading-in-poland-2017 

 Artykuł "Repairs and upgrades become increasingly vital components of building 

construction sector" (Naprawy i modernizacje stają się coraz ważniejszymi elementami 

sektora budowlanego) autorstwa EuropaProperty.com: 

http://europaproperty.com/news/2016/12/repairs-and-upgrades-become-increasingly-

vital-components-of-building-construction-sector-3058 

 

  

http://www.istat.it/it/archivio/214230
http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/SN01432/SN01432.pdf
https://www.designingbuildings.co.uk/wiki/UK_construction_industry
https://www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/constructionindustry/articles/constructionstatistics/number192018edition
https://www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/constructionindustry/articles/constructionstatistics/number192018edition
http://www.wielkiebudowanie.pl/go.live.php/PL-H845/komentarz-rynek-pracy-w-budownictwie-2018.html
http://www.wielkiebudowanie.pl/go.live.php/PL-H845/komentarz-rynek-pracy-w-budownictwie-2018.html
http://www.wielkiebudowanie.pl/go.live.php/PL-H854/styczen-2019.html
https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5516/3/71/1/koniunktura_w_przemysle_budownictwie_handlu_i_uslugach_w_pazdzierniku_2018_roku.pdf
https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5516/3/71/1/koniunktura_w_przemysle_budownictwie_handlu_i_uslugach_w_pazdzierniku_2018_roku.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/587326/IPOL_STU%282016%29587326_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/587326/IPOL_STU%282016%29587326_EN.pdf
http://www.khl.com/features/renovation-key-to-polish-construction-market/123520.article
https://mypmr.pro/products/building-repairs-and-upgrading-in-poland-2017
http://europaproperty.com/news/2016/12/repairs-and-upgrades-become-increasingly-vital-components-of-building-construction-sector-3058
http://europaproperty.com/news/2016/12/repairs-and-upgrades-become-increasingly-vital-components-of-building-construction-sector-3058
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8. Załączniki 
 
 

8.1 Kwestionariusz: Profil zawodowy Diagnosty Budowlanego 
8.2 Kwestionariusz: Raport Inspekcji Nadzoru Budowlanego. Wstępna diagnoza. 
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Projekt Diagnosis ma wiele celów do zrealizowania, w tym między innymi: 

 

• Poznać potrzeby, kwalifikacje zawodowe i programy szkoleniowe w dziedzinie 

diagnostyki w różnych krajach uczestniczących w projekcie (Hiszpania, Włochy, Polska 

i Wielka Brytania) 

• Zdefiniować nowy profil zawodowy eksperta w diagnostyce budowlanej oraz jego 

program szkolenia ujednolicony na poziomie europejskim 

• Stworzyć program szkoleniowy dla nowych ekspertów, zorientowany na nowe 

technologie i umiejętności miękkie 

• Ustanowić porozumienie między uniwersytetami i firmami z sektora w celu szkolenia i 

wdrażania umiejętności nowych ekspertów 

 

W tym celu, wśród działań przeprowadzonych w trakcie projektu, przeprowadzono dwa badania 

dla specjalistów w sektorze budowlanym, z zamiarem zidentyfikowania różnic krajach Unii 

Europejskiej: 

 

• Profil zawodowy i szkolenia obecnie odbierane przez specjalistów wykonujących prace 

diagnostyczne, za pośrednictwem kwestionariusza profilu eksperta diagnostyki budowlanej, 

dostępnego pod adresem:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKVB-

KTe5OWR0ySMSD1vWrRJIvXFBu0tlCtoWdRe4TMSBQJw/viewform 

 

• Systemy i mechanizmy nadzoru budowlanego, za pomocą kwestionariusza raportu inspekcji 

budowlanej i wstępnej diagnozy dostępny pod adresem:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCfsk0uanPX-

7ah60iVq8FKcvuEC6dX1EsBsjaKLkQzhCLqg/viewform 

 

 

  
 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCfsk0uanPX-7ah60iVq8FKcvuEC6dX1EsBsjaKLkQzhCLqg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCfsk0uanPX-7ah60iVq8FKcvuEC6dX1EsBsjaKLkQzhCLqg/viewform
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8.1 Kwestionariusz: PROFIL ZAWODOWY DIAGNOSTY 
BUDOWLANEGO 
 

Kwestionariusz Profil Zawodowy Diagnosty Budowlanego składa się z 9 pytań wielokrotnego 

wyboru, jednego pytania otwartego oraz 4 pytań identyfikacyjnych, spośród których dwa były 

szczególnie kluczowe: miejsce zatrudnienia oraz kraj respondenta. 

 

Czas potrzebny na wypełnienie ankiety był krótszy niż 10 minut, zważywszy, że była ona 

skierowana do specjalistów szczególnie zainteresowanych jej tematem i odpowiednio 

zmotywowanych przez partnerów projektu. 

