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1. Wprowadzenie: Projekt Diagnosis 
 
Sektor budownictwa w Europie jest jedną z dziedzin, jaka najbardziej ucierpiała w wyniku 
kryzysu gospodarczego, który nastąpił w ciągu ostatnich kilku lat i gdzie z wielu powodów 
innowacje i podnoszenie kompetencji wciąż są trudne do opracowania, szczególnie 
w odniesieniu do procesów związanych z szeroko pojętą diagnostyką obiektów 
budowlanych. Najbardziej widoczne braki, dają się uwydatnić w odniesieniu do metod 
diagnostycznych. Łatwo jest zauważyć zaistniałą na poziomie europejskim potrzebę 
w postaci uzupełnienia braków w dostępnych profilach kwalifikacji zawodowych. 
 

Bazując na powyższym kontekście jako ogólny cel projektu uznaje się pogłębienie wiedzy 
o aktualnie istniejących technologiach i narzędziach do oceny budynków przez współpracę 
między partnerami międzynarodowymi, a w konsekwencji ulepszenie istniejących narzędzi 
szkoleniowych i programów kwalifikacji zawodowych. W tym celu istnieje możliwość 
zgłębienia tematu wykreowania odnowionego profesjonalnego profilu zawodowego w branży 
budowlanej, który będzie posiadał podstawowe kompetencje związane z zarządzaniem 
procesami diagnostycznymi. 
 

Projekt DIAGNOSIS ma również na celu realizację priorytetów strategii wzrostu „Europa 
2020” w zakresie zatrudnienia i edukacji. Projekt uwzględnia także plan działania UE na 
rzecz rozwoju edukacji (04/2013), który poprawia kształcenie i rozwój umiejętności dzięki 
nowym technologiom oraz podkreśla „niewystarczającą podaż wysokiej jakości treści 
cyfrowych we wszystkich językach, przedmiotach i potrzebach”. 
 
Ujmując powyższe zagadnienie bardziej szczegółowo, warto podkreślić, że niniejszy rezultat 
pracy intelektualnej (IO2) ma na celu zaproponowanie wspólnej refleksji na temat 
umiejętności i kompetencji, które powinien posiadać Ekspert - Diagnosta, aby stawić czoła 
nowym wyzwaniom zawodowym w pracy, zarówno związanym ze stanowiskami 
„kierowniczymi”, jak i technicznymi. 
 
Uzyskane wyniki mogą być przydatnym narzędziem do dyskusji zainteresowanych stron na 
temat kluczowego profilu zawodowego, który jest w stanie zarządzać innowacyjnymi 
procesami w sektorze budowlanym. 
 
Więcej informacji jest dostępnych na stronie internetowej projektu i pod kodem QR: 
 
http://www.erasmus-diagnosis.eu/ 
 

 

 

 

  

http://www.erasmus-diagnosis.eu/
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2.  Budowanie inteligentnej i zrównoważonej Europy 
 

Przełomowa cyfryzacja różnych faz procesu budowlanego przekształciła charakter budynków 
i konstrukcji, od projektu do realizacji, przez wdrażanie BIM (Building Information Modeling), 
stosując najnowsze techniki i adoptując nowatorskie techniki w postaci zaawansowanych 
materiałów i ich producentów. Działania te mają sprzyjać uzyskiwaniu ekologicznej energii 
i przekwalifikowywania samych budynków. Narastająca sytuacja kryzysowa związana 
z zarządzaniem zmianami klimatu, przyspieszająca przejście do “zielonej” gospodarki, ma 
również wpływ na sektor budowlany. Rosnące ryzyko klęsk żywiołowych może zagrozić 
obiektom budowlanym i infrastrukturze, przez nowe wymogi w stosunku do budynków 
w zakresie odporności na warunki klimatyczne i bezpieczeństwo: w tych ramach proces 
diagnostyki staje się kluczowy, a główną rolę odgrywa ekspert ds. diagnostyki budynków. 
   
Co więcej, przejście do gospodarki o obiegu zamkniętym, wspierane przez europejską 
strategię inteligentnego rozwoju, wymaga innowacji, które wyraźnie stawiają na ekologię. 
Działania te obejmują recykling i ponowne wykorzystanie materiałów, ograniczenia produkcji 
odpadów i odpowiednie zarządzanie zasobami. Ujmując omawiane zagadnienie: „Należy 
przejść na całościową renowację, która zapewnia rozwiązanie innych problemów podczas 
procesu ich wdrażania, w wyniku czego powstają zrównoważone konstrukcje 
i energooszczędne budynki”, [FIEC, Manifest budowlany dotyczący wdrażania innowacji, 
2019–2024]. 
 
Ta złożona i wieloaspektowa ewolucja wymaga zwiększonej dostępności nowych 
specjalistów na międzynarodowym rynku pracy zdolnych do wspierania procesów 
związanych z wszelkimi innowacjami. Zgodnie z ostatecznymi założeniami Inicjatywy 
europejskiej – „Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy”, szybka ewolucja kontekstów 
społeczno-ekonomicznych i globalizacja samej gospodarki, wymagają nowych profili 
zawodowych, które umożliwiają zarządzanie powstałym zbiorem procesów. Innymi słowy, 
pierwszym wyzwaniem dla instytucji edukacyjnych jest zaktualizowanie i przystosowanie 
programów nauczania i innych programów szkoleniowych, w celu wyedukowania 
potrzebnych przemysłowi specjalistów, studentów /stażystów co jest życzeniem firm 
i globalnego rynku pracy. 
 
Przedstawiony tutaj rezultat pracy intelektualnej, będący wynikiem strategicznego 
partnerstwa zarządzanego w ramach projektu Erasmus DIAGNOSIS, przy założeniu 
wspomnianych wyżej, przełomowych zmian, ma na celu przyczynienie się do kreowanych 
obecnie wschodzących profili zawodowych w sektorze budowlanym, gdzie należy 
szczegółowo uwzględnić wszelkie procesy związane z diagnostyką obiektów inżynierskich 
na rzecz intelektualnego i zrównoważonego rozwoju Europy.  
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3. Krajowe / regionalne ramy kwalifikacji (eng.: NQF) 
 
3.1. Sytuacja w Hiszpanii

1
 

 
W 2018r. Hiszpańskie Ministerstwo Edukacji i VET, we współpracy z innymi 
zainteresowanymi stronami, zakończyło prace techniczne nad projektem hiszpańskich ram 
kwalifikacji, które zakłada, że proces nauki trwa całe życie. (Marco Español de 
Cualificaciones MECU).2 
 
Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego (Marco Español de Cualificaciones para la 
Educación Superior (MECES) zostały wprowadzone osobno3. Ramy te zostały samodzielnie 
poświadczone w ramach kwalifikacji dla europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego (FQ-
EHEA) w aspekcie ciągłego zaangażowania Hiszpanii w proces boloński (Ministerstwo 
Edukacji, Kultury i Sportu, 2014). 
 
Dzięki MECU powinno być łatwiej identyfikować, zatwierdzać i uznawać wszystkie rodzaje 
efektów kształcenia (w tym uczenia się pozaformalnego i nieformalnego), niezależnie od 
sposobu ich uzyskiwania. 
 
Celem MECES jest umożliwienie klasyfikacji, porównywania i przejrzystości kwalifikacji 
szkolnictwa wyższego w hiszpańskim systemie edukacji. Poziomy w MECES są oznaczone 
od 1 do 4 i odpowiadają czterem poziomom FQ-EHEA: técnico superior (zaawansowane 
VET), grado (licencjat), magister (magister) i doktor (doktorat). Pierwszym z nich jest 
pozauniwersytecki poziom szkolnictwa wyższego, który ma wspierać i promować uczenie się 
przez całe życie. Niektóre zaawansowane sposoby kształcenia, a także szkolenie zawodowe 
(VET) jest uważane za szkolnictwo wyższe (HE), lecz odbywa się poza systemem 
uniwersyteckim. Takie zaawansowane studia VET można uznać nie tylko za przyjęcie na 
uniwersytet jak byłby to typowy tok studiowania, ale także mogą przysługiwać punkty ECTS, 
jeśli przedmioty / efekty kształcenia są odpowiednio dostosowane. 
 
W pierwszym etapie MECU ma na celu uwzględnienie, wszystkich uznawanych w kraju 
dyplomów i certyfikatów ministerstw edukacji i świadczeń zawodowych, pozostając otwartym 
na włączenie oficjalnych kwalifikacji wydawanych przez inne sektory administracyjne. 
 
Cztery najwyższe poziomy są zgodne z hiszpańskimi ramami kwalifikacji dla szkolnictwa 
wyższego, opartymi na deskryptorach dublińskich. Deskryptory poziomów są zdefiniowane  
w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji. Zostały zainspirowane deskryptorami 
poziomów EQF, ale zostały dostosowane do kontekstu krajowego. Hiszpańskie Ministerstwo 
Edukacji i VET opracowało w 2018r. nową szczegółową ustawę dotyczącą edukacji, która 
zostanie przedłożona parlamentowi wiosną 2019r. (Jeszcze nie została przedłożona  
z powodu niestabilnej sytuacji politycznej w Hiszpanii). Prawo ma na celu poprawę jakości 
nauczania i kształcenia oraz zwiększenie autonomii szkół i spójności systemu krajowego 
zgodnie ze standardami międzynarodowymi. 
Poziom wdrożenia różni się również w poszczególnych podsystemach; najbardziej rozwinięte 
i opracowane jest kształcenie i szkolenie zawodowe. System kwalifikacji VET jest określony 

                                                 
1
 The text below is a summary transcript of the document Spain - European inventory on NQF 2018 

https://www.cedefop.europa.eu/es/publications-and-resources/country-reports/spain-european-inventory-
nqf-2018 
2
 MECU: Spanish national qualification framework for lifelong learning 

http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/mecu/presentacion.html 
3
Established under royal decree: Ministry of Education (2011). Real Decreto 1027/2011.  

https://www.cedefop.europa.eu/es/publications-and-resources/country-reports/spain-european-inventory-nqf-2018
https://www.cedefop.europa.eu/es/publications-and-resources/country-reports/spain-european-inventory-nqf-2018
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/mecu/presentacion.html
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w ustawie o kwalifikacjach i szkoleniu zawodowym, która ustanawia krajowy katalog 
kwalifikacji zawodowych. Jest on stale aktualizowany, a efekty kształcenia są ściśle 
związane z czynnościami zawodowymi i wymaganymi kompetencjami zawodowymi. 
 
