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1.  Wprowadzenie 
Krzysztof Symela, Katarzyna Sławińska, Zbigniew Kramek 
Instytut Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu 

Projekt „System wsparcia uczenia się pozaformalnego i nieformalnego 
osób o niskich kwalifikacjach” – SkillsUp (Nr 2010-1-PL1-LEO05-11472) reali-
zowany był w programie Leonardo da Vinci Transfer Innowacji w okresie 
01.01.2011–31.12.2012. w partnerstwie międzynarodowym z udziałem: Insty-
tutu Technologii Eksploatacji-Państwowego Instytutu Badawczego w Rado-
miu (koordynator projektu); Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierow-
nictwa Oddział w Gdańsku; Konsorcjum ENAIP Triest, Włochy; Uniwersytetu 
Galati, Rumunia; Polskiego Stowarzyszenia Gipsu, Warszawa.  

Projekt SkillsUp promuje innowacyjne sposoby kształcenia i szkolenia za-
wodowego, skupiając się wokół zwiększenia skuteczności i atrakcyjności metod 
nauczania, a także zbliżenia efektów kształcenia do potrzeb i wymagań rynku 
pracy. Problemy rozwiązywane w projekcie SkillsUp koncentrują się na połą-
czeniu potrzeb rynku pracy z kształceniem i szkoleniem zawodowym osób 
o niskich kwalifikacjach lub bez kwalifikacji (rozdział 2). 

Jednym z podstawowych celów programu Leonardo da Vinci jest wykorzysta-
nie technologii informatycznych i komunikacyjnych, poprawa jakości kształcenia 
i szkolenia zawodowego oraz dostosowania systemu edukacyjnego do wymogów 
rynku pracy. Cel ten w projekcie SkillsUp został ukierunkowany na transfer inno-
wacyjnych rozwiązań programowych i informatycznych skierowanych do osób 
o niskich kwalifikacjach w obszarze montażu systemów suchej zabudowy. 
Sprawdzony w ramach testowania system wsparcia (schemat poniżej) oferuje: 
modułowy program szkolenia dla specjalizacji Technologia systemów suchej 
zabudowy wnętrz i pakiety edukacyjne w formie poradników dla ucznia i nau-
czyciela, e-pakiet edukacyjny udostępniony na platformie e-learning oraz narzę-

dzie informatyczne do diagnozowania 
kompetencji (na wejściu i wyjściu z proce-
su kształcenia lub szkole-nia) dla zawodu 
„Monter suchej zabudo-wy”. Zapewnienie 
jakości produktów pro-jektu SkillsUp było 
wspieranie przez system ewaluacji projek-
tu (rozdział 9). 

E-pakiet edukacyjny został opraco-
wany w czterech wersjach językowych 
(rozdział 5 i 6): angielskiej, polskiej, ru-
muńskiej i włoskiej z wykorzystaniem 
transferowanych w projekcie SkillsUp pro-
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duktów: modułowego programu szkolenia oraz pakietów edukacyjnych. Kon-
strukcja metodyczna i merytoryczna e-pakietu edukacyjnego została tak zapro-
jektowana, aby spełniała funkcję informatycznego materiału dydaktycznego 
dostępnego w sieci interne i ułatwiającego samodzielne przyswajanie podsta-
wowej wiedzy i umiejętności intelektualnych wymaganych przez pracodawców 
zatrudniających kandydatów na stanowiskach montażu systemów suchej za-
budowy wnętrz. Aby zaprojektowany e-pakiet edukacyjny mógł być powszech-
nie wykorzystywany jako forma wspomagająca realizację zajęć w trybie stacjo-
narnym i na odległość w ramach edukacji formalnej, pozaformalnej oraz jako 
narzędzie do samokształcenia i doskonalenia zawodowego, poddany został pilo-
tażowemu testowaniu i ocenie potencjalnych użytkowników w trzech krajach 
partnerskich. W pilotażowym testowaniu e-pakietu edukacyjnego brali udział 
celowo dobrani przedstawiciele instytucji kształcących i szkolących w zawodzie 
„Monter suchej zabudowy”, w tym uczący się oraz kadra dydaktyczna. Łącznie 
w badaniu pilotażowym, w trzech krajach, uczestniczyło ponad 100 użytkowni-
ków e-pakietu edukacyjnego (szczegółowe wyniki badań przedstawia rozdział 7). 
Uzyskane wyniki badań i opinie potencjalnych odbiorców potwierdziły przydat-
ność dydaktyczną i zasadność korzystania w kształceniu i szkoleniu zawodowym 
monterów systemów suchej zabudowy z e-pakietu edukacyjnego opracowanego 
w projekcie SkillsUp. 

W projekcie były prowadzone badania międzynarodowe (rozdział 8), któ-
rych celem była identyfikacja minimalnych wymagań kompetencyjnych dla osób 
o niskich kwalifikacjach w zakresie wykonywania zawodu „Monter suchej zabu-
dowy”. Nazwa zawodu „Monter suchej zabudowy” została przyjęta zgodnie 
z nazwą obwiązującą w Polsce w ramach klasyfikacji zawodów i specjalności na 
potrzeby rynku pracy (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby 
rynku pracy oraz zakresu jej stosowania – Dz.U. Nr 82 poz. 537, z późn. zm.). 
Badania były prowadzone w trzech krajach partnerskich: Polsce, Rumunii 
i Włoszech z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety (stanowi załącznik do ra-
portu) opracowanego przez partnerów polskich projektu (ITeE – PIB oraz PSG). 
Zarówno modułowy program szkolenia, jak i opracowany w wyniku badań pro-
fil kompetencji zawodowych, stanowiły punkt odniesienia do zaproponowania 
jednostek efektów kształcenia, które docelowo mogą być przedmiotem szkole-
nia i transferu osiągnięć w wymiarze międzynarodowym, zgodnie z wymaga-
niami systemu ECVET (Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia europejskiego systemu transferu 
osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym – 2009/C 155/02). 

Uzyskane w wyniku badań dane jakościowe posłużyły do sporządzenia 
opisu profilu kompetencji zawodowych dla zawodu „Monter suchej zabudo-
wy”, który w czterech wariantach językowych (PL. Eng, RO, I) został zamiesz-
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czony w bazie danych www.diagnzowaniekopetencji.pl (rozdział 4). Są to zara-
zem minimalne wymagania kompetencyjne ustalone w partnerstwie między-
narodowym, jakie ma spełniać kandydat do zatrudnienia w zawodzie „Monter 
suchej zabudowy”. Należy pokreślić, ze polscy partnerzy projektu rekomendu-
ją, aby nazwa zawodu „Monter suchej zabudowy” występująca w klasyfikacji 
zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy w Polsce, uległa rozszerzeniu 
(podobnie jak w innych krajach partnerskich) i uwzględniała różne, dynamicz-
nie zmieniające się na rynku systemy suchej zabudowy. Nowa propozycja na-
zwy zawodu „Monter systemów suchej zabudowy”.   

Rezultaty projektu SkillsUp były szeroko upowszechniane (szczegóły 
w rozdziałach 3 i 10). W praktyce kształcenia i szkolenia zawodowego produkty 
projektu mogą być wykorzystywane w edukacji formalnej i pozaformalnej m.in. 
w zawodach: Murarz, Technolog robót wykończeniowych w budownictwie, 
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz Monter 
suchej zabudowy. Rozszerzone Informacje o produktach projektu są dostępne 
na stronie www.skillsup.eu. 
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2.  Efekty uczenia się w procesie pracy 
w systemie kwalifikacji zawodowych  

 Henryk Bednarczyk, Ireneusz Woźniak 
– Instytut Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu 

Wprowadzenie 

Strategia „Europa 2020” jest nowym, długookresowym programem roz-
woju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej, który zastąpił realizowaną od 
2000 r. Strategię Lizbońską. W komunikacie „Europa 2020 – Strategia na rzecz 
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecz-
nemu” podkreślona została potrzeba wspólnego działania państw członkow-
skich na rzecz wychodzenia z kryzysu oraz wdrażania reform umożliwiających 
stawienie czoła wyzwaniom związanym z globalizacją, starzeniem się społe-
czeństw czy rosnącą potrzebą racjonalnego wykorzystywania zasobów. W celu 
osiągnięcia powyższych założeń zaproponowano trzy podstawowe, wzajemnie 
wzmacniające się priorytety: 1 
− wzrost inteligentny (ang. smart growth), czyli rozwój oparty na wiedzy 

i innowacjach, 
− wzrost zrównoważony (ang. sustainable growth), czyli transformacja 

w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, efektywnie korzystającej z zaso-
bów i konkurencyjnej, 

− wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu (ang. inclusive growth), czyli 
wspieranie gospodarki charakteryzującej się wysokim poziomem zatrud-
nienia i zapewniającej spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną. 
Podstawowymi instrumentami realizacji celów strategii „Europa 2020” są 

opracowywane przez państwa członkowskie UE Krajowe Programy Reform 
oraz  przygotowane przez KE inicjatywy przewodnie, realizowane na poziomie 
UE, państw członkowskich, władz regionalnych i lokalnych. Te inicjatywy prze-
wodnie to: 
− Unia innowacji –  poprawa warunków ramowych dla innowacji oraz wyko-

rzystanie innowacji do rozwiązania najważniejszych problemów społecz-
nych i gospodarczych wskazanych w strategii Europa 2020; 

− Mobilna młodzież – poprawa jakości na wszystkich poziomach edukacji 
i szkoleń oraz zwiększanie atrakcyjności europejskiego szkolnictwa wyż-
szego na arenie międzynarodowej; 

− Europejska agenda cyfrowa – osiągnięcie trwałych korzyści gospodarczych 
i społecznych z jednolitego rynku cyfrowego opartego na dostępie do sze-
rokopasmowego Internetu; 

                                                 
1 Komunikat Komisji: EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwo-

ju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Bruksela, 3.3.2010 KOM(2010). 
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− Europa efektywnie korzystająca z zasobów – wsparcie zmiany w kierunku 
gospodarki niskoemisyjnej i efektywniej korzystającej z zasobów środowi-
ska oraz dążenie do wyeliminowania zależności wzrostu gospodarczego od 
degradacji środowiska przyrodniczego; 

− Polityka przemysłowa w erze globalizacji – poprawa warunków dla przed-
siębiorczości, zwłaszcza MŚP oraz wsparcie rozwoju silnej bazy przemy-
słowej zdolnej do konkurowania w skali globalnej; 

− Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia – stworzenie warun-
ków do unowocześnienia rynków pracy przez ułatwienie mobilności pra-
cowników i rozwój ich umiejętności w celu zwiększenia poziomu zatrud-
nienia oraz zapewnienie trwałości europejskich modeli społecznych; 

− Europejski program walki z ubóstwem – zapewnienie spójności gospodar-
czej, społecznej i terytorialnej poprzez pomoc osobom biednym i wyklu-
czonym oraz umożliwienie im aktywnego uczestniczenia w życiu ekono-
micznym i społecznym2. 
W szczególności Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia 

promuje rozwój kompetencji zawodowych definiowanych jako efekty uczenia 
się poprzez pracę i doświadczenie zawodowe, co przyczynia się do wzrostu 
mobilności zawodowej i edukacyjnej pracowników. Celem opracowania jest 
dokonanie analizy dokumentów i instrumentów promujących uczenie się przez 
całe życie, które w sposób szczególny dotyczą osób dorosłych oraz uczenia się 
w przedsiębiorstwach i organizacjach. Podstawy budowanego w Polsce Krajo-
wego Systemu Kwalifikacji, zawierającego najbardziej istotne rozwiązania, 
określono w dokumencie „Perspektywa uczenia się przez całe życie”. Omówio-
no zwłaszcza: Polską Ramę Kwalifikacji, Krajowy Rejestr Kwalifikacji, krajowe 
standardy kompetencji zawodowych oraz nową podstawę programową kształ-
cenia w zawodach z wyodrębnionymi kwalifikacjami. Scharakteryzowano nowe 
narzędzie porównań międzynarodowych: Europejską Klasyfikację Umiejętno-
ści/Kompetencji, Kwalifikacji i Zawodów oraz omówiono problem kompetencji 
kluczowych wymaganych przez pracodawców. We wnioskach podjęto próbę 
odpowiedzi na pytanie, czy proponowane w Polsce instrumenty wzrostu przej-
rzystości kompetencji i kwalifikacji oraz mobilności pracowników są spójne 
i zgodne z przemianami współczesnej edukacji i rynku pracy. 

Strategia uczenia się przez całe życie 

Międzyresortowy Zespół do spraw uczenia się przez całe życie powołany 
został Zarządzeniem nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2010 r. 
Realizuje on zobowiązanie do opracowania dokumentu strategicznego doty-
czącego uczenia się przez całe życie i jego wdrażania, co jest elementem reali-
zacji „Krajowego Programu Reform. Europa 2020”, przyjętego przez Radę Mini-
strów 26 kwietnia 2011 r. 
                                                 
2 Tamże. 
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W dokumencie „Perspektywa uczenia się przez całe życie”3 przyjęto na-
stępujący cel strategiczny: „Dzieci i młodzież dobrze przygotowane do uczenia 
się przez całe życie oraz osoby dorosłe poszerzające i uzupełniające swoje 
kompetencje i kwalifikacje odpowiednio do stojących przed nimi wyzwań 
w życiu zawodowym, społecznym i osobistym”, który ma służyć osiąganiu ce-
lów powiązanych:  
- Wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki oraz oparcie jej na wiedzy. 
- Wzrost mobilności osób uczących się i pracujących, w tym gotowości do 

zmiany wykonywanego zawodu na każdym etapie kariery. 
- Zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej. 
Cele strategiczne rozpisane zostały na pięć celów operacyjnych, z których trzy 
nawiązują do efektów uczenia się w procesie pracy (cele: 2, 4, 5)4: 
Cel 1.  Kreatywność i innowacyjność osób. 
Cel 2.  Przejrzysty i spójny krajowy system kwalifikacji. 
Cel 3.  Różnorodna i dostępna oferta form wczesnej opieki i edukacji. 
Cel 4.  Kształcenie i szkolenie dopasowane do potrzeb gospodarki i zmian na 

rynku pracy. 
Cel 5.  Środowisko pracy i zaangażowania społecznego sprzyjające upo-

wszechnieniu uczenia się dorosłych. 
Istotą dokumentu „Perspektywa uczenia się przez całe życie” jest wytycze-

nie kierunków polityki dostosowania systemu edukacji oraz krajowego systemu 
kwalifikacji do potrzeb rynku pracy i społeczeństwa obywatelskiego oraz potrzeb 
swobodnego przepływu osób między sektorami gospodarki i państwami UE. 
Polityka ta ma na celu ułatwianie wszystkim osobom dostępu do dobrej jakości 
uczenia się w różnych formach, miejscach i okresach życia, stworzenie spójnych 
i przejrzystych systemów oceniania efektów takiego uczenia się oraz uznawania 
ich w krajowym systemie kwalifikacji przekładalnym na systemy kwalifikacji 
w innych krajach UE. Obejmuje ona całość uczenia się, we wszystkich aspektach 
(formalnym, pozaformalnym i nieformalnym), na wszystkich etapach życia oraz 
na wszystkich poziomach kompetencji i kwalifikacji. Będzie też realizowana 
zgodnie z zasadą partnerstwa, we współpracy rządu, samorządu terytorialnego, 
pracodawców, pracobiorców i organizacji społecznych. 

Nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach 

W styczniu 2010 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej rozpoczęło w Polsce 
konsultacje społeczne dotyczące między innymi zmian w kształceniu zawodo-
wym. Na stronie MEN opublikowano wtedy informatory zawierające założenia 
proponowanych zmian:  

                                                 
3 Perspektywa uczenia się przez całe życie, dokument przyjęty w marcu 2011 r. przez Komitet 

Stały Rady Ministrów. 
4 Tamże. 
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- „Co warto wiedzieć o kierunkach zmian w edukacji, aby skutecznie reali-
zować projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego?”  

- „Kształcenie zawodowe i ustawiczne” – założenia projektowanych zmian”. 
Zmiany mają umożliwić nabywanie w procesie kształcenia takiej wiedzy 

i umiejętności, aby ułatwić absolwentom znalezienie miejsca na rynku pracy 
zgodnie z potwierdzonymi kwalifikacjami i według potrzeb pracodawców. Szko-
ła zawodowa ma stać się szkołą pozytywnego wyboru, w której współistnieją 
kształcenie ogólne i kształcenie zawodowe.  

Celem modernizacji kształcenia zawodowego jest: 
- dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb zmieniającego się rynku pracy, 
- uelastycznienie oferty kierunków kształcenia, 
- poprawa jakości kształcenia i zdawalności egzaminów zawodowych, 
- otwarcie na potrzeby uczniów niepełnosprawnych. 

