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w Warszawie 
 

Zawód: 

Technik Budownictwa 



• pozwala zdobyć wiedzę ogólną (podobnie jak 

liceum ogólnokształcące) 

• uczy zawodu (technik budownictwa) 

• ułatwia dalsze pogłębianie wiedzy na wyższym 

poziomie kształcenia (studia) 

TECHNIKUM BUDOWLANE 

STWARZA WIELE MOŻLIWOŚCI: 



• Technologia budownictwa 

• Konstrukcje budowlane 

• Organizacja robót 

budowlanych 

• Materiały budowlane, 

grunty 

• Kosztorysowanie 

• Podstawy projektowania 

• Rysunek odręczny 

• Geometria wykreślna 

• Historia architektury 

 

 

KIERUNKI KSZTAŁCENIA 



Uczniowie naszej szkoły od początku marca 2017 roku 

mają możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach 

z rysunku niezależnie od wybranej specjalizacji. 

 
Główne założenia programu: 

• umożliwienie zainteresowanym uczniom 

rozwijania ich talentów plastycznych 

i rysunkowych 

• zdobycie umiejętności potrzebnych na 

egzaminie wstępnym na studia architektoniczne 

i plastyczne  

• zajęcia prowadzone przy udziale 

wykwalifikowanych specjalistów: rysowników, 

akwarelistów, plastyków, architektów i in. 

• sobotnie zajęcia odbywają się z wykorzystaniem 

sali rysunku i znajdującego się w wyposażeniu 

szkoły profesjonalnego sprzętu 

 

SOBOTNIA  SZKOŁA  RYSUNKU 



KWALIFIKACJE 

 

• BUD.12. Wykonywanie robót 

murarskich i tynkarskich 

 

• BUD.14 Organizacja i kontrola 

robót budowlanych oraz  

sporządzanie kosztorysów 



• Kosztorysant 

• Zarządca 

nieruchomości 

• Asystent architekta/ 

projektanta/ 

architekta wnętrz 

• Majster na budowie 

BEZPOŚREDNIO PO SZKOLE 

MOŻESZ PRACOWAĆ JAKO: 



Cztery kroki przybliżające do 

 zawodu:  

1. Sobotnia  Szkoła Rysunku 

i Kompozycji 

2. Pracownia dokumentacji 

projektowej 

3. Materiały budowlane 

4. Technologia budownictwa 

Osoba zajmująca się projektowaniem architektonicznym obiektów budowlanych 

lub osoba specjalizująca się w dziedzinie projektowania i wznoszenia budowli. 

 

Przed Tobą jeszcze: studia, praktyka i uzyskanie uprawnień… 

ASYSTENT  ARCHITEKTA 
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Możesz uzyskać 

uprawnienia  

do projektowania 

i kierowania budową 

 w ograniczonym 

zakresie  

 

 

PO UKOŃCZENIU SZKOŁY, ODBYCIU 

PRAKTYKI  I ZDANIU EGZAMINU: 



• Kierownik budowy 

• Konstruktor  

• Rzeczoznawca 

majątkowy 

• Architekt 

 

 

PO  UKOŃCZENIU  STUDIÓW 

KIERUNKOWYCH  ORAZ  ZDOBYCIU 

UPRAWNIEŃ  MOŻESZ  PRACOWAĆ  JAKO: 



KIEROWNIK  BUDOWY 

Cztery kroki przybliżających do 

 zawodu:  

1. Technologia budownictwa 

2. Konstrukcje budowlane 

3. Organizacja robót budowlanych 

4. Materiały budowlane 

Kierownikiem budowy (lub kierownikiem robót) nazywamy osobę kierującą 

procesem realizacji budowy lub robót budowlanych. Kierowanie budową 

uznawane jest zgodnie z prawem budowlanym za samodzielną funkcję 

techniczną w budownictwie.  

Przed Tobą jeszcze: studia, praktyka i uzyskanie uprawnień… 



KONSTRUKTOR 

Cztery kroki przybliżające do 

 zawodu:  

1. Konstrukcje budowlane 

2. Technologia budownictwa 

3. Podstawy projektowania 

4. Materiały budowlane,  

grunty 

Konstruktor budowlany zajmuje się opracowaniem konstrukcji budowlanej, 

innymi słowy dba o to, żeby budynek był bezpieczny w użytkowaniu i nie uległ 

uszkodzeniu pod wpływem działających na niego obciążeń. W ramach swoich 

zadań musi współpracować z architektem, który sporządza projekt 

architektoniczny. 

Przed Tobą jeszcze: studia, praktyka i uzyskanie uprawnień… 
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ZARZĄDCA  NIERUCHOMOŚCI 

Pięć kroków przybliżających do  zawodu: 

1. Technologia budownictwa 

2. Konstrukcje budowlane 

3. Materiały budowlane 

4. Kosztorysowanie 

5. Przedsiębiorczość 

Zarządcą  nieruchomości  nazywamy osobę odpowiedzialną za przestrzeganie 

przepisów przeciwpożarowych, wykonywanie planów marketingowych (celem 

przyciągnięcia potencjalnych najemców), analizowanie i kontrolowanie 

finansów nieruchomości oraz konserwację nieruchomości. 

Przed Tobą jeszcze: studia, praktyka i uzyskanie uprawnień… 



KOSZTORYSANT 

Pięć kroków przybliżających do 

 zawodu:  

1. Technologia budownictwa 

2. Organizacja robót budowlanych 

3. Konstrukcje budowlane 

4. Materiały budowlane 

5. Kosztorysowanie 

 
Kosztorysantem  nazywamy osobę odpowiedzialną za wykonanie kosztorysów 

budowlanych, analizę kosztów ponoszonych przy realizacji robót budowlanych, 

opracowanie opisu technologii i organizacji wykonywania robót, ustalenie ilości 

robót podanych w przedmiarze i obmiarze.  

Przed Tobą jeszcze: studia, praktyka i uzyskanie uprawnień… 



Którą drogę wybrać  ??? … 

Na to pytanie sam musisz odpowiedzieć … 



Jedno jest pewne ! 

 … ta szkoła uchyla przed TOBĄ 

wiele drzwi… 