Nowe programy studiów wyższych muszą obejmować zamierzone cele i osiągane wyniki 
kształcenia określone dla studenta. Wszystkie programy studiów muszą być akredytowane, 
zgodnie z krajowymi wytycznymi. MECES odnosi się do efektów kształcenia w sposób 
bezpośredni (resultsados de aprendizaje i competencias). 
 
W procesy poprawy jakości kształcenia, zaangażowano regionalne rady ds. Edukacji. 
Hiszpania dąży do wykreowania prostego i praktycznego systemu, który będzie solidny, ale 
także wystarczająco elastyczny, aby sprostać wymogom autonomii regionów. Ogólna 
odpowiedzialność za opracowanie i wdrożenie MECU, zgodnie z hiszpańską konstytucją, 
spoczywa na rządzie centralnym. Państwo ma określone kompetencje w zakresie wszelkiej 
regulacji kwalifikacji, która to kwestia została odpowiednio opracowana i zmieniona  
w ustawach szczegółowych z 2006 i 2013r. 
 
Zewnętrzna kontrola jakości w szkolnictwie wyższym jest podejmowana przez agencję 
krajową (ANECA) i szereg agencji w niektórych regionach autonomicznych. 
 
W ostatnich latach rząd hiszpański i rządy regionalne skonsolidowały krajowe procedury 
walidacji kształcenia pozaformalnego i nieformalnego; różne przepisy i regulacje dotyczące 
zmiany ram, skierowane są do różnych sektorów edukacji. Dekret królewski 1224/2009 
ustanowił uznanie umiejętności nabytych na podstawie doświadczenia zawodowego. 
 
Świadomość walidacji wzrosła we wszystkich sektorach społeczeństwa w Hiszpanii,  
a zainteresowane strony stały się bardziej wrażliwe na audyt zewnętrzny jako sposób 
rozpoznawania efektów kształcenia, uzyskanych poza formalnie i nieformalnie oraz przez 
doświadczenie zawodowe. Obecnie, walidacja jest objęta hiszpańską strategią aktywizacji 
zatrudnienia na lata 2017–2020, a projekt Reconoce jest aktualnie wdrażany w celu walidacji 
młodzieżowego kontekstu sektora budowlanego. 
 

MECU nie jest jeszcze autonomicznie działające. Dekret królewski w sprawie jego 
wprowadzenia ustanowi podstawę prawną do wdrożenia tej inicjatywy. Projekt dekretu 
królewskiego w sprawie MECU, który ma zostać przyjęty w 2019r., zaleca utworzenie 
komitetu MECU, w skład, którego wejdą zainteresowane strony, takie jak ministerstwa, 
przedstawiciele stowarzyszeń zawodowych, związków zawodowych i przedstawicieli biznesu 
oraz eksperci ds. Ram Kwalifikacji z różnych sektorów przemysłowych. 
 
Komisja będzie upoważniona do podjęcia decyzji o przydzieleniu ramowych poziomów do 
kwalifikacji hiszpańskich i przedstawienia rządowi wniosków do zatwierdzenia. Kwalifikacje 
krajowe zostaną przypisane do poziomów MECU na podstawie trzech kryteriów: 
 

 porównywalność deskryptorów co do rodzajów kwalifikacji określonych w efektach 

kształcenia i deskryptorów poziomu MECU; 

 wdrożenie wspólnych kryteriów zapewniania jakości kwalifikacji zgodnie 
z załącznikiem IV do zalecenia EQF z 2017 r. 

 konsultacje społeczne z organami zaangażowanymi w projektowanie, przyznawanie  
i wykorzystywanie kwalifikacji w danej dziedzinie.  

 
Opracowanie hiszpańskich krajowych ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie 
(MECU) ma na celu wzmocnienie powiązań między edukacją, a zatrudnieniem. Istnieją 
niestety różne przeszkody i wyzwania na różnych poziomach wdrożenia tych procesów. 
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Należy kontynuować dialog i interakcje z różnymi zainteresowanymi stronami z sektora 
edukacji i zatrudnienia nowych pracowników. Zaangażowanie administracji, która przyznaje 
kwalifikacje w różnych sektorach, będzie stanowić część procesu wdrażania MECU. Rząd 
podejmuje inicjatywy mające na celu wspieranie współpracy między uniwersytetami, 
przedsiębiorstwami i ośrodkami badawczymi.  
 
Dalsze stosowanie MECES stanowi integralną część zarówno zewnętrznych,  
jak i wewnętrznych mechanizmów zapewniania jakości podejmowanych w ramach 
hiszpańskiego szkolnictwa wyższego, na szczeblu krajowym i w regionach autonomicznych. 
Rozwój NQF w Hiszpanii pokazuje również znaczenie procesów politycznych i priorytetu dla 
wdrażania europejskich narzędzi, takich jak EQF. 
 
 

3.2. Sytuacja w Polsce 
 

Polskie ramy kwalifikacji (PQF) to system kwalifikacji przyznawanych w Polsce, aby polski 
system edukacji był porównywalny z systemem edukacji UE. Przepisy zostały ustanowione 
przez polski parlament ustawą o zintegrowanym systemie kwalifikacji 22 grudnia 2015r. 
W PQF istnieje 8 poziomów związanych z kwalifikacjami pełnymi i częściowymi i są to4: 
 
Pełne kwalifikacje: 
- Poziomy od 1 do 5 - PQF - jak na przykład: świadectwo ukończenia sześcioletniej lub 

ośmioletniej szkoły podstawowej, świadectwo ukończenia gimnazjum, dyplom 

potwierdzający kwalifikacje zawodowe, ukończenie technikum lub szkoły policealnej, 

ukończenie szkoły średniej, świadectwo ukończenia szkoły nauczycielskiej, świadectwo 

ukończenia języka obcego, świadectwo ukończenia szkoły socjalnej itp .; 

- 6 poziom PQF dotyczy dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia; 

- 7 poziom PQF jest potwierdzony dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia  

i jednolitym dyplomem magisterskim; 

- 8 poziom PQF potwierdzony jest dyplomem doktorskim. 

Częściowe kwalifikacje 
- kwalifikacje zawodów objętych klasyfikacją kształcenia zawodowego; 

- kwalifikacje potwierdzone dyplomami mistrza rzemieślnika i kwalifikacjami czeladnika;  

- kwalifikacje przyznawane po ukończeniu studiów podyplomowych; 

- kwalifikacje przyznawane po ukończeniu innych form kształcenia uniwersyteckiego, 

instytutów PAN i instytutów badawczych; 

- regulowane kwalifikacje (w przypadku zawodów budowlanych) - ustanowione odrębnymi 

przepisami, których nadawanie odbywa się na zasadach określonych w tych przepisach, 

z wyłączeniem kwalifikacji przyznawanych w systemie edukacji i szkolnictwie wyższym; 

- kwalifikacje rynkowe - nie regulowane przepisami prawa, których przekazywanie odbywa 

się w oparciu o swobodę działalności gospodarczej (np. kwalifikacje menedżerskie 

nadawane przez PSMB - Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa) 

 
W odniesieniu do PQF, w Polsce tworzone są specjalne Sektorowe Ramy Kwalifikacji, które 
pokazują regulacje związane z konkretną branżą - tworzone przez przemysł dla przemysłu. 
W chwili obecnej (wrzesień 2019r.) opracowano osiem wniosków, które podlegają 

                                                 
4
 http://www.kwalifikacje.gov.pl/polska-rama-kwalifikacji 

http://www.kwalifikacje.gov.pl/polska-rama-kwalifikacji
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weryfikacji: bankowość, technologie informacyjne, sport, turystyka, telekomunikacja, usługi 
rozwojowe, moda i budownictwo. 
 
Jeśli chodzi o branżę budowlaną, SQF opracował swoją definicję: „Budownictwo to rodzaj 
usług materialnych, takich jak tworzenie nowych obiektów budowlanych. Wynik tych 
procesów jest trwały. Proces inwestycji budowlanych dzieli się na cztery etapy: 
 
1. Przygotowanie inwestycji, projektowanie, prace prawne i administracyjne; 
2. Budowa i przejęcie obiektu budowlanego;  
3. Utrzymanie obiektu w celu osiągnięcia odpowiednich warunków technicznych; 
4. Rozbiórka obiektu.” 
 
W kontekście projektu DIAGNOSIS, w zakresie fazy: 
 
 1 - Planowanie: brane są pod uwagę nie tylko aspekty konstrukcyjne, ale także 
konserwacja, remont, rozbudowa obiektu, w zakresie fazy 
2 - Budowa: technologia i techniki budowy, w kategoriach fazy 
3 - Konserwacja: wszystkie kwalifikacje związane z właściwą konserwacją istniejących 
obiektów budowlanych, w fazie 
4 - Rozbiórka: wszystkie prace związane z rozbiórką, w tym gospodarka odpadami. 
Wszystkie cztery elementy / fazy w definicji "budownictwa", która jest podstawą przyszłych 
SQF dla polskiego budownictwa, są również związane z umiejętnościami miękkimi (jak 
ustawodawstwo, teoria negocjacji) i umiejętnościami technicznymi (np. BIM, koszty, czas, 
zarządzanie jakością). 
 
 

3.3. Sytuacja w Wielkiej Brytanii  
 

System kwalifikacji obowiązujący w Anglii ma wiele cech wspólnych z tymi w Walii i Irlandii 
Północnej. Podobieństwa te odzwierciedlają wiele lat ścisłej współpracy między trzema 
systemami na tym, co było de facto jednolitym rynkiem. Jednak polityka kwalifikacji różniła 
się w pewnym stopniu w ostatnich latach.5 

 
Dostępnych jest wiele oddzielnych kwalifikacji do wykorzystania zarówno w kształceniu 
ogólnym, jak i zawodowym poza szkolnictwem wyższym. Kwalifikacje te mają na celu 
rzetelne wskazanie wiedzy, umiejętności lub kompetencji i są przyznawane tylko tym 
osobom, które osiągnęły określony poziom osiągnięć. Służą do poświadczania osiągnięć 
poszczególnych uczniów w szkołach, kolegiach doskonalenia zawodowego i uczenia się  
w miejscu pracy. Stanowią one także główny element systemów rozliczalności. 
 