Zmiany w systemie kształcenia zawodowego wprowadzone zostały ustawą 
z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206). Zmienił się model zawodu. W zawo-
dach zostały wyodrębnione kwalifikacje cząstkowe potwierdzane na egzami-
nach zewnętrznych. Planowanym efektem jest uelastycznienie kształcenia oraz 
większe dopasowanie do rynku pracy, gdyż wyodrębniona kwalifikacja powin-
na zawierać taki zestaw umiejętności, że możliwe będzie zatrudnienie na pod-
stawie tej potwierdzonej kwalifikacji. Ponadto każda odrębna kwalifikacja bę-
dzie mogła być potwierdzona niezależnie od trybu, w jakim ta kwalifikacja zo-
stała osiągnięta (szkolnego lub pozaszkolnego, a także formalnego, pozafor-
malnego lub nieformalnego).  

Ośrodki potwierdzające kwalifikacje zawodowe będą rozwijane w oparciu 
o współpracę: organizacji pracodawców, stowarzyszeń zawodowych, samorzą-
dów, a także indywidualnych pracodawców, którzy chcieliby przygotowywać 
pracowników zgodnie z własnymi potrzebami. Edukacja w szkole zawodowej 
będzie polegała na integracji kształcenia ogólnego i kształcenia zawodowego 
poprzez zakończenie rozpoczętego w gimnazjum cyklu kształcenia ogólnego 
oraz rozpoczęcie kształcenia praktycznego u pracodawców. Uczniowie techni-
kum zostaną przygotowani do przystąpienia do maturalnych egzaminów pi-
semnych na poziomie rozszerzonym z co najmniej dwóch przedmiotów. Zakła-
da się, że kształcenie praktyczne będzie wynosić w technikum nie mniej niż 
50% godzin, a w zasadniczej szkole zawodowej nie mniej niż 60% godzin prze-
widzianych na kształcenie zawodowe. 

Polska Rama Kwalifikacji 

Polska Rama Kwalifikacji (PRK) obejmuje, z założenia, wszystkie aspekty 
uczenia się we wszystkich kontekstach, na wszystkich możliwych drogach 
i poziomach. Oznacza to, że uczenie się w celu wykonywania pracy zawodowej 
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jest fragmentem wielowymiarowego uczenia się przez całe życie (LLL – Lifelong 
and Lifewide Learning). Jednocześnie należy pamiętać, że uczenie się w celu 
wykonywania pracy jest, ze względów ekonomicznych, społecznych i psycholo-
gicznych, jednym z najważniejszych zadań edukacyjnych (rys. 1). 

 

 
 

Rys. 1. Polska Rama Kwalifikacji z perspektywy podaży i popytu na kwalifikacje 
Źródło: Szkoły i pracodawcy – razem ku lepszej jakości kształcenia 

zawodowego. Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, materiały na 
konferencję, 11 października 2012 r. 

Zgodnie z koncepcją uczenia się przez całe życie (LLL), elastyczność i do-
stępność kształcenia zawodowego zostanie ulepszona przez zapewnienie swo-
body gromadzenia w ciągu życia człowieka „jednostek efektów uczenia się”, co 
w kształceniu zawodowym może być utożsamiane z gromadzeniem „kompe-
tencji zawodowych”, a po ich walidacji − „kwalifikacji zawodowych”.  

Krajowy Rejestr Kwalifikacji 

Krajowy Rejestr Kwalifikacji będzie głównym zasobem informacji o krajo-
wych kwalifikacjach, w tym kwalifikacjach zawodowych. Kompetencja zawo-
dowa nie może w sposób bezpośredni być włączona do Rejestru Kwalifikacji – 
nie jest to bowiem „formalny wynik procesu oceny i walidacji”5. Tym niemniej 
standardy kompetencji zawodowych są dobrym źródłem wiedzy zawodoznaw-
czej, dlatego mogą być wykorzystywane do opisów kwalifikacji, które mają 
tworzyć Krajowy Rejestr Kwalifikacji. 

                                                 
5 Słownik towarzyszący Zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. 

w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie. 
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Zbiór danych dotyczących kwalifikacji w krajowym rejestrze będzie obejmować6: 
1. Podstawowe informacje merytoryczne o kwalifikacji – oficjalna nazwa, 

poziom w PRK, który jest przypisany do kwalifikacji oraz efekty uczenia się 
(wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne), które trzeba osiągnąć, 
aby ją otrzymać (wymagane kompetencje); 

2. Informacje uzupełniające o kwalifikacji – wykształcenie (lub kwalifikacje) 
stanowiące podbudowę dla danej kwalifikacji, dodatkowe warunki, moż-
liwości zdobywania kolejnych kwalifikacji, uprawnienia związane z kwalifi-
kacją, okres ważności kwalifikacji, rodzaj dokumentu poświadczającego 
kwalifikację; 

3. Informacje związane z wykorzystywaniem kwalifikacji – rodzaje działalności 
(w tym zawodowej), w których posiadanie danej kwalifikacji jest wymagane, 
pożądane predyspozycje, przeciwwskazania zdrowotne, szczególne warunki 
wykonywania typowych zadań zawodowych dla kwalifikacji itp.; 

4. Informacje o sposobach uzyskiwania kwalifikacji, w tym o instytucjach 
nadających kwalifikację. 

Polskie standardy kompetencji zawodowych 

Polskie standardy kompetencji zawodowych powstają w latach 2012–2013 
w projekcie systemowym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Rozwijanie 
zbioru krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez 
pracodawców”. Projekt realizowany jest na zlecenie Centrum Rozwoju Zaso-
bów Ludzkich pod nadzorem Departamentu Rynku Pracy Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej. Konsorcjum wykonawców, wyłonione w ramach konkur-
su, składa się z podmiotów posiadających wieloletnie doświadczenie, dorobek 
metodologiczny i praktyczny w zakresie rozwoju standaryzacji kwalifikacji 
i kompetencji zawodowych w Polsce: Doradca Consultants Ltd. (lider), Instytut 
Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu, Instytut 
Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczy-
cieli i Kształcenia Praktycznego, WYG International w Warszawie. 

Celem głównym zamówienia jest przygotowanie nowych zasobów infor-
macji zawodoznawczych, aby poprawić jakość i skuteczność usług rynku pracy 
oraz lepiej dostosować ofertę edukacyjną do potrzeb rynku pracy. Prace ba-
dawczo-rozwojowe nad standardami kwalifikacji zawodowych w Polsce trwają 
już blisko 20 lat. Znaczący postęp dokonał się w latach 2002–2004 oraz 
2006–2007, gdy opracowano standardy kwalifikacji dla łącznie 253 zawodów 
występujących w Klasyfikacji Zawodów i Specjalności (dostęp do standardów 

                                                 
6 Referencja Polskiej Ramy Kwalifikacji na rzecz uczenia się przez całe życie do Europejskiej Ramy 

Kwalifikacji. Projekt raportu − wersja do konsultacji. Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa, 
listopad 2012. 
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zapewnia strona MPiPS pod adresem: http://www.kwalifikacje.praca.gov.pl). 
Obecny projekt przewiduje opracowanie standardów dla kolejnych 300 zawo-
dów wybranych zgodnie z potrzebami współczesnego rynku pracy. Ponadto 
zmieni się model standardu, który zgodnie z obowiązującym słownikiem towa-
rzyszącym Europejskim i Polskim Ramom Kwalifikacji będzie się nazywać stan-
dardem kompetencji zawodowych dla podkreślenia jego związku z miejscem 
wykonywania pracy. Nowy model standardu kompetencji zawodowych będzie 
kompatybilny z budowaną obecnie Polską Ramą Kwalifikacji, dla której przewi-
dziano osiem poziomów kwalifikacji.  

Standard kompetencji zawodowych opisuje zestawy umiejętności, wiedzy 
i tzw. kompetencji społecznych niezbędnych do wykonywania zadań zawodo-
wych, typowych dla określonego zawodu, zgodnie z wymaganiami, jakie stawia 
gospodarka w postaci wymagań pracodawców. Standardy kompetencji funk-
cjonują na styku rynku pracy i edukacji, ponieważ są bazą do tworzenia stan-
dardów kształcenia, a w konsekwencji programów nauczania oraz wymagań 
egzaminacyjnych w procesie potwierdzania kwalifikacji lub walidacji kompe-
tencji pozaformalnych i nieformalnych. Jednocześnie zapewniają przejrzystość 
kwalifikacji, co ułatwia zatrudnienie i umożliwia uznawanie kwalifikacji zdoby-
tych na różnej drodze (szkolnej, kursowej, poprzez doświadczenie itp.), warun-
kują także porównywalność świadectw i dyplomów, co zwiększa m.in. mobil-
ność zatrudnienia w skali krajowej i międzynarodowej. Standardy kompetencji 
mogą być także wykorzystywane do tworzenia opisów pracy, wartościowania 
pracy, selekcji i rekrutacji, ocen pracowniczych, planowania rozwoju zawodo-
wego oraz poradnictwa zawodowego.  