 

W kwestionariuszu zebrano 171 odpowiedzi z 13 krajów: 8 należących do Unii Europejskiej 

(Hiszpania, Włochy, Polska, Belgia, Dania, Francja, Niemcy i Wielka Brytania) i 5 spoza 

wspólnoty (Kolumbia, Kanada, Irak, Turcja i Białoruś). Zgodnie z oczekiwaniami większość 

odpowiedzi pochodziła z krajów uczestniczących w projekcie: 43 Włochy, 54 Polska i 52 

Hiszpania. 

 

Wykonano opracowanie i analizę odpowiedzi: 

• w oparciu o narzędzie oferowane przez Google do zarządzania formularzami; 

• za pomocą ręcznego narzędzia sprawdzono, że zamiast interpretacji automatycznej 

uzyskano pełniejsze i bardziej szczegółowe informacje. 

 

Wszystkie pytania, odpowiedzi i wyniki można znaleźć na poniższych wykresach: 
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Z analizy otrzymanych odpowiedzi wyciągnięto pewne ciekawe wnioski: 

 

W świetle wyników sprawdzono, że zdaniem respondentów niezbędnym szkoleniem 

uniwersyteckim, aby móc przygotowywać się na eksperta w diagnostyce budowlanej,  

musi być Architektura, Inżynieria Lądowa lub Inżynieria Budowlana. Ankieta odzwierciedla 

również różnorodność stopni zawodowych w różnych krajach, w szczególności: podczas  

gdy w Hiszpanii Inżynier Budowlany (Architekt Techniczny) wraz z Architektem są najbardziej 

wskazanymi profesjami, we Włoszech jest większa różnorodność profili zawodowych,  

a w Polsce Architekt nie jest uważany za odpowiedni profil. 

 

Diagnostyka Budowlana jest nauczana w różnych formach, w bardzo istotny sposób w Hiszpanii 

(ponad 75% respondentów to potwierdza). Tematyka zawarta w badaniach różni  

się w zależności od kraju. 

 

W świetle wyników wydaje się, że we wszystkich krajach są prowadzone studia podyplomowe  

o tematyce Diagnostyki Budowlanej, ale jest ich bardzo niewiele. Tylko w Hiszpanii niektórzy 

respondenci wskazują, że jest ich ponad 20 osób. Znając rzeczywistość kraju, z pewnością 

uznano za studia szkolenia prowadzone przez stowarzyszenia zawodowe. 

 

Pod względem treści, które są nauczane, w trzech krajach pokrywają się te związane  

z tradycyjnymi technikami budowlami i budownictwem historycznym. Jako różnice: w Hiszpanii 

najczęstszymi odpowiedziami są oceny strukturalne, techniki interwencji, efektywność 

energetyczna i metodologia diagnozowania, we Włoszech modelowanie BIM,  

a w Polsce bezpieczeństwo użytkowania oraz bezpieczeństwo pożarowe.  
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8.2 Kwestionariusz: RAPORT INSPEKCJI NADZORU 
BUDOWLANEGO. Wstępna diagnoza. 
 

Kwestionariusz Raport Inspekcji Nadzoru Budowlanego. Wstępna diagnoza składa  

się z 18 pytań wielokrotnego wyboru, jednego pytania otwartego oraz 4 pytań identyfikacyjnych, 

spośród których dwa były szczególnie interesujące: miejsce zatrudnienia oraz kraj respondenta. 

 

W tym przypadku kwestionariusz został rozpisany na podstawie wstępnego pytania o istnienie,  

w kraju respondenta, pewnej metodologii inspekcji budowlanej dla inspekcji pre-diagnostycznej. 

Jeśli odpowiedź była pozytywna, konieczne było udzielenie odpowiedzi na dalsze pytania, które 

powinny dostarczyć konkretnych i precyzyjnych informacji na temat różnych systemów kontroli, 

niezależnie od tego, czy były one certyfikowane lub akredytowane, jakie podmioty  

były odpowiedzialne za zarządzanie itp. Niestety wydaje się, że we Włoszech pierwsze pytanie 

nie zostało zrozumiane i mamy bardzo mało informacji na ten temat. 

 

Czas potrzebny na rozwiązanie ankiety był krótszy niż 15 minut, zważywszy, że był skierowany 

do specjalistów szczególnie zainteresowanych tematem kwestionariusza i odpowiednio 

zmotywowanych przez partnerów projektu. 

 

W kwestionariuszu zebrano 141 odpowiedzi z 10 krajów: 8 należących do Unii Europejskiej 

(Hiszpania, Włochy, Polska, Belgia, Dania, Francja, Niemcy i Wielka Brytania) i dwa spoza  

niej (Turcja i Kolumbia). Zgodnie z oczekiwaniami większość odpowiedzi pochodzi z krajów 

uczestniczących w projekcie: 39 Włoch, 48 Polski i 39 Hiszpanii. 

 

Wykonano opracowanie i analizę odpowiedzi: 

• w oparciu o narzędzie oferowane przez Google do zarządzania formularzami; 

• za pomocą ręcznego narzędzia sprawdzono, że zamiast interpretacji automatycznej 

uzyskano pełniejsze i bardziej szczegółowe informacje. 