Rola regulatora egzaminów ustawowych w Anglii (Ofqual) oraz organizacji i ośrodków 
przyznających nagrody. Zawiera także informacje na temat regulowanych ram kwalifikacji 
(RQF), które zastąpiły krajowe ramy kwalifikacji (NQF) oraz ramy kwalifikacji i punktów 
kredytowych (QCF) w październiku 2015 r. Ostatnie sekcje tego artykułu krótko odnoszą się 
do dostosowania RQF do Ramy dla kwalifikacji w zakresie szkolnictwa wyższego (FHEQ) 
i europejskich ram kwalifikacji (EQF) oraz regulacja kwalifikacji zawodowych. 
Rozporządzenie dotyczące kwalifikacji 
Urząd ds. Kwalifikacji i Egzaminów (Ofqual) jest niezależnym regulatorem kwalifikacji, 
egzaminów i ocen w Anglii. Został powołany jako ministerialny departament rządowy 
w kwietniu 2010 r. 

                                                 
5
 Wybrane z UE EURYDICE https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/national-

qualifications-framework-93_en 
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Ofqual zapewnia, że rynek kwalifikacji w Anglii jest odpowiedni do założonego celu poprzez: 
 

 uznanie organizacji przyznających w celu zaoferowania regulowanych kwalifikacji 

i sprawdzenie, czy organizacje spełniają kryteria Ofqual dotyczące uznania 

 utrzymywanie organizacji przyznających na bieżąco na rachunkach, wymagając od 

nich posiadania odpowiednich systemów, procesów i zasobów, jak wyjaśniono 

w Podręczniku Ofqual: Ogólne warunki uznawania kwalifikacji 

 w niektórych okolicznościach - ustanowienie i utrzymanie kryteriów, które muszą 

spełniać określone kwalifikacje 

 prowadzenie rejestru wszystkich regulowanych kwalifikacji – Rejestr Regulowanych 

Kwalifikacji - oraz publiczne raportowanie o tych kwalifikacjach i organizacjach, które 

je oferują 

 rozpatrywanie i monitorowanie ryzyka związanego ze standardami kwalifikacji 

 badanie, gromadzenie dowodów i badanie problemów oraz podejmowanie działań 

w zakresie egzekwowania prawa, tam gdzie jest to właściwe i proporcjonalne. 

 kwalifikowane kwalifikacje przeznaczone dla osób uczących się w wieku poniżej 19 

lat muszą również zostać zatwierdzone przez Sekretarza Stanu ds. Edukacji, zgodnie 

z sekcją 96 Ustawy o uczeniu się i umiejętnościach z 2000 r., ważne dla 

kwalifikowania danej instytucji do otrzymania finansowania publicznego. 

 

Regulowane kwalifikacje przeznaczone dla uczniów w wieku 19 lat i starszych muszą 
również zostać zatwierdzone przez Agencję Finansującą Edukację i Umiejętności (ESFA), 
ważne dla  kwalifikowania danej instytucji do otrzymania finansowania publicznego. 
 
Organizacje przyznające kwalifikacje 
Kwalifikacje są przyznawane przez organizacje przyznające (AO), które są zewnętrzne  
w stosunku do dostawcy usług edukacyjnych lub szkoleniowych. AO to firmy prywatne, 
posiadające status komercyjny lub charytatywny, finansowane głównie z opłat 
egzaminacyjnych. Opracowują i dostarczają kwalifikacje w celu spełnienia wymagań polityki 
rządu i zmieniających się wymagań dotyczących umiejętności oraz w odpowiedzi na 
zapotrzebowanie rynku. Organizacje przyznające muszą uzyskać uznany status od 
urzędnika odpowiedzialnego za kwalifikacje Ofqual (patrz podsekcja „Przepisy dotyczące 
kwalifikacji” powyżej), zanim będą mogli zaproponować kwalifikacje do akredytacji. 

 

Główne role organizacji przyznających to: 

 projektowanie i rozwijanie kwalifikacji 

 ośrodki zatwierdzające i monitorujące w celu zapewnienia kwalifikacji zgodnie  

z wymaganymi standardami 

 zapewnienie, że ocena jest przeprowadzana w sposób uczciwy, ważny i wiarygodny 

oraz zgodny z zasadami, które muszą spełniać wszystkie organizacje przyznające 

kwalifikacje 

 zapewnienie równości dostępu do kwalifikacji 

 przyznawanie kwalifikacji uczniom, którzy spełnili wymagania dotyczące kwalifikacji. 

 Roczne sprawozdanie na temat rynku kwalifikacji (Anglia, Walia i Irlandia Północna) 

zawiera statystyki dotyczące liczby uznanych organizacji przyznających kwalifikacje, 

oferujących kwalifikacje, dostępnych kwalifikacji i przyznanych liczb. 
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Wspólna Rada ds. Kwalifikacji (JCQ) jest organem centralnym dla siedmiu największych 
organizacji przyznających kwalifikacje  w Wielkiej Brytanii. Zapewnia wspólne regulacje 
określające kluczowe wymagania administracyjne i odnoszące się do umów krajowych 
w sprawie przeprowadzania ogólnych egzaminów i ocen kwalifikacji, a także specjalne 
ustalenia dla osób o szczególnych wymaganiach. 
 
Większość 158 organizacji przyznających nagrody w Wielkiej Brytanii, które zapewniają 
regulowane kwalifikacje, zapewnia kwalifikacje zawodowe. 
 
Cztery organizacje przyznające - AQA, Eduqas (WJEC), OCR i Pearson - oferują GCSE 
i poziomy A (ogólne kwalifikacje oferowane w szkołach i na uczelniach), aby spełnić 
wymagania Ofqual. Te organizacje przyznające kwalifikacje, zwane także komisjami 
egzaminacyjnymi, zostały pierwotnie utworzone jako konsorcja uniwersytetów zapewniające 
wspólne egzaminy wstępne na szczeblu regionalnym. Od tego czasu system ustąpił miejsca 
bardziej otwartemu rynkowi, na który wybór instytucji przyznającej nagrody przez szkoły 
i uczelnie ma duży wpływ ze względu na środki rozliczalności i względy finansowe. 
 
Centra 
Centra, zwane czasem centrami egzaminacyjnymi, przeprowadzają egzaminy i oceny 
ustalone przez instytucje przyznające. W większości przypadków centra to szkoły i uczelnie, 
chociaż mogą to być również organizatorzy szkoleń, centra edukacji dorosłych, jednostki 
edukacyjne dla przestępców lub pracodawcy. 
 
Centra wybierają, z którymi organizacjami przyznającymi pomoc współpracują i muszą być 
przez nie uznawane, aby uzyskać kwalifikacje. Muszą mieć wystarczające zasoby, wiedzę 
oraz procesy organizacyjne i administracyjne, aby wspierać i oceniać uczniów zgodnie 
z wymaganymi standardami. Centra są odpowiedzialne za wewnętrzne zapewnianie jakości 
i muszą udostępnić swoje systemy, procesy i praktyki do kontroli i przeglądu przez 
organizację przyznającą. 
 
Reforma GCSE i poziomów A. 
Do września 2015 r. w Anglii, Walii i Irlandii Północnej obowiązywały wspólne ramy 
kwalifikacji, a pięć głównych komisji egzaminacyjnych oferujących ogólne kwalifikacje we 
wszystkich trzech jurysdykcjach to AQA, Pearson, OCR, WJEC i CCEA. Centra w Anglii 
miały swobodę wyboru kwalifikacji z tych komisji egzaminacyjnych. 
 
Od tamtej pory jednak polityka kwalifikacji się różni. W Anglii zreformowano zarówno ramy 
kwalifikacji, jak i kwalifikacje ogólne (GCSE i poziomy A). Oprócz tego w 2012 r. Walijski rząd 
dokonał przeglądu systemu kwalifikacji 14–19-latków, stwierdzając, że wspólny system nie 
jest już odpowiedni. 
 
Zreformowane GCSE i poziomy A zaczęto wprowadzać w Anglii, Walii i Irlandii Północnej we 
wrześniu 2015 r. Te zreformowane kwalifikacje zostały opracowane tak, aby były zgodne ze 
szczególnym systemem regulacyjnym obowiązującym na ich rynku docelowym, określonym 
przez Ofqual w Anglii, Kwalifikacje Walijskie w Walii oraz CCEA w Irlandii Północnej. 
 
W Anglii pierwsze nowe kwalifikacje przyznano studentom w 2017 r. Tego lata (2019 r.) 
Stanowi ważny kamień milowy w procesie reform, ponieważ kwalifikacje przyznane 
studentom we wszystkich przedmiotach oprócz kilku będą nowe. 
 
Regulowane ramy kwalifikacji 
Regulated Qualifications Framework (RQF) to regulacyjne ramy kwalifikacji dla Anglii. 
Kwalifikacje zaakceptowane do wykorzystania przez Ofqual są umieszczane w Rejestrze 
Kwalifikowanych Regulacji, wraz z informacją o ich poziomie i wielkości w celu wskazania ich 
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pozycji na RQF. Rejestr obejmuje również kwalifikacje regulowane przez organ regulacyjny 
ds. Kwalifikacji w Irlandii Północnej. 
 
W ramach RQF poziom i rozmiar każdej kwalifikacji określa się w następujący sposób: 
 
Poziom kwalifikacji oparty jest na ogólnej wiedzy i umiejętnościach, które uczący się będzie 
w stanie wykazać po osiągnięciu tej konkretnej kwalifikacji. Kwalifikacjom można przypisać 
jeden z szeregu poziomów, od Poziomu Wejściowego 1 (który jest najbardziej podstawowy 
pod względem wymaganych wyników) do Poziomu 8 (najbardziej zaawansowany). 
Deskryptory poziomów związane z każdym poziomem w ramach RQF można znaleźć 
w części E Podręcznika Ofqual, Projektowanie i rozwijanie kwalifikacji. 
 
Rozmiar kwalifikacji wyrażany jest w godzinach. Jest to znane jako „całkowity czas 
kwalifikacji” (TQT). TQT jest szacunkową liczbą godzin, które uczniowie zwykle powinni 
spędzić, aby osiągnąć poziom osiągnięć konieczny do przyznania określonej kwalifikacji. 
TQT obejmuje „godziny nauki z przewodnikiem” (GLH), czyli czas spędzony przez ucznia 
bezpośrednio nauczanego lub instruowanego przez wykładowcę, przełożonego lub 
opiekuna, a także liczbę godzin, które uczeń może spędzić na przygotowaniu lub nauce, 
których nie podejmuje bezpośredni nadzór wykładowcy lub nauczyciela. Jeżeli organizacja 
przyznająca chce przypisać zaliczenie do kwalifikacji lub jednostek kwalifikacji, oblicza się to 
poprzez podzielenie TQT przez 10. Dalsze informacje na temat kryteriów, które organizacje 
przyznające muszą stosować, opisując wielkość kwalifikacji, podano w Podręczniku Ofqual. 
 