Informacja zawodoznawcza dostarczana w opisie standardu kompetencji 
zawodowych może być wykorzystana także w innych podsystemach społecz-
nych, np. w Krajowym Systemie Kwalifikacji, w tym w Krajowym Rejestrze Kwa-
lifikacji. Dla celów opisania kwalifikacji zawodowych wprowadzanych do Reje-
stru można będzie wykorzystać opisy wymagań kompetencyjnych zawartych 
w standardach.  

Europejska Klasyfikacja ESCO 

Komisja Europejska kieruje pracami zmierzającymi do opracowania Euro-
pejskiej Klasyfikacji Umiejętności/Kompetencji, Kwalifikacji i Zawodów ESCO 
(European Skills/Competencies, Qualifications and Occupational Taxonomy), 
która zakłada powiązanie umiejętności oraz kompetencji pracowników wystę-
pujących na kilku tysiącach stanowisk pracy, z zawodami z klasyfikacji ISCO-08. 
ESCO stanowi element inicjatywy strategicznej „Nowe umiejętności w nowych 
miejscach pracy” prowadzonej przez Komisję Europejską we współpracy z pań-
stwami członkowskimi UE, mającej na celu propagowanie pogłębiania kwalifi-
kacji oraz zwiększanie szans na zdobycie zatrudnienia.  
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Ogólną ideę ESCO przedstawia rys. 2. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Rys. 2. ESCO jako wspólny język rynku pracy i edukacji 
Źródło: ESCO – a European classification of Skills/Competences, qualifications 

and Occupations, http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=5653&langId=en 
 

Jak pokazano wyżej, umiejętności/kompetencje są ogniwem łączącym ry-
nek pracy oraz kształcenie i doskonalenie zawodowe. Dlatego „język kompe-
tencji” powinien stać się „wspólnym językiem” świata pracy i edukacji, umożli-
wiającym porozumienie dla dobra uczących się i pracujących w Europie. 

Po stronie „świata edukacji” istnieje Międzynarodowa Klasyfikacja Stan-
dardów Edukacyjnych ISCED oraz powstają narzędzia ułatwiające porównywa-
nie efektów uczenia się w Europie. Są to przede wszystkim:  
− Europejska Rama Kwalifikacji i budowane na jej wzór Krajowe Ramy Kwali-

fikacji; 
− dokumenty Europass; 
− europejskie systemy akumulacji i transferu osiągnięć edukacyjnych 

w szkolnictwie wyższym (ECTS) oraz w kształceniu i szkoleniu zawodowym 
(ECVET); 

− Europejskie Ramy Kompetencji Kluczowych (European Framework of Key 
Competencies); 

− Europejskie Ramy Odniesienia na rzecz Zapewnienia Jakości w Kształceniu 
i Szkoleniu Zawodowym (European Quality Assurance Reference Frame-
work for Vocational Education and Training). 
Po stronie „świata pracy” istnieją krajowe klasyfikacje zawodów i specjal-

ności oparte na Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji ISCO oraz krajowe 
standardy kwalifikacji lub kompetencji zawodowych. Brakuje natomiast mię-
dzynarodowego instrumentu porównywania szczegółowych umiejętności/ 
kompetencji towarzyszących zawodom, specjalnościom i stanowiskom pracy. 
Tę lukę ma wypełnić klasyfikacja ESCO. Na rys. 3 przedstawiono kontekst 
i cztery główne wymiary funkcjonowania ESCO. 
 

Rynek 
pracy 

Edukacja  
i szkolenia 

Zawody Kwalifikacje 
Umiejętności/ 
kompetencje 
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Rys. 3. Kontekst i wymiary ESCO 
Źródło: The Role of the European Taxonomy of Skills, Competencies and Occupations (ESCO)  

in Lifelong Learning Policies, European Commission, Education and Culture, Lifelong Learning: 
Education and Training Policies, Bruksela 2010, s. 3. [W:] Europejska Klasyfikacja Umiejętno-
ści/Kompetencji, Kwalifikacji i Zawodów ESCO jako instrument wspomagający dostosowanie 

kształcenia do potrzeb rynku pracy. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,  
Departament Rynku Pracy, Warszawa 2011. 

 
Na rys. 4 ukazano sposób wykorzystania ESCO do porównania zawodów 

występujących na europejskim rynku pracy w różnych klasyfikacjach krajowych 
(klasyfikacja A i B) i często pod różnymi nazwami.  

 
 
Rys. 4. ESCO jako instrument porównania zawodów występujących w klasyfikacji A i klasyfikacji B 

Źródło: Three tools to facilitate online job matching throughout Europe: ESCO, EURES,  
Match & Map. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2010. 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6404&langId=en 

 1. Specjaliści (2) 
2. Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania (24) 
3. Specjaliści do spraw administracji i zarządzania (242) 
4. Specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi 

(2423) 

5.  Zawód ESCO: Specjalista  
ds. personalnych  



 

 18 

W tej koncepcji zawody z klasyfikacji ESCO traktowane są jako dodatkowy, 
piąty poziom, uzupełniający cztery poziomy grup zawodów i specjalności ISCO. 
Za pomocą ESCO (które budowane jest na bazie ISCO) można będzie dwie róż-
ne klasyfikacje sprowadzić „do wspólnego mianownika”, przez co nie tylko 
porównać obie klasyfikacje z ESCO, ale także porównać je między sobą. 

Klasyfikacja ESCO ma być zbudowana na trzech filarach: 1) zawody, 
2) umiejętności/kompetencje, 3) kwalifikacje (rys. 5). 
 

 
 

Rys. 5. Trzy filary ESCO 
Źródło: ESCO Newsletter, Issue 2/2011, June 2011. [W:] Europejska Klasyfikacja 

Umiejętności/Kompetencji, Kwalifikacji i Zawodów ESCO jako instrument wspomagający  
dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,  

Departament Rynku Pracy, Warszawa 2011. 
 

Struktura filaru „zawody” bazuje na klasyfikacji ISCO. Filar „kwalifikacje” 
opiera się na Europejskiej Ramie Kwalifikacji. Problemem jest opracowanie 
właściwej struktury filaru „umiejętności/kompetencje”. Właściwe korzystanie 
w przyszłości z dobrodziejstw ESCO wymaga, aby struktura filaru „umiejętno-
ści/kompetencje” była uwzględniona w nowym modelu polskich standardów 
kompetencji zawodowych. 

Założenia struktury filaru „umiejętności/kompetencje” obejmują scalenie 
z europejskim słownikiem umiejętności kompetencji DISCO (The European 
Dictionary of Skills and Competencies). Na podstawie analizy słownika DISCO 
opracowano wstępną propozycję struktury semantycznej filaru „umiejętno-
ści/kompetencje” (tabela 1). 
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Tabela 1. Wstępna propozycja struktury semantycznej filaru umiejętności/kompetencji  
w ESCO 

Umiejętności i kompetencje związane z danym stanowiskiem pracy 

rolnictwo, leśnictwo 
i rybołówstwo  

architektura i budownictwo sztuka 

biznes i administracja  IT edukacja 
elektryka ochrona środowiska zdrowie 
humanistyka  dziennikarstwo i informacja prawo 
biologia produkcja i inżynieria 

procesowa 
produkcja i przetwarzanie 
żywności 

produkcja i przetwarzanie 
tkanin i odzieży matematyka i statystyka przetwarzanie metali 

i mechanika 
usługi osobiste nauki fizyczne usługi ochrony 
nauki społeczne opieka społeczna usługi transportowe 
weterynaria  

Umiejętności i kompetencjenie związane z danym stanowiskiem pracy 

umiejętności i kompetencje 
społeczne i komunikacyjne 

umiejętności i kompetencje  
zarządcze i organizacyjne 

podstawowe umiejętności 
i kompetencje w IT 

umiejętności i kompetencje 
artystyczne 

umiejętności i kompetencje 
osobiste 

 

Źródło: Europejska Klasyfikacja Umiejętności/Kompetencji, Kwalifikacji i Zawodów ESCO jako 
instrument wspomagający dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy. Ministerstwo Pracy 
i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Warszawa 2011; na podstawie: ESCO New-
sletter, Issue 2/2011, June 2011. 
 

Powyższa tabela dzieli umiejętności/kompetencje na dwa zbiory: związane 
z danym stanowiskiem pracy (nazywane potocznie „kompetencjami twardy-
mi”) i niezwiązane z danym stanowiskiem pracy (czyli „kompetencje miękkie”), 
które są przydatne w większości zawodów i kwalifikacji. 