 

Wszystkie pytania, odpowiedzi i wyniki można znaleźć na poniższych wykresach: 
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Z analizy uzyskanych odpowiedzi wyciągnięto kilka interesujących wniosków: 

 

Odpowiedzi zebrane z różnych krajów uczestniczących w projekcie wykazują podobne wyniki. 

Wydaje się jasne, że we wszystkich z nich istnieją metody kontroli istniejących budynków.  

W Hiszpanii kontrole są przeprowadzane okresowo (co 10, 20, 30 lat), podczas  

gdy we Włoszech i Polsce inspekcja jest ustalana przez administrację. 

 

Z drugiej strony istnieje rozbieżność między krajami pod względem tytułów zawodowych,  

co pokazuje, że konwencja w Unii Europejskiej nie jest jeszcze skonsolidowana. Podczas  

gdy w Hiszpanii specjaliści mogący przeprowadzać inspekcje to głównie architekci i architekci 

techniczni (inżynierowie budowlani), w Polsce są inżynierami (lądowymi lub budowlanymi),  

a we Włoszech cztery zawody współistnieją niemal równo. Z Mierniczym we Włoszech 

związane są wyjątkowe osobliwości, a w Polsce z technikiem z profesjonalnym szkoleniem. 

 

Wydaje się jasne, że w trzech krajach, w celu przeprowadzania inspekcji budynków, konieczne 

jest uzyskanie akredytacji od instytucji. Krajem, który wydaje się mieć najbardziej uregulowany 

sektor, jest Polska, a następnie Hiszpania. Jeśli chodzi o system akredytacji, odpowiedzi 

poszczególnych krajów są zróżnicowane, ponownie wykazując niewielką jednorodność między 

krajami UE. Podczas gdy w Hiszpanii wydaje się, że akredytacja jest ściśle regulowana przez 

akredytowane studia, we Włoszech i Polsce doświadczenie zawodowe jest bardzo ważne. 

System poprzez badanie akredytacyjne wyróżnia się również w Polsce, we Włoszech wydaje  

się to istotne, a w Hiszpanii jest to prawie szczątkowe. 

 

Większość respondentów uważa, że do zbadania mieszkania jednorodzinnego wystarczą  

2-4 godziny. W Hiszpanii większość inspekcji budynków 10 mieszkaniowych jest 
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przeprowadzana w ciągu jednego dnia (od 4 do 8 godzin), we Włoszech zaś większość 

inspekcji trwa dłużej niż 16 godzin (2 dni). 

 

W odniesieniu do opłat za kontrole, widać pewne różnice między omawianymi krajami.  

W Hiszpanii większość specjalistów uważa, że inspekcja domu jednorodzinnego kosztuje  

od 200 do 500 €. We Włoszech większość respondentów rozważa ponad 300 euro.  

Krajem, w którym tego typu kontrole są tańsze, jest Polska. W przypadku inspekcji budynku 

wielorodzinnego Włochy są najdroższe, Polska za to najtańsza. 

 

W trzech krajach do przeprowadzania inspekcji wykorzystywane są kontrole wizualne i proste 

narzędzia. Wydaje się, że we Włoszech do inspekcji używa się głównie specjalnego 

oprogramowania, podczas gdy w Polsce formularze są traktowane priorytetowo. 

 

Biorąc pod uwagę wyniki, wydaje się, że we Włoszech największym zainteresowaniem  

są kwestie strukturalne, podczas gdy w Hiszpanii przegrody zewnętrzne są równie ważne  

jak struktura, a w Polsce dachy wymagają większej uwagi (prawdopodobnie związanej  

z zimowym klimatem). 

 

We Włoszech kwestie związane z udogodnieniami są niemal znikome, podczas gdy w Polsce 

wydają się bardzo ważne. Być może wyniki te są związane z profilami zaangażowanych 

uniwersytetów, a tym samym z respondentami. W świetle wyników powinno być interesujące  

dla przyszłych projektów, aby poszerzyć badaną populację. 

 

Jeśli chodzi o wymagania, które analizują profesjonaliści, struktura i wytrzymałość mechaniczna 

stanowią ważny problem w trzech krajach. W Hiszpanii zauważamy poważne obawy dotyczące 

dostępności i użytkowania, możliwości zamieszkania, a nawet efektywności energetycznej.  

We Włoszech istnieje niewielka obawa we wszystkich tych parametrach i pewne obawy  

(20% respondentów) w zakresie wymagań dotyczących wykorzystania materiałów i zasobów 

naturalnych. W Polsce istnieje poważna obawa dotycząca bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

 

Na pytanie o konkretne aspekty brane pod uwagę podczas inspekcji mieliśmy bardzo różne 

odpowiedzi: podczas gdy w Hiszpanii największym problemem są termity i azbest, we Włoszech 

jest to gaz radonowy, a w Polsce azbest i ołów. 

 

 

 

 

 