Zaadaptowano z UK ReferNet (kształcenie i szkolenie zawodowe w Europie - Wielka 
Brytania, 2016, s. 12). 
 
Ramy kwalifikacji dla instytucji szkolnictwa wyższego brytyjskich organów przyznających 
stopnie naukowe (FHEQ) (2014) stanowią pięciopoziomowe ramy dla kwalifikacji w zakresie 
szkolnictwa wyższego. Poziomy oznaczone jako 4–8 są porównywalne z poziomami 4–8 
RQF. FHEQ opisano bardziej szczegółowo w części „Wprowadzenie” do rozdziału 
dotyczącego szkolnictwa wyższego. 
 
Kwalifikacje zawodowe 
Zakwalifikowanie się do wielu zawodów wyższego szczebla w Wielkiej Brytanii wymaga 
uzyskania statusu wykwalifikowanego poprzez profesjonalne członkostwo w organach 
regulacyjnych. Ten status kwalifikowany zwykle przyjmuje formę członkostwa lub 
czarterowego lub akredytowanego tytułu, a nie zaświadczenia lub dyplomu. Jako taki nie 
wchodzi w zakres ram kwalifikacji opisanych w tym dokumencie. Jednak wiele zawodów 
korzysta z kwalifikacji w ramach krajowych w ramach swojej drogi do uzyskania statusu 
kwalifikowanego. 
 
 

3.4. Sytuacja we Włoszech 
 
We Włoszech, krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, w odniesieniu do 
scenariusza włoskiego, są wynikiem złożonego procesu i kontekstu, „regulowanych wieloma 
przepisami dotyczącymi kompetencji”i zarówno na szczeblu regionalnym, jak i krajowym. 
Zdecydowanie w ostatnich latach inicjatywy legislacyjne doprowadziły do ważnych kroków 
naprzód z powodu: 

 Bardziej efektywne zaangażowanie interesariuszy, takich jak branże ze wszystkich 

najważniejszych sektorów przemysłu; 

 Wprowadzenie podejścia opartego na efektach kształcenia zarówno na poziomie 

akademickim, jak i pozaakademickim - szkolenie zawodowe - na poziomie; 
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 Rosnące znaczenie ścieżki szkoleń i kształcenia technicznego na poziomie szkół 

wyższych (Istruzione e formazione tecnica superior, IFTS i Istruzione Tecnica 

Superiore, ITS). 

„W kształceniu zawodowym, za które regiony ponoszą główną odpowiedzialność, 
koncentruje się na kompetencjach opisanych w kategoriach efektów kształcenia”ii. Ponadto 
IFTS i ITS „prowadzą do uzyskania dyplomu i kwalifikacji uznawanych na szczeblu 
krajowym”iii. 
 
Kształcenie zawodowe (ITS i IFTS) w ramach włoskiego systemu szkolnictwa wyższego 
odgrywa coraz ważniejszą rolę w realizacji oferty szkoleń akademickich na poziomie 
krajowym dla wszystkich sektorów rynku, w tym również dla sektora budowlanego. Ścieżki 
szkolenia zawodowego często wypełniają lukę między ewolucją potrzeb w zakresie 
umiejętności, wyrażaną przez różnych uczestników rynku, a krajową podażą akademicką. 
 
W rzeczywistości analiza przeprowadzonych kursów dyplomowych związanych 
z zagadnieniami projektu wykazała, jak już wspomniano, ogólną lukę między edukacyjnymi 
ofertami ścieżek związanych z diagnostyką, szczególnie w odniesieniu do istniejącego 
budynku. 
 
Zdecydowanie, zarówno w zakresie studiów inżynierskich, magisterskich jak 
i podyplomowych, działania diagnosty podejmowane w istniejącym budynku są prawie 
zawsze związane z określonymi obszarami, takimi jak efektywność energetyczna 
i bezpieczeństwo konstrukcji lub aspekty związane z sejsmiką. 
 
Co więcej, kwestia cyfryzacji sektora budowlanego nie jest jeszcze wystarczającym 
powodem aktualizacji kursów szkoleniowych, które porównuje się z wymogami rynku. 
 
W związku z tym, ścieżki kształcenia zawodowego i edukacyjnego (VET) odgrywają ważną 
rolę w projekcie DIAGNOSIS, w odniesieniu do kontekstu włoskiego, a także w celu 
testowania i weryfikacji wyników projektu. 
 
Analiza krajowych ram kwalifikacji w sektorze budowlanym wykazała, że mniej niż 10% 
krajowych kwalifikacji dotyczy diagnostyki budowlanej. Odsetek ten spada poniżej 5% 
w odniesieniu do istniejącego dziedzictwa kulturowego. Ponadto, w odniesieniu do 
kompetencji określonych jako priorytety w tym projekcie, nie ma specjalnej ścieżki, opartej na 
holistycznym i zintegrowanym podejściu, do profesjonalnego szkolenia w tej dziedzinie 
wiedzy i umiejętności stosowanych w procesach związanych z rewitalizacją obiektów 
inżynierskich.  
 
Niektóre ważne innowacje zostały wprowadzone w istniejących już kwalifikacjach 
zawodowych. Tak jest na przykład w przypadku kwalifikacji „Projektanta budynków”, do 
której dołączyła w regionie Emilia-Romania kwalifikacja „Technika modelowania BIM”, ze 
względu na rosnące znaczenie narzędzi cyfrowych dla reprezentacji cyklu życia budynków. 
Wiedza ta pozostaje jednak ograniczona do niektórych konkretnych faz procesu realizacji 
budynku, głównie do fazy prezentacji projektu, a nie do systematycznego gromadzenia 
i dzielenia się całą wiedzą na temat istniejących budynków. Jest to ważny etap, który 
powinien systematycznie poprzedzać interwencję w istniejące już obiekty budowlane. 
 

W tym kontekście inne kwalifikacje zawodowe można przytoczyć jako ważne oznaki zmian, 
nawet jeśli powolnych, to dalej idących w kierunku większego urzeczywistnienia problemów 
sektora, związanych z diagnostyką budowlaną. 
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Obejmują one: 
- Ekspert w zakresie oceny podatności na sejsmikę;  

- Ekspert w dziedzinie diagnostyki związanej z bezpieczeństwem budynków 

i środowiska; 

- Ekspert w zakresie oceny trwałości procesów budowlanych; 

- Ekspert w dziedzinie diagnostyki i monitorowania stanu konstrukcji; 

- Ekspert w dziedzinie akustyki. 

 
Wszystkie te ścieżki i kwalifikacje zawodowe nadal stanowią obszar, który jest ograniczony 
w porównaniu z szybkim rozwojem rynku remontowego i wynikającym z tego 
zapotrzebowaniem na specjalistyczne i interdyscyplinarne umiejętności do oceny stanu 
wiedzy o istniejącym dziedzictwie budowlanym. 
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4. Metodologia 
 
Przedstawiony tutaj stan wiedzy ma na celu otwarcie dyskusji i znalezienie konsekwentnej 
wspólnej refleksji na temat wyłaniającego się profilu zawodowego działającego w sektorze 
budowlanym, określonego przez partnerów (ES; IT; PL; UK) jako tak zwany „ekspert 
diagnostyki budowlanej”. W wyniku zaistniałych procesów, przedstawiono wyniki wspólnej 
analizy jakościowej przeprowadzonej przez partnerów projektu na poziomie krajowym. 
Analiza ta uwzględnienia specyfikę różnych kontekstów krajowych, struktur krajowych 
i systemów edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem wydziałów i ścieżek szkolnictwa 
wyższego, z którymi jest związany sektor budowlany. Na koniec przeanalizowano także 
specyfikę krajowego sektorowego rynku pracy (w tym wskaźnik i dynamikę zatrudnienia, 
wskaźnik mobilności siły roboczej, tkankę przedsiębiorczości, popyt na pracę itp.). 
 
Wiedza każdego partnera oraz bezpośrednie zaangażowanie odpowiednich podmiotów 
publicznych i prywatnych w spotkania okresowe z udziałem wielu zainteresowanych stron, 
nazywanymi grupami rezonansowymi (po cztery spotkania w każdym z krajów w trakcie 
realizacji projektu), daje możliwość poszerzenia dyskusji. Efektem tych działań jest 
zwiększenie bezpośredniego zaangażowania na poziomie lokalnym / regionalnym, co 
wspiera realizację wdrażania przyjętej metodologii jakościowej. 
 
Odnosząc się do zaprojektowanych i wspólnych narzędzi technicznych, służących do 
rozpoznawania i gromadzenia odpowiednich informacji dotyczących opisu pojawiającej się 
roli eksperta ds. diagnozy, partnerzy projektu przyjęli szablon przedstawiony na kolejnych 
stronach (sekcja 2.1). Struktura szablonu i jego kluczowe elementy zostały opracowane 
z myślą o wspieraniu roli i opisu stanowiska pracy, co jest istotne dla identyfikacji kluczowych 
kompetencji zawodowych. Wybrane wskaźniki i ramy odniesienia, standard EQF oraz 
system ECVET zostały uprzywilejowane, zgodnie z ogólnymi założeniami projektu 
Diagnosis.  
 
Zebrane informacje zostały przeanalizowane w celu wykazania podobieństw, i pokrywania 
się przestrzeni wiedzy o umiejętnościach kluczowych dla roli "specjalisty w dziedzinie 
diagnozy” oraz cech szczególnych / wyróżniających w zależności od kontekstu krajowego. 
 
Dla każdego elementu szablonów wypełnionych przez partnerów dokonano analizy 
porównawczej i przewidziano odpowiednie komentarze do wyników, aby dostarczyć 
dokument o wartości praktycznej, przydatny do wsparcia dalszej dyskusji na temat innowacji 
w procesach związanych z diagnostyką obiektów budowlanych.  
 
W odniesieniu do struktury projektu, obecny dorobek intelektualny stanowi wkład do rezultatu 
3 - Syllabus i wykorzystuje zasoby wiedzy rozwinięte przez wiedzę poziomu 1, jak pokazano 
na diagramie nr. 1. 
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Diagram 1 - Projekt diagnostyczny - hiperstruktura wyników 
Rezultaty pracy intelektualnej 2 - Innowacje w kluczowym zawodzie w branży budowlanej: EKSPERT 

DIAGNOSTA 
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4.1. Narzędzia do gromadzenia i analizy danych 
 
Aby móc poprawnie gromadzić dane na poziomie krajowym, partnerzy udostępnili szablon, 
którego celem jest przedstawienie ogólnej sytuacji w „obecnym” czasie, łącząc 
najnowocześniejszy kontekst sektora budowlanego oraz analizując opinie danych ekspertów. 
Zabiegi te zorganizowano, aby zidentyfikować wymagania rynku w zakresie nowych miejsc 
pracy dla powstających profili zawodowych i ekspertów danych branż. 
 