Filar „umiejętności/kompetencje” będzie łącznikiem między filarami „za-
wody” oraz „kwalifikacje” i będzie składał się z listy nazw umiejętności/kom-
petencji. W ten sposób, z jednej strony, każda kwalifikacja będzie mogła być 
uzupełniona opisem umiejętności/kompetencji, a z drugiej strony każdy zawód 
będzie mógł być wzbogacony opisem wymaganych do jego wykonywania umie-
jętności/kompetencji. Jest to pożyteczne zarówno dla osób indywidualnych 
jako informacja zawodoznawcza, jak też dla pracodawców określających profile 
kompetencyjne stanowisk pracy w swoich przedsiębiorstwach. 

Na potrzeby ESCO umiejętności/kompetencje są definiowane jako „sze-
roki wachlarz wiedzy teoretycznej i faktycznej, poznawcza i praktyczna zdolność 
do używania tej wiedzy w celu wykonywania zadań i rozwiązywania proble-
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mów, a także zdolności osobiste, społeczne, metodologiczne, cechy i charakte-
rystyki jednostki rozwijane podczas całego życia”7. 

Obecnie wstępne założenia klasyfikacji ESCO są w fazie konsultacji spo-
łecznych z międzynarodowymi organizacjami pracodawców i pracobiorców. 

Kompetencje kluczowe w procesie pracy 

Na potrzeby projektu „Bilans Kapitału Ludzkiego” została opracowana kla-
syfikacja, która grupuje kompetencje w 11 kategorii (rys. 6)8: 

 

 
 

Rys. 6. Kategorie kompetencji kluczowych w projekcie „Bilans Kapitału Ludzkiego” 
Źródło: Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce. Najważniejsze wyniki drugiej edycji badań zrealizo-

wanej w 2011 roku. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 
Uniwersytet Jagielloński, Warszawa 2012. 

 
Tabela 2 ukazuje dwa wymiary kompetencji kluczowych przyjętych w pro-

jekcie „Bilans Kapitału Ludzkiego”: wymiar i podwymiar zachowania, które 
precyzują przejawy (poziom szczegółowości) zachowań pracowniczych prefe-

                                                 
7 Na podstawie: ESCO Newsletter, Issue 5/2011, September 2011. [W:] Europejska Klasyfikacja 

Umiejętności/Kompetencji, Kwalifikacji i Zawodów ESCO jako instrument wspomagający do-
stosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, De-
partament Rynku Pracy, Warszawa 2011. 

8 Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce. Najważniejsze wyniki drugiej edycji badań zrealizowanej 
w 2011 roku. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Uniwersytet Jagielloński, Warszawa 
2012. 
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rowane przez pracodawców. Jak podają Autorzy badania, „zaproponowana 
klasyfikacja kompetencji została przygotowana po analizie różnych ujęć kom-
petencji zawodowych stosowanych przez rozmaite instytucje na całym świecie 
– od instytucji zajmujących się danymi statystycznymi (np. Australian Bureau of 
Statistics), poprzez podmioty skupiające się na tworzeniu standardów kompe-
tencji (np. Krajowe Standardy Kwalifikacji Zawodowych9), po przedsięwzięcia 
odpowiadające za rozwój kompetencji zawodowych (np. O*NET. The Occupa-
tional Information Network)”.10 

Tabela. 2. Dwa wymiary kompetencji kluczowych w projekcie „Bilans Kapitału Ludzkiego” 

 
Źródło: Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce. Raport podsumowujący pierwszą edycję badań reali-
zowaną w roku 2010. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Uniwersytet Jagielloński, War-
szawa 2011. 

                                                 
9 H. Bednarczyk, I. Woźniak, S. Kwiatkowski (red.): Krajowe standardy kwalifikacji zawodowych. 

Rozwój i współpraca. MPiPS, Warszawa 2007. 
10 M. Kocór, A. Strzebońska, K. Keler: Kogo chcą zatrudniać pracodawcy? Potrzeby zatrudnienio-

we pracodawców i wymagania kompetencyjne wobec poszukiwanych pracowników. Polska 
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2012. 
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Ciekawą propozycję klasyfikacji kompetencji kluczowych, tzw. Uniwersal-
ny Model Kompetencyjny, przedstawiła Fundacja Obserwatorium Zarządzania 
przy współpracy z Competency Institute11. Propozycja powstała w ramach pro-
jektu „Katalizator Innowacji – usługi doradcze dla biznesu realizowane w mo-
delu audytu benchmarkowego” współfinansowanego ze środków Unii Europej-
skiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach działania 5.2.  
Model złożony z 48 kompetencji zbudowano na podstawie analizy kompeten-
cyjnych opisów stanowisk pracy oraz zbiorów kompetencji w różnych firmach. 
Autorzy nie zakładają, że jest to kompletna lista, lecz „zbiór pozwalający w 90 
procentach przypadków wprowadzić do firm System Zarządzania Kompeten-
cjami”12. Kompetencje kluczowe podzielono na cztery kategorie (tab. 3). 

Tabela 3. Kompetencje kluczowe w Uniwersalnym Modelu Kompetencyjnym 

 
Źródło: Uniwersalny Model Kompetencyjny. Podręcznik użytkownika. Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości, Fundacja Obserwatorium Zarządzania, Competency Institute, Warszawa 
2011. 

                                                 
11 Uniwersalny Model Kompetencyjny. Podręcznik użytkownika. Polska Agencja Rozwoju Przed-

siębiorczości, Fundacja Obserwatorium Zarządzania, Competency Institute, Warszawa 2011. 
12 Tamże. 
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W Unii Europejskiej od 2006 roku zalecane jest kierunkowanie się na 
kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie: 

 
KOMPETENCJE KLUCZOWE W UCZENIU SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE 

– EUROPEJSKIE RAMY ODNIESIENIA13 
1)  porozumiewanie się w języku ojczystym; 
2)  porozumiewanie się w językach obcych; 
3)  kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne; 
4)  kompetencje informatyczne; 
5)  umiejętność uczenia się; 
6)  kompetencje społeczne i obywatelskie; 
7)  inicjatywność i przedsiębiorczość; 
8)  świadomość i ekspresja kulturalna. 

Powyższych osiem kompetencji kluczowych umieszczono w słowniku to-
warzyszącym Programowi Operacyjnemu Kapitał Ludzki. Stały się one podsta-
wą sformułowanych w polskiej podstawie programowej wychowania przed-
szkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół14 umiejęt-
ności ponadprzedmiotowych oraz w polskiej podstawie programowej kształ-
cenia w zawodach efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów: 

 
EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH ZAWODÓW15 

–  BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy, 
–  PDG – podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, 
–  JOZ – język obcy ukierunkowany zawodowo, 
–  KPS – kompetencje personalne i społeczne, 
–  OMZ – organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów 

nauczanych na poziomie technika). 

Jak stwierdzono w Załączniku do rozporządzenia: „W procesie kształcenia 
zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego 
i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w pro-
cesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. 
Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni 
się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół 

                                                 
13 Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji 

kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE). 
14 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach 
szkół (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 977). 

15 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy 
programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 184). 
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kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wy-
zwaniom zmieniającego się rynku pracy”16.  

W roku 2011 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego17 określiło Kra-
jowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, w tym opis efektów kształ-
cenia dla profilu ogólnoakademickiego w obszarach kształcenia w zakresie po-
szczególnych nauk. Ponieważ charakter kompetencji kluczowych mają zapisy 
tworzące opis efektów kształcenia w zakresie umiejętności oraz kompetencji 
społecznych w profilu ogólnoakademickim, poniżej przedstawiono wybór wła-
sny powtarzających się najczęściej, nieco zmodyfikowanych efektów kształce-
nia w tych kategoriach: 

 
WYBRANE EFEKTY KSZTAŁCENIA 

w Krajowych Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego 
(wybór własny i modyfikacja) 

− umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych w języku polskim 
i języku obcym uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin 
naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów; 

− umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i języku 
obcym, w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla 
studiowanego kierunku studiów; 

− umiejętność określania kierunków dalszego uczenia się i realizowania pro-
cesu samokształcenia oraz samodzielnego i krytycznego uzupełniania wie-
dzy i umiejętności; 

− umiejętność myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy. 

Powyższe kategorie kompetencji przyjętych w polskim szkolnictwie wyż-
szym pokrywają się z kompetencjami kluczowymi w uczeniu się przez całe życie 
– europejskimi ramami odniesienia.  

W dziedzinie określania kompetencji kluczowych duże osiągnięcia ma Or-
ganizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Wyniki badań w projek-
cie „Międzynarodowe badanie kompetencji osób dorosłych (International As-
sessment of Adult Competencies − PIAAC)”, zbierane w okresie od sierpnia 
2012 do marca 2013 będą dostępne dopiero pod koniec 2013 roku18. Tym nie-
mniej wstępne dane zaprezentowane na konferencji zorganizowanej przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej 18 grudnia 2012 r. w Centrum Nauki Koper-

                                                 
16 Załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie 

podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 184). 
17 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie 

Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz.U. 2011 nr 253 poz. 1520). 
18 Na podstawie: http://www.oecd.org/education/highereducationandadultlearning/piaacpro-

grammefortheinternationalassessmentofadultcompetencies.htm 
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nik w Warszawie pozwalają zacytować 15 grup kompetencji badanych w pro-
jekcie PIAAC19: 

1.  Problem solving 
 (rozwiązywanie problemów); 
2.  Teamwork (praca zespołowa); 
3.  Oral Communications 
 (komunikacja ustna); 
4.  Influence Rother 
 (wpływanie na innych); 
5.  Plan own time 
 (planowanie własnego czasu); 
6.  Plan others plan 
 (planowanie czasu innym); 
7.  Fine motor skills 
 (sprawność manualna); 
8.  Gross motor skills 
 (zdolności motoryczne); 

9.  Read prose type Texas 
 (czytanie prozy); 
10. Read document type Texas 

(czytanie dokumentów); 
11. Write (pisanie); 
12. Advanced numeracy 
 (zaawansowane liczenie); 
13. Basic numeracy 
 (podstawowe liczenie); 
14. Internet use 
 (korzystanie z Internetu); 
15. Computer use 
 (korzystanie z komputera). 

Powyższech 15 kategorii kompetencji można sprowadzić do 9 kategorii: 
 

KOMPETENCJE KLUCZOWE OSÓB DOROSŁYCH  
(wybrano i pogrupowano ze zbioru stosowanego w Międzynarodowym 

Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − Projekt PIAAC) 
1) Rozwiązywanie problemów,  
2) Współpraca w zespole,  
3) Komunikacja ustna,  
4) Wywieranie wpływu/przywództwo,  
5) Planowanie i organizowanie pracy,  
6) Sprawność motoryczna,  
7) Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania,  
8) Umiejętności matematyczne,  
9) Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania Internetu. 

Należy zauważyć, że w stosunku do unijnych kompetencji kluczowych 
w uczeniu się przez całe życie, badanie OECD nie akcentuje umiejętności poro-
zumiewania się w językach obcych oraz umiejętności uczenia się. Wyróżnia 
natomiast umiejętność rozwiązywania problemów i współpracę w zespole, 
których wprost nie wyrażają Europejskie Ramy Odniesienia.  
                                                 
19 Francesca Borgonovi (OECD): The OECD Skills Strategy. Better skills, better jobs, better lives. 

Na podstawie: Field trial results from OECD Survey of Adult Skill – PIAAC. Slajd zaprezentowany 
na Konferencji Ministerstwa Edukacji Narodowej w dniu 18 grudnia 2012 r., Centrum Nauki 
Kopernik w Warszawie. 
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Wnioski 

Podstawowymi instrumentami budowania przejrzystości kompetencji 
i kwalifikacji w Polsce są: Polska Rama Kwalifikacji, Krajowy Rejestr Kwalifikacji 
oraz standardy kompetencji zawodowych. W kontekście założeń dokumentu 
„Perspektywa uczenia się przez całe życie” instrumenty te mogą: 
- pomóc w zbudowaniu przejrzystego krajowego systemu kwalifikacji przez 

to, że dostarczają rzetelnej informacji zawodoznawczej, zwłaszcza w za-
kresie wymagań kompetencyjnych i kwalifikacyjnych w poszczególnych 
zawodach i na poszczególnych poziomach kwalifikacji; 

- pomóc w dopasowaniu kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb 
gospodarki, jeżeli tylko programy nauczania uwzględnią informacje doty-
czące wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych, 
zawarte w opisach standardów kompetencji zawodowych dla poszczegól-
nych zawodów. Pomoże to w realizacji jednego ze strategicznych kierun-
ków interwencji: „zwiększenie roli środowiska pracodawców w określa-
niu standardów kwalifikacji i oceny kompetencji”20, gdyż standardy kom-
petencji zawodowych powstają u pracodawców, w oparciu o zespoły eks-
pertów mających doświadczenie zawodowe, rekomendowanych przez or-
ganizacje zawodowe i branżowe; 

- pomóc w uczeniu się dorosłych w środowisku pracy, stając się inspiracją 
do programowania szkoleń w miejscu pracy, tworzenia materiałów in-
struktażowych oraz planowania ścieżek karier i awansów. 
Nowa podstawa programowa, która została dana rozporządzeniem Mini-

stra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy progra-
mowej kształcenia w zawodach, stała się jednocześnie standardem wymagań 
egzaminacyjnych – dotychczas były to dwa rozdzielne dokumenty, co powo-
dowało rozbieżności w wymaganiach. Ponadto zawód został podzielony na 
odrębne kwalifikacje, aby skracać cykle kształcenia oraz uelastycznić proces 
kształcenia. Dzięki temu programy nauczania będą mogły przybierać układ 
treści o nowoczesnej strukturze modułowej. W szczególności kształcenie mo-
dułowe pozwoli skutecznie integrować teorię z praktyką. 

Standardy kompetencji zawodowych mogą być przydatne w procesie wa-
lidacji kompetencji nabywanych na różnych ścieżkach uczenia się, pamiętać 
jednak należy, że: 
- kompetencje zawodowe nie podlegają żadnej formalnej ocenie ani po-

twierdzaniu, dlatego nie powinny być mylone z kwalifikacjami, które po-
kazują potwierdzone efekty uczenia się; 

- kompetencje zawodowe nie wymagają opisywania za pomocą poziomów 
kwalifikacji zawodowych, tak jak to ma miejsce w Europejskiej i Krajowych 
Ramach Kwalifikacji; 

                                                 
20 Jak wyżej. 
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- kompetencje zawodowe nie muszą się odnosić do prawnych uwarunko-
wań wykonywania zawodu, gdyż jest to domena kwalifikacji zawodowych, 
a zwłaszcza szczegółowych uprawnień i licencji; 

- kompetencje zawodowe powinny uwzględniać zarówno „kompetencje 
twarde”, związane z danym zawodem, jak i „kompetencje miękkie”, które 
mają szersze pole odniesienia, obejmujące zawody pokrewne, a nawet 
branże. 
Walidacja kompetencji, czyli stwierdzenie, że osoba ma wiedzę, umiejęt-

ności oraz kompetencje społeczne na odpowiednim poziomie, potrzebuje bo-
wiem odniesienia się do wzorca wymagań. Takim wzorcem może być standard 
kompetencji zawodowych. 

W związku z powyższym, aby standard kompetencji zawodowych mógł 
stanowić materiał informacyjny dla opisu kwalifikacji ujętych w Krajowym Re-
jestrze Kwalifikacji, powinien: 
− opisać kompetencje wymagane od pracownika w danym zawodzie w ka-

tegoriach: wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych; 
− posługiwać się językiem opisu ułatwiającym określenie poziomu budowanej 

na podstawie standardu kwalifikacji, zgodnie z deskryptorami ERK/PRK; 
− opisać usytuowanie zawodu pośród innych zawodów i rodzajów działalno-

ści (np. wskazać miejsce w klasyfikacjach zawodów i klasyfikacjach działal-
ności); 

− opisać pożądane predyspozycje i przeciwwskazania w wykonywaniu za-
wodu oraz warunki wykonywania typowych zadań zawodowych; 

− dostarczyć dodatkowych informacji o preferowanym przez pracodawców 
wykształceniu, kwalifikacjach, wymaganych uprawnieniach, warunkujących 
wykonywanie zawodu na akceptowalnym przez pracodawców poziomie. 
Kluczowe znaczenie dla jakości projektowanych standardów kompetencji 

zawodowych ma współpraca z organizacjami zrzeszającymi pracodawców, 
pracobiorców, współpraca z organizacjami branżowymi, stowarzyszeniami 
zawodowymi oraz innymi jednostkami samorządu gospodarczego. 

Na szczeblu międzynarodowym standardy kompetencji zawodowych mogą 
być przydatne w posługiwaniu się klasyfikacją ESCO. Niestety, struktura opisu 
kompetencji/umiejętności ESCO jest obecnie w fazie projektowania i znane są 
jedynie jej ogólne założenia. Prowadzone są także badania międzynarodowe 
opinii potencjalnych użytkowników ESCO, niewykraczające jednak poza ramy 
debaty o potencjalnych korzyściach płynących z opracowania tej międzynarodo-
wej klasyfikacji. Otwartym pozostaje zwłaszcza pytanie, czy duże koszty związane 
z opracowaniem i aktualizowaniem ESCO zrównoważą ewentualne korzyści21. Po 
zakończeniu prac ESCO będzie dostępne we wszystkich językach UE. 