 

SZABLON - UWAGA DOTYCZĄCA METODOLOGII: 
 
 

Należy pamiętać, że wypełniając poniższy szablon, można odnieść się do: a) całego profilu 
zawodowego, który należy opisać, lub b) zidentyfikować niektóre kluczowe kompetencje, analizując 
różne rodzaje źródeł, które mogą być istotne dla wyników. W przypadku „b” należy wskazać 
oryginalne źródło opisanego standardu. 

 

OPIS PROFESJONALNEGO PROFILU / KWALIFIKACJI ZAWODOWCH 

 
ZNACZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH / PROFILU 

TECHNICZNEGO / STANDARDY KOMPETENCJI 
ZAWODOWYCH 

  

 
KRÓTKI OPIS PROFESJONALNEJ KWALIFIKACJI 

ZAWODOWEJ / PROFILU TECHNICZNEGO 

(Wyjaśnij główne działania zarządzane przez dany profil zawodowy) 

 

 
ROLA W FIRMIE 

(W organizacjach prywatnych lub publicznych: w jakich profilach 
zawodowych rozpoczęto procedury ich wprowadzania?)  

   

 
KLUCZOWE KOMPETENCJEDANEGO PROFILU ZAWODOWEGO 

(Wymień kluczowe kompetencje niezbędne do realizacji działań i 
odgrywania danej roli zawodowej) 

 

 

 
 

 
INNOWACYJNOŚĆ PROFILU 

(Wyjaśnij innowacyjność profili pod względem nowych umiejętności 
i wiedzy) 

 
 

 

ŹRÓDŁA 
 

 
DOKUMENTACJA 

(Wskaż dokumentację formalną, badania i 
inne źródła, z których korzystałeś) 
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SZCZEGÓŁOWY OPIS KLUCZOWYCH KOMPETENCJI PROFILU ZAWODOWEGO 
 

ROZDZIAŁ 

1.  

WIEDZA MOŻLIWOŚCI WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI 

      

OCZEKIWANE PRODUKTY / WYNIKI 

 ROZDZIAŁ 

2.  

WIEDZA MOŻLIWOŚCI WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI 

      

OCZEKIWANE INFORMACJE ZWROTNE/ WYNIKI 

 ROZDZIAŁ 

3.  

WIEDZA MOŻLIWOŚCI WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI 

      

OCZEKIWANE INFORMACJE ZWROTNE/ WYNIKI 

 ROZDZIAŁ 

4.  

WIEDZA MOŻLIWOŚCI WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI 

      

OCZEKIWANE INFORMACJE ZWROTNE/ WYNIKI 
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5. Profilowanie eksperta w dziedzinie diagnostyki budynków: 

analiza porównawcza 
 

5.1 Ekspert w dziedzinie diagnozy w pigułce 
 
Partnerzy projektu opisali nowy profil zawodowy w następujący sposób: 
 

Ekspert ds. diagnostyki budynków to osoba, która może rozmawiać z właścicielami 

istniejących budynków lub ich przedstawicielami, a jednocześnie ze specjalistami z szeroko 

pojętej branży budowlanej. Tym samym Ekspert – Diagnosta korzysta z najnowszych 

technologii w celu analizy budynku, wykrywania i wyjaśniania potrzebnych działań 

(tj. zapobieganie efektom trzęsienia ziemi, w celu poprawy, komfortu strukturalnego, 

energetycznego i środowiskowego itp.)  Ekspert – Diagnosta mógłby (mając określone 

kompetencje społeczno-psychologiczne i techniczne) informować właścicieli budynków 

i zarządców budynków o planowaniu działań przez świadomą decyzję opartą na 

rzeczywistych i konkretnych danych dotyczących ich budynku. 

Jeśli specjalista ds. diagnostyki budynków nie posiada specjalistycznej wiedzy technicznej, 

aby być w stanie zgłosić złożoność niektórych problemów związanych z budynkiem, musi 

być w stanie dostrzec granice swoich kompetencji i w razie potrzeby zwrócić się do innych, 

odpowiednio doświadczonych ekspertów. 

 
 

5.2 Wykształcenie ekspertów w dziedzinie związanej z 

diagnostyką 
 

Opracowanie zebranych informacji i danych pozwoliło opisać sylwetkę Eksperta - Diagnosty 
jako wysoko wykwalifikowanego specjalistę o ustrukturyzowanym wykształceniu, stopniach 
naukowych i wiedzy specjalistycznej, uzyskanej z formalnych i poza formalnych źródeł. 

 

KRAJE  

Hiszpania „Ekspert ds. Diagnostyki” jest absolwentem architektury lub inżynierii 
lądowej, który poszerzył swoją wiedzę podejmując studia magisterskie 
i/lub podyplomowe, w których istnieje możliwość pogłębienia wiedzy z 
zakresu diagnostyki budowlanej, także szerokiej wiedzy z różnych 
dziedzin na temat najnowszych badań w zakresie technik analizy 
i remontów obiektów budowlanych. 

Polska Ekspert – Diagnosta pełni bardzo ważną funkcję i musi nie tylko znać 
regulacje prawne lub podstawowe techniki badawcze, których nauczył 
się podczas studiów lub szkoleń, ale także musi stale poszerzać swoją 
wiedzę przez podejmowanie studiów podyplomowych, a także tam, gdzie 
jest taka możliwość: pogłębiania wiedzy w zakresie szczegółowej 
diagnostyki budowlanej. 
Obecnie ekspertem diagnostycznym jest osoba posiadająca rozległą 
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wiedzę z różnych dziedzin na temat najnowszych technik badań 
i napraw. 
Jest osobą, która ma wiedzę z innych dyscyplin naukowych, a także 
potrafi się komunikować ze specjalistami z różnych dziedzin. 

 

Wielka 
Brytania 

Profil techniczny „Eksperta ds. Diagnostyki” to absolwent architektury, 
techniki architektonicznej lub budownictwa, który poszerzył swoją wiedzę 
poprzez studia podyplomowe, w których istnieje możliwość pogłębienia 
wiedzy z zakresu diagnostyki budowlanej. 
Ekspert w dziedzinie diagnozy to specjalista, który ma szeroką wiedzę 
z różnych dziedzin na temat najnowszych badań w zakresie technik 
analizy i naprawy budynków. 
 

Włochy Profil techniczny „Eksperta ds. Diagnostyki” to absolwent architektury lub 
inżynierii lub specjalista posiadający dyplom ukończenia studiów 
wyższych (ITS-IFTS), który poszerzył swoją wiedzę przez podjęcie 
studiów magisterskich i/lub podyplomowych, w których istnieje możliwość 
pogłębienia wiedza w zakresie diagnostyki budynków, ze szczególnym 
uwzględnieniem istniejącego sektora odnawiania obiektów budowlanych 
Ekspert w dziedzinie diagnostyki to specjalista posiadający wiedzę 
techniczną oraz z innych różnych dziedzin, dzięki czemu zarządzanie 
przez niego złożonym projektem jest skuteczne. 

 

 

5.3 Ekspert diagnostyki budowlanej: umiejętności i kompetencje 

w działaniu w pracy 
 
W odniesieniu do roli zarządzanej przez eksperta diagnostyki budowlanej w firmach lub 
organizacjach, dostępny profil danych oznacza postawę, która może zapewnić zarządzanie 
całym procesem diagnostycznym zgodnie z holistycznym podejściem do budowy, a także 
konserwacją i utrzymaniem istniejącego dziedzictwa, raportowaniem do innych specjalistów 
lub bezpośrednio do zobowiązań.  

 

 

 
W ROLI FIRMY 

 
(W organizacjach prywatnych lub 

publicznych, za jakie profile 
techniczne zarządzano 

działaniami, za które odpowiadałby 
nowy profil?) 

 

 Wstępna diagnoza dla jednorodnej oceny 
budynków jako całości lub ich części. Ta diagnoza 
może być również wykorzystana jako pomoc przy 
sprzedaży lub kupnie nieruchomości. Przykład 
klienta: administracje, duzi właściciele, prywatni 
właściciele. 

 Punktualny raport o konkretnych uszkodzeniach 
i naprawach awarii (prostych lub złożonych) lub 
konserwacji zapobiegawczej. Przykład klienta: 
prywatni właściciele, administracje. 

 Diagnoza budynku przed projektem remontowym. 
Przykład klienta: projektant lub deweloper. 
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5.4 Ekspert diagnostyki budowlanej: innowacyjność profilu 
 
Zgodnie z wynikami analizy, która pokazuje eksperta zdolnego do wprowadzenia szerokiego, 
różnorodnego i złożonego zestawu zdolności, wszystkie organizacje partnerskie opisały ten 
profil jako mający duży potencjał innowacyjny. W rzeczywistości ekspert diagnostyki 
budowlanej musi być w stanie zidentyfikować innowację, ułatwiając jej osadzenie 
w procesach interwencyjnych; stosowanie nowych technik i opłat.  
 

 Kompleksowa wiedza, w tym zewnętrzne zasady i regulacje, a także normy krajowe 

 Wymagana jest znajomość wielu dyscyplin (ocena konstrukcji, ocena efektywności 
energetycznej, badanie graficzne, tradycyjne materiały, systemy konstrukcyjne, analiza 
laboratoryjna, analiza chemiczna itp.) 