                                                 
21 ESCO Stakeholder Survey – Final Analysis. http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6654 

&langId=en (dostęp: 28.06.2012) 
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Pracodawcy, obok kompetencji specyficznych dla poszczególnych zawo-
dów, wskazują na braki w kompetencjach natury ogólniejszej, które w literatu-
rze zwykło nazywać się kompetencjami kluczowymi (funkcjonują także inne 
terminy, np: kompetencje ogólne, ponadprzedmiotowe, ponadzawodowe, 
ogólnozawodowe, metakompetencje).Wyniki badań struktury kompetencji 
i zapotrzebowania na kompetencje na polskim rynku pracy, prowadzone 
w projekcie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Bilans Kapitału Ludz-
kiego” pokazują, których kompetencji kluczowych potrzebnych pracodawcom 
brakuje na polskim rynku pracy. Wśród przyczyn istnienia luki kompetencyjnej 
jako najważniejsze wymienia się: jakość systemu edukacji i szkoleń oraz niedo-
stateczne uczestnictwo dorosłych w edukacji dalszej (80% dorosłych Polaków 
po zakończeniu szkoły lub uczelni wyższej nie dokształca się22). Wskazane 
w opracowaniu zbiory kompetencji kluczowych pokrywają się ze sobą. Oznacza 
to, że istnieje pewien kanon ogólnych zdolności pracowniczych, który powinien 
znaleźć odbicie w projektowanych standardach kompetencji zawodowych oraz 
w Krajowym Systemie Kwalifikacji. Warto rozważyć wprowadzenie do systemu 
świadectw i dyplomów „profilu kompetencji kluczowych”, który ułatwi praco-
dawcom poszukiwanie kandydatów do pracy. 
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3.  Podejście procesowe w identyfikacji 
kompetencji zawodowych 

 Ireneusz Woźniak, Jarosław Sitek 
– Instytut Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu 

Wprowadzenie 

Zarządzanie kompetencjami zawodowymi na podstawie analizy procesów 
pracy, według modelu MapCom (skrót od słów „mapowanie kompetencji”), wpi-
suje się w podejście oparte na efektach uczenia się przyjęte w Europejskich Ra-
mach Kwalifikacji (EQF). Stanowią one punkt odniesienia do budowania Krajo-
wych Ram Kwalifikacji (NQF), które definiują system identyfikowania i oceny 
efektów uczenia się w danym kraju. Podobnie jak EQF, model MapCom dąży do 
uzyskania spójności między wymaganiami rynku pracy a formalnymi, pozafor-
malnymi i nieformalnymi systemami uczenia się przez całe życie (Lifelong Lifewi-
de Learning – LLL). Model MapCom ułatwia zdefiniowanie relacji pomiędzy efek-
tami uczenia się, a kompetencjami zawodowymi wymaganymi przez pracodaw-
ców. Analiza procesów pracy wykonana zgodnie z założeniami modelu MapCom 
prowadzi do zdefiniowania działań zawodowych: głównych, składowych i ele-
mentarnych, a tym samym kompetencji pracowniczych towarzyszących tym 
działaniom. Przypisanie odpowiednich kompetencji do stanowisk pracy i osób na 
nich pracujących pozwala zdefiniować profile zawodowe wymagane w przedsię-
biorstwie. W ten sposób utworzone zostają fundamenty zarządzania kompeten-
cjami i wiedzą w firmie, na których buduje się system analizy potrzeb szkolenio-
wych, rozwoju karier zawodowych i oceniania pracowników. 

W opracowaniu przedstawiono rezultaty projektu „Mapowanie kompe-
tencji jako nowe narzędzie zarządzania wiedza w przedsiębiorstwie (Map-
Com)”, który zyskał duże uznanie i bardzo dobre oceny beneficjentów. Projekt 
zrealizowano w ramach programu Leonardo da Vinci − Transfer Innowacji 
nr 2008-1-PL1-LEO05-02057. Model analizy procesowej, będący podstawą mo-
delu kształcenia i szkolenia opartego na kompetencjach, wdrożony został 
z dobrym skutkiem we włoskim regionie Friuli-Venezia-Giulia oraz otrzymał bar-
dzo dobre recenzje polskich pracodawców biorących udział w procesie adaptacji 
map procesów oaz w działaniach upowszechniających rezultaty projektu. 

Model identyfikacji kompetencji zawodowych (MapCom) 
Model analizy kompetencji zawodowych oparty na analizie procesu pracy, 

tzw. model MapCom1, umożliwia budowanie profili kompetencji potrzebnych 
                                                 
1 Praca zbiorowa: „Mapowanie kompetencji jako nowe narzędzie zarządzania wiedzą w firmie − 

MapCom”, Projekt Leonardo da Vinci nr 2008-1-PL1-LEO05-02057. TNOiK, Oddział w Gdańsku, 
ITeE–PIB w Radomiu, ANAIP FVG we Włoszech, KCH w Holandii, Gdańsk – Radom 2010. 
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przedsiębiorstwu w jego działalności, analizę potrzeb szkoleniowych poszcze-
gólnych pracowników oraz grup pracowniczych, a także ułatwia procesy rekru-
tacji, oceny pracownicze i wartościowanie stanowisk pracy. Z tego względu 
model może być stosowany do analizy pracy, zarządzania wiedzą, zasobami 
ludzkimi oraz szkoleniami w przedsiębiorstwie. 

Za twórcę podejścia procesowego uznaje się F.W. Taylora, który na po-
czątku XX w. rozwinął teorię naukowej organizacji pracy poprzez dążenie do 
optymalizacji metod i czasu pracy celem obniżenia kosztów produkcji. Posługi-
wał się między innymi metodą podziału całego procesu produkcyjnego na jak 
najprostsze czynności, aby wyeliminować zbędne i usprawnić pozostałe, osią-
gając wzrost wydajności pracy. W latach 80. i 90. ubiegłego wieku M.E. Porter 
opracował koncepcję „łańcucha wartości”, w której przedsiębiorstwo przed-
stawia się w postaci uproszczonych schematów jako sekwencję działań od eta-
pu przygotowania produkcji, poprzez produkcję wyrobów finalnych, aż do do-
starczenia ich do odbiorcy (klienta). W łańcuchu wartości wyróżnia się funkcje 
podstawowe oraz pomocnicze, zarządcze i doradcze. Jako kryterium jakości 
uznaje się zadowolenie klienta oraz przyjmuje zasadę, że o jakości wyrobu koń-
cowego decyduje jakość wszystkich pośrednich etapów i działań przedsiębior-
stwa. Rozwój technologii informacyjnych przyczynił się do rozwoju teorii no-
woczesnego zarządzania. Pod koniec lat 90. XX w. rozwinięto zwłaszcza dwie 
koncepcje: „reenginneering” oraz „process improvement”. Mimo różnych zało-
żeń celem obu koncepcji była zmiana i doskonalenie procesów w przedsiębior-
stwie2. Najnowsze koncepcje zarządzania procesowego dążą do takiego zinte-
growanego i elastycznego zaprojektowania systemu procesów gospodarczych 
i biznesowych, aby umożliwiał organizacjom szybkie dostosowywanie się do 
zmieniającego się otoczenia konkurencyjnego i wymagań klientów. Współcze-
sna koncepcja zarządzania procesami biznesowymi (Busines Process Manage-
ment – BPM) proponuje wykorzystanie najnowszych teorii procesów i syste-
mów z udziałem osiągnięć technologii informatycznych. W efekcie możliwe 
staje się całościowe i systemowe ujęcie wszystkich procesów związanych 
z pracą, technologiami, zasobami i ludźmi3.  

Pierwszym etapem identyfikacji kompetencji w przedsiębiorstwie w mo-
delu MapCom jest analiza  uproszczonych procesów pracy (rys. 1). 

 
 
 
 
 

                                                 
2 I. Durlik: Reengineering i technologia informatyczna w restrukturyzacji procesów gospodar-

czych. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002. 
3 H.Smith, P. Fingar: Busines Process Management (BPM): The third Wave. Tampa: Meghan-

Kiffer Press 2003. 
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Rys. 1. Model MapCom analizy kompetencji zawodowych 
Na podstawie: G. Collinassi, L. Kunc, I. Woźniak: MapCom 2. Podręcznik użytkownika.  

Projekt Leonardo da Vinci Transfer Innowacji nr 2008-1-PL1-LEO05-02057. 
 