 Znajomość nowych technik diagnostycznych, w tym najnowszych technik nieniszczących 

 Modelowanie pomiarów (BIM) - zastosowanie nowych umiejętności 
i strategii zarządzania procesami, a także wykorzystanie zintegrowanych technologii w 
celu wspierania wydajności i innowacji poprzez cyfryzację sektora budowlanego  

 W razie potrzeby zarządzanie i koordynacja doświadczonych ekspertów różnych 
specjalności. 
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6. Nowy profil zawodowy dla sektora budowlanego w Europie  

 
Pojawiający się profil eksperta Diagnosis to wysoko wykwalifikowany profil zawodowy 
z szerokim panelem złożonych umiejętności zarówno twardych, jak i miękkich. Na podstawie 
analizy i opracowania różnych danych gromadzonych przez partnerów na poziomie 
krajowym, możliwe przedstawienie zestawu umiejętności nowego specjalisty może być 
następujące: 

 
 

 
 

Diagram 1 - Ekspert Diagnosis: mapa umiejętności 

 
Zaczynając od klasteryzacji, możliwe jest przypisanie każdej makrotypologii umiejętności 
w następujący sposób:  
 

 
 
Management skills – umiejętności zarządcze 

█ Podejmowanie decyzji biznesowych 

█ Poprawa strategii biznesowych 

█ Organizacja i przywództwo 

█ Zarządzanie ryzykiem 

█ Planowanie i zarządzanie projektami 

█ Angażowanie interesariuszy 

Umiejętności 
zarządcze 

Umiejętności 
analityczne 

Umiejętności 
innowacyjne 

Umiejętności 
techniczne 

Umiejętności 
finansowe Ekspert 

DIAGNOSIS  



                                                  
 

24 

  

Ekspert Diagnosis to specjalista z zestawem umiejętności menedżerskich 

niezbędnych do planowania działań w odniesieniu do koordynacji zespołów, także 

interdyscyplinarnych, planowania zasobów i interwencji, a także przeprowadzania 

ocen ryzyka i w razie potrzeby identyfikowania środków łagodzących. Ekspert ten 

potrafi promować innowacyjne projekty i akcje zwiększające świadomość 

i stymulujące zaangażowanie interesariuszy.  

 

 

 
Analytical skills – umiejętności analityczne 

█ Umiejętność krytycznego myślenia 

█ Umiejętność rozwiązywania problemów 

█ Identyfikowanie najprostszych rozwiązań 

█ Interpretacja prognoz 

 

Ekspert Diagnosis nieustannie łączy umiejętności rozwiązywania problemów 

i krytycznego myślenia. Potrafi zidentyfikować i ocenić najlepszą opcję spośród 

dostępnych. Ekspert jest w stanie przyjąć niekonwencjonalne rozwiązania, dzięki 

umiejętnościom przewidywania oraz interpretowania prognoz i możliwych 

scenariuszy.  

 

 
 
Innovative skills - umiejętności innowacyjne 

█ Opracowywanie uzasadnienia biznesowego 

█ Zarządzanie zmianami 

█ Zarządzanie innowacjami 
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Ekspert diagnostyki budowlanej musi być w stanie zidentyfikować innowację 

w kontekście danego: problemu (tj. megatrendy), procesu (tj. nowe techniki i systemy) 

oraz na poziomie produktu (tj. nowe materiały). Potrafi czytać trendy, zmiany 

i ewolucje, jest w stanie ułatwić integrację innowacji zarówno na poziomie 

systemowym, jak i organizacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem nowych 

możliwości firm.  

 

 
 
Financial skills – umiejętności finansowe 

█ Ekonomiczne techniki analizy 

█ Kontrola kosztów i budżetowanie 

█ Możliwości finansowe, alternatywne finansowanie  

 

Ekspert diagnosis posiada umiejętności finansowe ściśle związane z planowaniem 

i zarządzaniem projektem. Potrafi podjąć interwencję i określić alternatywne opcje 

finansowania wspierające realizację projektów. Ekspert jest w stanie odpowiednio 

współpracować z urzędnikami finansowymi w kwestiach administracyjnych 

i budżetowych.  

 

 

 
 
Technical skills – umiejętności techniczne 

█ Gromadzenie i nagrywanie danych 

█ Zarządzanie danymi, śledzenie i zgłaszanie 

█ Ramy referencyjne przy renowacji budynków 

█ Techniki konstrukcyjne budynków 

█ Nowe i powstające techniki 

█ Podstawy zarządzania energią 

█ Monitoring, pomiary, i techniki weryfikacyjne 

█ BIM (Building Information Modelling – modelowanie 3D) 
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█ Procesy diagnostyczne 

█ Systemy diagnostyczne, techniki i narzędzia 

█ Procesy inspekcyjne, metodologie i techniki 

█ Używanie/ łączenie narzędzi/instrumentów pomiarowych 

█ Interpretacja danych I raportowanie 

█ Analiza I ocena bezpieczeństwa konstrukcyjnego budynków  

█ Ocena żywotności budynków 

 

Ekspert Diagnosis posiada szeroką i solidną wiedzę techniczną, wynik studiów 

podyplomowych oraz połączenie doświadczeń w różnych dziedzinach, takich jak 

efektywność energetyczna i udoskonalanie; modernizacja i ulepszanie sejsmiczne; 

ulepszenie strukturalne lub adaptacja itp. Oprócz podstawowych kompetencji 

i umiejętności technicznych ekspert ma zdolności międzysektorowe w zakresie 

sprawozdawczości, oceny zgodnie z zastosowaną metodą zarządzania projektem.  

 

Dzięki analizie porównawczej gromadzenia danych dostarczonej przez partnerów warto 
również wziąć pod uwagę, że nowatorstwo profilu umożliwia jego silne dostosowanie do 
ewolucji trendów rynkowych i jest w stanie przewidzieć sektorowe potrzeby w łańcuchu 
dostaw dla budownictwa. Strategie inteligentnej specjalizacji pośród różnych państw 
członkowskich wymagają zrównoważonego rozwoju jako priorytetu sprzyjającego 
akceptacji społecznemj i inteligentnego wzrostu, a także walki ze zmianami 
klimatycznymi. Ekspert Diagnosis odgrywa swoją rolę w kontekście złożonych relacji, 
w których zrównoważony rozwój staje się z dnia na dzień bardziej istotnym 
zagadnieniem. Ekspert musi być w stanie promować zrównoważony rozwój, doceniać 
zrównoważone najlepsze praktyki i projekty, współpracując przy wdrażaniu tzw. „Planów 
zaangażowania” poświęconych dostawcom, klientom i odpowiednim zainteresowanym 
stronom (publicznym i prywatnym). Diagnosta jest proszony o współpracę 
w interdyscyplinarnych zespołach roboczych, mając świadomość swoich kompetencji 
i wiedzy, z doskonałą komunikacją interpersonalną oraz umiejętnością wystąpień 
publicznych. 
 
Aby zapewnić pełne profilowanie eksperta Diagnosis, wyżej wymienione klastryfikowanie 
umiejętności należy zintegrować z dwiema następującymi typologiami: 1) Umiejętności 
relacyjne i 2) Umiejętności w zakresie zrównoważonego rozwoju. 

 
Relational Skills – umiejętności społeczne 
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█ Praca w zespołach interdyscyplinarnych 

█ Komunikacja I umiejętności interpersonalne 

█ Zasady zarządzania informacjami 

█ Ułatwianie i negocjowanie 

█ Prezentacja I raportowanie publiczne 

 
Sustainability skills – umiejętności z zakresu zrównoważonego rozwoju 

█ Zgodność środowiskowa 

█ Angażowanie łańcucha dostaw 

█ Społeczna odpowiedzialność korporacyjna 

█ Redukcja ryzyka związana ze zmianami klimatu 

█ Standardy zrównoważonego rozwoju i najlepsze praktyki 

█ Opracowanie i wdrożenie planu komunikacji i zaangażowania  

█ Rozwijanie i zarządzanie komunikacją z interesariuszami  

█ Zarządzanie i promowanie projektów i praktyk z zakresu gospodarki o obiegu 

zamkniętym 

 
Złożoność kontekstów roboczych (z powodu cyfryzacji, globalizacji rynku, internacjonalizacji 
rynku pracy, innowacji sektorowych procesów produkcyjnych, poprzez rozpowszechnianie 
i stosowanie nowych podejść, metodologii i zaawansowanych materiałów pracy w zespołach 
interdyscyplinarnych), spowodowała zmiany w profilu zawodowym z punktu widzenia 
możliwości. Tradycyjnie w przeszłości najważniejszą kwestią były kompetencje techniczne 
(umiejętności, wiedza), które miały „większą wagę” według podejścia opartego na zdolności 
do zatrudnienia. Obecnie zmienia się wewnętrzna równowaga profilu. Zaawansowane 
umiejętności techniczne muszą być zintegrowane z szerokim panelem umiejętności 
przekrojowych (menedżerskich, analitycznych i relacyjnych, jak opisano powyżej). Mówiąc 
bardziej ogólnie, możemy powiedzieć, że nowe profile techniczne muszą posiadać 
skonsolidowany zestaw umiejętności w zakresie przedsiębiorczości. 
 
Przed laty Komisja Europejska uznała inicjatywę i przedsiębiorczość za jedną z ośmiu 
kluczowych kompetencji niezbędnych w społeczeństwie opartym na wiedzy. Celem było 
opracowanie wspólnej definicji przedsiębiorczości jako kompetencji w celu podniesienia 
porozumienia między wszystkimi zainteresowanymi stronami i ustanowienia pomostu między 
światem edukacji i pracy. Te wspólne ramy o noszą nazwę EntreComp- Europenan 
Competence Framework - 
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-
reports/entrecomp-entrepreneurship-competence-framework 
 

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/entrecomp-entrepreneurship-competence-framework
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/entrecomp-entrepreneurship-competence-framework
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Graficzną reprezentację wspólnych ram przedstawiono na diagramie 3. Taka reprezentacja 
mogłaby stanowić strategiczny wkład dla zainteresowanych stron systemu edukacji, w celu 
przygotowania i opracowania programów szkoleniowych oraz programów nauczania 
odpowiadających potrzebom w zakresie umiejętności przedsiębiorczych na dowolnym 
poziomie.  

 
Diagram 2 - ENTRECOMP, Unijne ramy dotyczące kompetencji przedsiębiorczych 

(tłum.: Into action – Całość działań; Resources – Zasoby; Ideas and opportunities – Pomysły i 
możliwości; Financial and economic literacy – Umiejętności finansowe i ekonomiczne; Mobilising 
others – Mobilizowanie innych; Taking the initiative – Przejęcie inicjatywy; Planning and management 
– Planowanie i zarządzanie; Coping with ambiguity, uncertainty and risk – Radzenie sobie z 
niejasnościami, niepewnością i ryzykiem; Working with others – Współpraca; Learning through 
experience – Nauka przez doświadczenie; Ethical and sustainable thinking – Etyczne i zrównoważone 
myślenie; Valuing ideas – Ocena pomysłów; Vision - Wizja; Creativity - Kreatywność; Spotting 
opportunities – Okazje do bycia dostrzeżonym; Self-awareness and self-efficacy – Samoświadomość i 
skuteczność; Motivation and perseverance – Motywacja i wytrwałość; Mobilising resources – 
Wykorzystywanie zasobów; Entrepreneurship Competence - przedsiębiorczość) 
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 7. Mapowanie kluczowych kompetencji eksperta Diagnosis; wkłady 
dla interesariuszy z sektora edukacji 
Ta sekcja ma na celu podsumowanie wyników analizy, dostarczenie szczegółowego opisu 
poszczególnych kompetencji i ich elementów (wiedzy, zdolności i wskaźników wydajności), 
które zapewniają wkład w projektowanie i rozwój programów szkoleniowych i wspólnych 
programów nauczania w celu kwalifikacji eksperta diagnostyki budowlanej. Poniżej znajdują 
się 4 kluczowe makrokompetencje, które mogą stanowić kręgosłup przy projektowaniu 
nowych kwalifikacji i rozwoju zaktualizowanych możliwości szkoleniowych mogących 
przewidywać ewolucję sektorów. 
Określono wspomniane makrokompetencje jako: 

1) Zarządzanie wdrażaniem procesów diagnostycznych w odniesieniu do ram prawnych 
2) Organizowanie i wykonywanie procesów inspekcyjnych 
3) Zarządzanie analizami technicznymi i strukturalnymi 
4) Zarządzanie wnioskami końcowymi i zaleceniami (do ostatecznej diagnozy) 

 
W szczególności:  

1. Zarządzanie wdrażaniem procesów diagnostycznych w odniesieniu do ram prawnych 

WIEDZA UMIEJĘTNOŚCI 
WSKAŹNIKI 

EFEKTYWNOŚCI 

▪ Interpretacja normatywnych ram 
odniesienia w dziedzinie renowacji 
budowlanej (europejskiej, krajowej, 
regionalnej i lokalnej). 

▪ Rozpoznawanie i dostosowanie 
przepisów i regulacji mających 
zastosowanie do istniejących 
budynków zgodnie z warunkami 
historycznymi i technologicznymi. 

▪ Definiowanie przepisów 
technicznych dotyczących 
aktualnych i historycznych 
materiałów i systemów 
budowlanych. 

▪ Interpretacja przepisów dotyczących 
ochrony środowiska 
i stosowanie ich do procesów 
diagnozowania budynków. 

▪ Identyfikacja i omawianie metod 
inspekcji budynków, technik 
poszukiwania, kryteriów pobierania 
próbek i  ich reprezentatywności. 

▪ Rozpoznawanie, omawianie i 
wnioskowanie o niezbędną pomoc 
od wyspecjalizowanych firm (firmy 
budowlane itp.) i laboratoriów 
(geotechnika, materiały, akustyka, 
ogień, biologia itp.), a także 
szkolenie w zakresie interpretacji 
uzyskanych wyników. 

▪ Stosowanie ram prawnych 
i regulacyjnych w każdym 
przypadku, w sposób 
precyzyjny i dostosowany do 
środowiska, w dowolnym 
procesie diagnozy. 

▪ Analiza i poprawne 
stosowanie przepisów 
prawnych oraz korzystanie 
z powiązanej bibliografii. 

▪ Łączenie różnych technik 
pozyskiwania danych. 

▪ Komunikowanie się z różnymi 
podmiotami, uzyskiwanie 
i przesyłanie informacji 
w sposób ścisły i precyzyjny. 

▪ Interpretacja, oceniana 
i argumentowanie profilu 
diagnozy na podstawie 
obowiązujących przepisów 
prawnych i regulacyjnych. 

▪ Rozpoznawanie granic 
własnych kompetencji 
i w razie potrzeby 
zwracanie się do 
odpowiednich 
doświadczonych 
ekspertów. 

SPODZIEWANY WYNIK / REZULTATY 

Praca z określonymi wymaganiami (strukturlnymi, energietycznymi…) zgodnie z dyrektywami 
europejskimi i normami krajowymi, a także koordynacja ekspertów z różnych dziedzin. 
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2. Organizowanie i wykonywanie procesów inspekcyjnych 

WIEDZA UMIEJĘTNOŚCI 
WSKAŹNIKI 

EFEKTYWNOŚCI 

▪ Precyzyjne opracowywanie 
metodologii elementów 
konstrukcyjnych budynku. 

▪ Identyfikacja i omawianie 
metodologii przeprowadzania 
ankiet lub wywiadów 
z użytkownikami, konserwatorami, 
zarządcami budynków itp. 
(przeznaczone do zbierania 
danych o użytkowaniu, 
zaobserwowanych dysfunkcjach, 
wieku defektów itp.) 

▪ Identyfikacja i omawianie metod 
inspekcji budynków, technik 
poszukiwania wad, kryteriów 
pobierania próbek i ich 
reprezentatywność. 

▪ Rozpoznawanie, omawianie 
i interpretacja symptomów i szkód. 

▪ Rozpoznawanie, omawianie 
i interpretacja badań 
nieniszczących (NDT) oraz testów 
"na miejscu" jako narzędzi 
wspomagających inspekcję. 

▪ Rozpoznawanie, omawianie 
i wnioskowanie o niezbędną 
pomoc od wyspecjalizowanych firm 
(budowlanych itp.) i laboratoriów 
(geotechnika, materiały, akustyka, 
ogień, biologia itp.), a także 
szkolenie w zakresie interpretacji 
uzyskanych wyników. 

▪ Interpretacja wyników uzyskanych 
podczas kontroli. Uogólnianie 
wyników. 

▪ Identyfikacja, wybór 
i stosowanie różnych technik 
i narzędzi do 
charakteryzowania 
materiałów. 

▪ Identyfikacja, wybór 
i stosowanie różnych technik 
i narzędzi do weryfikacji 
geometrycznej elementów 
konstrukcyjnych. 

▪ Wybieranie i prawidłowe 
używanie różnych 
przyrządów pomiarowych do 
oceny poszczególnych 
parametrów. 

▪ Wybieranie i organizacja 
sprzętu pomocniczego 
i narzędzi do kontroli. 
Testowanie strategii, 
pobieranie próbek, 
testowanie „na miejscu” itp. 

▪ Korzystanie z połączonych 
systemów różnorodnych 
testów (END itp.). 

▪ Łączenie różnych technik 
pozyskiwania danych. 

▪ Komunikowanie się z różnymi 
podmiotami, uzyskiwanie 
i przesyłanie informacji 
w sposób ścisły i precyzyjny. 

▪ Kierowanie, organizowanie 
i przeprowadzanie 
procesów inspekcyjnych. 

▪ Rozumienie 
i podsumowywanie 
wyników inspekcji. 

SPODZIEWANY WYNIK / REZULTATY 

Stawianie diagnozy woparciu o precyzyjną metodologię. 
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3. Zarządzanie analizami technicznymi i strukturalnymi 

WIEDZA UMIEJĘTNOŚCI 
WSKAŹNIKI 

EFEKTYWNOŚCI 

▪ Opanowanie koncepcji 
bezpieczeństwa strukturalnego, 
stanów granicznych, czynników 
bezpieczeństwa itp. 

▪ Rozumienie zachowania 
konstrukcji budynku (izostabilność, 
hiperstabilność) i schematyczne 
wyrażanie stanu obciążeń 
jakościowych za pomocą szkiców 
i innych infografik. 

▪ Identyfikacja i ocena jakościowa 
dysfunkcji związanych 
z zachowaniem fundamentów. 

▪ Identyfikacja i ocena jakościowo 
dysfunkcje związane 
z zachowaniem konstrukcji 
poziomej (belek i płyt) 

▪ Identyfikacja i ocena jakościowa 
dysfunkcji związana 
z zachowaniem łuków, sklepień 
i kopuł. 

▪ Wybieranie i organizacja 
sprzętu i narzędzi 
pomocniczych do 
przeprowadzania testów „na 
miejscu” oraz nieniszczących 
testów strukturalnych. 

▪ Wybieranie i używanie 
elementarnego 
oprogramowania 
obliczeniowego 
z wypłacalnością. 

▪ Interpretacja, ocean 
i uzasadnienie defektów 
związanych z układami 
konstrukcyjnymi budynku. 

▪ Kierowanie, organizacja 
i realizowanie procesów 
oceny bezpieczeństwa 
konstrukcyjnego budynków 
w oparciu o ich własną 
wiedzę lub przy współpracy 
ekspertów w zakresie 
obliczeń konstrukcyjnych. 

▪ Opracowywanie ogólnych 
zaleceń dotyczących 
interwencji i środków 
nadzwyczajnych. 

SPODZIEWANY WYNIK / REZULTATY 

Interpretacja uszkodzeń i dysfunkcji wraz z jakościową i ilościową oceną bezpieczeństwa 
strukturalnego. 
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4. Zarządzanie wnioskami końcowymi i zaleceniami 

WIEDZA UMIEJĘTNOŚCI 
WSKAŹNIKI 

EFEKTYWNOŚCI 

▪ Rozumienie potrzeby przyjęcia 
etycznego zachowania i pozycji 
bezstronności w wystawianych 
opiniach celem uniknięcia konfliktu 
interesów. 

▪ Możliwość dodawania i omawiania 
wszystkich informacji zebranych 
podczas procesu diagnozy oraz 
wyciągania jasnych i precyzyjnych 
wniosków. 

▪ Możliwość pisania dokumentów 
dostosowanych do języka odbiorcy 
dokumentu (technika lub 
użytkownika). 

▪ Rozróżnianie różnych typów 
dokumentów, które mogą wynikać 
z procesu diagnozy, w zależności 
od celów. Mogą to być raporty, 
opinie, certyfikaty, ITE, świadectwa 
zamieszkania lub energii itp., lub 
pełna diagnoza przed 
opracowaniem projektu renowacji. 

▪ Identyfikacja ryzykownych sytuacji 
i dobieranie środków 
nadzwyczajnych, w celu ich 
złagodzenia. 

▪ Pisemne, ilustracyjne i ustne 
przedstawianie, dokładnym 
językiem, ogólnego 
i szczegółowego obrazu 
oceny przeprowadzonej 
podczas diagnozy, zarówno 
w opisie elementów 
konstrukcyjnych, jak 
i w ocenie ich stanu. 

▪ Korzystanie z narzędzi 
graficznych, przetwarzania 
obrazu i reprezentacji 
infografiki. 

▪ Rejestrowanie całego 
przeprowadzanego 
procesu, wszystkich 
metodologii i uzyskanych 
danych oraz refleksji 
dokonanych podczas 
procesu diagnozy. 

▪  Syntetyzowanie i ocena 
informacji zebranych 
podczas procesu diagnozy 
oraz wyciąganie jasnych 
i precyzyjnych wniosków 
dotyczące początkowego 
celu oceny procesu 
patologicznego lub 
kompletnego budynku. 
Wygeneruj diagnozę. 

▪ Opracowanie ogólnych 
zaleceń dotyczących 
interwencji i środków 
nadzwyczajnych. 

SPODZIEWANY WYNIK / REZULTATY 

Ustalanie wniosków wraz z ostateczną diagnozą. 
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Opis wcześniejszych kompetencji wykonywanych przez eksperta diagnostyki budowlanej 
podczas jego pracy może zostać zwizualizowany, łącząc każdy strategiczny obszar 
zarządzania z 3 głównymi fazami: opracowanie, wykonanie, uruchomienie:  

 

Diagram 3 - Kluczowe kompetencje eksperta Diagnosis związane z wcześniejszymi fazami pracy: 
opracowanie, wykonanie i uruchomienie 

(tłum: Development – Rozwój; Execution – Wykonanie; Enablement – Wdrożenie) 
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8. Tworzenie nowych kwalifikacji zawodowych 

Działania i wyniki projektu DIAGNOSIS potwierdziły, że szybka ewolucja sektora 
budowlanego spowodowana cyfryzacją, zachowaniem istniejącego dziedzictwa 
budowlanego, postępującą dyfuzją tak zwanego „paradygmatu inteligentnego przemysłu”  
i wreszcie rosnącą potrzebą zwiększenia odporności budynków, generuje popyt na wysoko 
wykwalifikowanych specjalistów. Biorąc pod uwagę fakt, że interwencja w istniejące budynki, 
czy to w celu remontu, czy konserwacji, jest strategicznym działaniem w całej Europie, 
stanowiącym średnio do 50% inwestycji w sektorze, DIAGNOSIS ukazał pojawiające się 
zapotrzebowanie na wyspecjalizowanych specjalistów zdolnych do zarządzania procesami 
diagnozy budynków. W rzeczywistości diagnoza budynku, z uwagi na złożoność istniejącego 
dziedzictwa i jego zachowany stan, jest bardzo złożonym procesem, który, aby zostać 
właściwie zrealizowany, wymaga kompetencji ad hoc. Pomimo pojawiającej się potrzeby, 
systemy edukacji nadal wydają się być ukierunkowane głównie na nowe budynki, 
przeznaczając na istniejące konstrukcje niewielką część dostępnych ofert szkoleniowych, 
zarówno na poziomie policealnym, jak i wyższym (akademickim, nieakademickim). 
 
Regionalne / krajowe podmioty publiczne i politycy powinni wziąć pod uwagę możliwość 
wprowadzenia innowacji w dostępnych programach kształcenia, głównie na poziomie 
policealnym i wyższym. Przede wszystkim warto rozważyć konieczność aktualizacji, 
zintegrowania i / lub przeglądu regionalnych / krajowych ram, zawierających wcześniejsze 
kwalifikacje i dane zawodowe wymagane przez rynek pracy i podmioty działające na danym 
obszarze.  
 
Oczywiście, tworzenie nowych kwalifikacji zawodowych jest procesem, w który 
zaangażowane są nie tylko regionalne / krajowe władze publiczne, ale także szereg innych 
podmiotów (ośrodki szkoleniowe, związki zawodowe, stowarzyszenia przemysłowe, 
uniwersytety, szkoły…). Oznacza to proces walidacji na różnych poziomach, a czasem może 
to wymagać dużo czasu. Uruchomienie i wdrożenie takich procesów odbywa się zgodnie  
z organizacją polityczną i administracyjną właściwą dla państw członkowskich Komisji 
Europejskiej.  
 
Pomimo różnic i specyfiki poszczególnych krajów, można by podjąć wspólne kroki w celu 
oceny możliwości wprowadzenia nowego specjalisty o nazwie EKSPERT DS. 
DIAGNOSTYKI, ze szczególnym odniesieniem, w niniejszym dokumencie, do nowych 
kwalifikacji. Główne kroki mogą być następujące:  
 
PIERWSZY KROK - ANALIZA 
 
Tworzenie zasobów źródeł, literatury, projektów, dotyczących diagnozy budynku; 
Gromadzenie danych dotyczących najlepszych praktyk (na poziomie edukacyjnym, 
sektorowym / terytorialnym itp.); 
Tworzenie grup ze wszystkimi zainteresowanymi stronami.  
Wszystkie wyżej wymienione działania można zakończyć analizą potrzeb w celu opisania 
pojawiającej się roli.  
 
DRUGI KROK – PROFILOWANIE 
 
Opis roli i jej cech można zrealizować przy użyciu formalnych dokumentów (szablonów, 
harmonogramów itp.), zgodnie z procedurami stosowanymi przez odpowiedzialne organy. 
Ten etap może być zarządzany bezpośrednio przez organ zarządzający lub uznanego 
promotora (tj. dostawców usług edukacyjnych). W celu pierwszej walidacji opisu roli mogą 
zostać przeprowadzone warsztaty ekspertów i konsultacje z zainteresowanymi stronami 
(tj. grupy rezonansowe, debata online z udziałem zainteresowanych stron itp.). 
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TRZECI KROK – DOGŁĘBNA ANALIZA 
 
Administratorzy publiczni za pośrednictwem techników i ekspertów branżowych analizują 
dokumenty dotyczące nowej roli, projektując i opisując kluczowe kompetencje, umiejętności 
i wiedzę, stosując deskryptory i wskaźniki wydajności zgodnie z wykorzystywanymi ramami 
odniesienia. 
Na tym etapie organ publiczny i jego eksperci mogą określić poziom kwalifikacji w celu 
skorelowania kwalifikacji w fazie rozwoju z europejskimi ramami kwalifikacji (EQF), by 
wesprzeć utworzenie europejskiego systemu edukacji i europejskiego rynku pracy. 
 
CZWARTY KROK - WALIDACJA UCZESTNICTWA 
 
Wynik prac technicznych z poprzedniego etapu można przedstawiać na wielostronnych 
spotkaniach uczestników projektow diagnostycznych na poziomie regionalnym / krajowym, 
w celu potwierdzenia nowej kwalifikacji (lub jej aktualizacji). Po zakończeniu konsultacji 
kwalifikacje są gotowe do opublikowania w oficjalnym repozytorium. 
 
PIĄTY KROK - AKTUALIZACJA OFICJALNYCH STANDARDÓW O NOWE KWALIFIKACJE 
 
Po zatwierdzeniu i opublikowaniu w regionalnym / krajowym repozytorium kwalifikacji 
wszyscy uznani i akredytowani dostawcy usług edukacyjnych mogą przyjąć standard 
projektowania, opracowywania i wdrażania nowych programów szkoleniowych. 
 
Opisany proces będzie odpowiedni do głębokiego dostosowania, zgodnie z odmiennym 
zarządzaniem na szczeblu krajowym, lecz w każdym razie w przypadku niektórych 
wspólnych kroków wskazane jest zastosowanie zaproponowanych rozwiązań. 
 
Ze względu na szybką ewolucję gospodarek i związany z nimi rynek pracy na poziomie 
międzynarodowym, a także krajowym i regionalnym, politycy rozpoczęli proces przeglądu 
krajowych / regionalnych ram kwalifikacji; dzięki rozpowszechnianiu wyników projektu 
DIAGNOSIS partnerzy zdali sobie sprawę, że mogą one zostać wykorzystane jako cenny 
wkład w same procesy przeglądu.  
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9. Wnioski 

W tym dokumencie partnerstwo Diagnosis podkreśla mocne strony debaty realizowanej 
w trakcie realizacji projektu, wynikające z innowacyjności wokół pojawiających się wspólnych 
potrzeb nowego profilu specjalizującego się w zarządzaniu i realizacji interwencji w zakresie 
diagnozy budynku. 
 
Pojawiające się potrzeby powstały w wyniku destrukcyjnej ewolucji wywołanej przez zjawiska 
globalne, takie jak cyfryzacja, zmiany klimatu i klęski żywiołowe (trzęsienia ziemi, proces 
erozji gleby, rosnące potrzeby odbudowy i konserwacji istniejącego dziedzictwa 
budowlanego itp.), jako wprowadzenie i postępująca dyfuzja BIM - Building Information 
Modelling (modelowanie 3D) - spowodowała narodziny nowych specjalistów, takich jak BIM 
Manager, BIM Specialist, a także potrzeba bardziej wyspecjalizowanych kompetencji w 
zakresie zarządzania procesami diagnostycznymi, domaga się stopniowego rozpoznawania 
profesjonalistów diagnostyki. 
 
Ta głęboka ewolucja trwa, nawet jeśli sektor budowlany absorbuje innowacje wolniej niż inne 
sektory, z powodu swego rodzaju „wewnętrznej odporności”. Proces diagnostyczny jest 
bardzo złożony i wieloaspektowy, wymaga umiejętności technicznych i przekrojowych na 
wysokim poziomie, ale wciąż brakuje refleksji na temat znaczenia takich ekspertów na rynku 
pracy. 
 
Można potwierdzić ten stan wiedzy, chociaż istnieją różnice między poszczególnymi krajami, 
w odniesieniu na przykład do formalizacji profili zawodowych w dziedzinie diagnostyki, 
dostępności ram kwalifikacji zawodowych jako odniesienia do edukacji formalnej 
i pozaformalnej, proces uznawania punktów między systemami edukacyjnymi / poziomami 
i programami, aż do certyfikacji kompetencji wynikających z pozaformalnych doświadczeń 
edukacyjnych. 
 
W odniesieniu do wyników projektu DIAGNOSIS i wyników profilowania eksperta diagnostyki 
budowlanej można powiedzieć, że ma on szeroki panel umiejętności technicznych 
i nietechnicznych (menedżerskich, analitycznych, przekrojowych), ponieważ ekspert musi 
zarządzać i / lub współpracować z całym procesem diagnozy (wstępna diagnoza, diagnoza 
ostateczna, rekomendacje) i powiązanymi działaniami (praca w zespole, zarządzanie 
systemem relacyjnym, klienci, interesariusze, obywatele, planowanie zasobów przed 
interwencją itp.), zgodnie z wartością podejście łańcuchowe. 
 
Poniższy wykres Margarity (diagram 5) obrazuje połączenie wiedzy, umiejętności 
i kompetencji, które powinien posiadać ekspert diagnostyki budowlanej. 
 
Przypuszczalnie debata wokół eksperta Diagnosis jako kluczowego profilu rozwinie się 
w najbliższej przyszłości, przybliżając „reflektory” do potrzeb i strategii innowacji w zakresie 
oferty kształcenia i szkolenia na poziomie średnim, policealnym i wyższym, aby udostępnić 
nowe specjaliści żądani przez sektorowe podmioty gospodarcze. 
 



                                                  
 

37 

 
Diagram 5 - Ekspert diagnostyki budowlanej - połączenie wiedzy i możliwości 
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