Zgodnie z podejściem reprezentowanym np. w normach jakości serii ISO 

9000, procesem nazwać można każde działanie, które przekształca wejście 
(dane wejściowe) na wyjście (dane wyjściowe). Proces składa się ze zbioru 
podprocesów, etapów i operacji wzajemnie ze sobą powiązanych. Z kolei pod- 
procesy, etapy i operacje odpowiadają działaniom: głównym, składowym 
i elementarnym, co pokazuje rys. 1. Istotą modelu MapCom jest przypisanie do 
trzech rodzajów działań zbiorów towarzyszących im kompetencji zawodowych 
pracowników, stąd rozróżnia się kompetencje: główne, składowe i elementar-
ne. Przypisanie jest bezpośrednie, zgodnie z definicją kompetencji jako zdolno-
ści do działania. Dokładniej kompetencje definiuje Europejska Rama Kwalifika-
cji jako „udowodnioną zdolność stosowania wiedzy, umiejętności i zdolności 
osobistych, społecznych lub metodologicznych, okazywaną w pracy lub nauce 
oraz w karierze zawodowej i osobistej”4.  

                                                 
4 Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia 

europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie. Załącznik 1: Definicje. Dziennik 
Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 6.5.2008. 
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W zasadzie każdy analizowany proces można umieścić w jakimś makropro-
cesie oraz wyodrębnić z niego podprocesy. Ukazanie analizy w szerszej struktu-
rze działań wytwórczych lub usługowych prowadzi do systematyzacji, której wy-
razem jest możliwość przypisania procesów do uznanych klasyfikacji. Model 
MapCom preferuje odnoszenie procesów pracy do Statystycznej Klasyfikacji 
Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (NACE Rev. 2). Należy 
zauważyć, że kraje członkowskie Unii Europejskiej dostosowały swoje krajowe 
klasyfikacje działalności do klasyfikacji europejskiej, dzięki czemu procesy pracy 
analizowane w modelu MapCom umieszczone są od razu w kontekście europej-
skim. W przypadku Polski klasyfikacją odniesienia dla procesów pracy analizowa-
nych w modelu MapCom jest Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)5. 

Model MapCom umożliwia nie tylko analizę kompetencji w powiązaniu 
z analizą pracy. Daje również możliwość projektowania szkoleń zawodowych 
i doskonalących z użyciem technologii modułowej. Zgodnie z koncepcją szkole-
nia modułowego tworzy się moduły umiejętności zawodowych składające się 
z jednostek modułowych. Z kolei każda jednostka modułowa składa się z jed-
nostek szkoleniowych, które wykorzystuje się bezpośrednio w procesie kształ-
cenia. Model MapCom zakłada, że moduł odpowiada kompetencji głównej, 
jednostka modułowa odpowiada kompetencji składowej, natomiast jednostka 
szkoleniowa reprezentuje kompetencję elementarną. 

Identyfikacja kompetencji zawodowych w budownictwie 
Poniżej przedstawiono przykład opisywania kompetencji zawodowych na 

podstawie analizy procesów pracy w przedsiębiorstwie budowlanym, w opar-
ciu o etap budowania domu składający się z trzech procesów: 
1.  Wznoszenie budynku. 
2.  Prace wykończeniowe budynku. 
3.  Prace wykończeniowe budowy: podłączenia, chodniki i ogrodzenia. 

Działania wchodzące w skład trzech powyższych procesów można odnieść 
do następujących pozycji Polskiej Klasyfikacji Działalności: 
− PKD 2007 (PL): poz. 41.20 – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem 

budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. 
− PKD 2007 (PL): poz. 43.11 – Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych. 
− PKD 2007 (PL): poz. 43.12 – Przygotowanie terenu pod budowę. 
− PKD 2007 (PL): poz. 43.91 – Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych. 

Przykładowy schemat procesu „Wznoszenie budynku” pokazano na rys. 2. 

                                                 
5 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dzia-

łalności (PKD). Dz.U. nr 251, poz. 1885. 
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Harmonogram prac
Plan zabezpieczeń
Materiały i sprzęt

Projekt 
budowlany

1.1
Planowanie, organizowanie 
i koordynowanie pracy na 

placu budowy

1.2
Rozbiórka budynku lub jego 

części

1.3
Wykonywanie wykopów

Budynki doszczętnie 
lub częściowo 

rozebrane

Gruz i materiał 
odpadowy usunięty

Wykopy wykonane, 
zabezpieczone i przygotowane 

do prac budowlanych

1.4
Wykonywanie fundamentów 

budynku

Fundamenty wykonane

1.5
Wykonywanie ścian 

i struktur żelbetowych

1.6
Wykonywanie ścian 

z elementów 
drobnowymiarowych

Ściany i struktury 
żelbetowe postawione

Ściany z elementów 
drobnowymiarowych 

postawione

Ściany i inne powierzchnie 
zaizolowane

1.8
Izolowanie ścian i innych 

powierzchni

Pokrycie dachu położone

1.10
Wykonywanie pokrycia 

dachu

1.7
Wykonywanie ścian 

i stropów drewnianych

Ściany drewniane 
postawione

Konstrukcja nośna dachu 
wykonana

1.9
Wykonywanie konstrukcji 

nośnej dachu

 
 

Rys. 2. Schemat procesu pracy „Wznoszenie budynku” 
 
Znaczenie symboli graficznych: 
 

 
Dane wejściowe procesu: krótki opis elementów 
wprowadzanych do procesu (dowolnego rodzaju). 

 

Podproces opisywanego procesu: krótki opis głównych 
działań, na które podzielony jest proces. 

 

Efekty podprocesu: krótki opis produktu/usługi będących 
wynikiem wykonanych działań głównych. 
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Przykładowy opis jednego z działań głównych oraz towarzyszących mu 
działań składowych i elementarnych zawiera tabela 1. 

Tabela 1. Opisu jednego z działań głównych procesu „Wznoszenie budynku”.  

DZIAŁANIE GŁÓWNE 1.1. 
PLANOWANIE, ORGANIZOWANIE I KOORDYNOWANIE PRACY NA PLACU BUDOWY 

Sporządzenie, po przeanalizowaniu potrzeb klienta, dokumentacji technicznej, 
kosztorysu, zaplanowanie, zorganizowanie oraz koordynacja prac na placu budowy 

Działania składowe Działania elementarne 
1.1.1. Prowadzenie działalności 
gospodarczej w sektorze usług 
budowlanych 

− Przygotowanie dokumentacji przetargowej 
− Negocjacje z inwestorem, podwykonawcami  

oraz dostawcami 
− Podpisanie umów z uczestnikami procesu inwestycyjnego 
− Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

na budowie 
1.1.2. Określenie zakresu 
i terminu realizacji prac 

− Interpretowanie projektów architektoniczno- 
-budowlanych, opisów technicznych i określenie 
kolejności prac z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa 

− Planowanie i szacowanie wydatków oraz ilości 
potrzebnych materiałów 

− Przygotowanie listy narzędzi, sprzętu, maszyn oraz 
materiałów budowlanych niezbędnych w planowanej 
pracy  

− Podział zadań pomiędzy poszczególnych pracowników 
1.1.3. Organizacja i przygoto-
wanie placu budowy 

− Sprawdzenie miejsca budowy i weryfikacja przebiegu 
instalacji podziemnych 

− Określenie granic placu budowy 
− Ogrodzenie i oznakowanie placu budowy 
− Wykonywanie dróg wewnętrznych na placu budowy 
− Organizowanie zaplecza administracyjno-socjalnego 
− Zaopatrzenie budowy w wodę i energię elektryczną 
− Organizowanie stanowisk produkcyjnych i magazynów 

1.1.4. Kierowanie i organizacja 
pracy brygady 
 

− Wyznaczenie zadań pracownikom 
− Wyposażenie w materiały i sprzęt niezbędny do 

prowadzenia prac budowlanych danej brygady 
− Przeszkolenie personelu z zakresu bhp w miejscu pracy 
− Przekazanie pracownikom sprzętu technicznego 

i bezpieczeństwa 
1.1.5. Zabezpieczenie miejsca 
pracy 
 
 

− Zidentyfikowanie niebezpieczeństw, ocena oraz 
kontrola ryzyka, tj. hałas, bezpieczeństwo elektryczne, 
ruch uliczny, praca na wysokościach, spadające 
przedmioty, korzystanie z prądu i urządzeń oraz 
używanie substancji niebezpiecznych (w tym azbestu), 

− Zorganizowanie miejsca pracy zgodnie z zasadami 
bezpieczeństwa i higieny pracy, zapobieganie i ochrona 
przeciwpożarowa, ochrona środowiska oraz udzielanie 
pierwszej pomocy przedmedycznej 

− Ustalenie procedur postępowania w razie wypadku 



 

 36 

1.1.6. Usytuowanie dźwigu na 
placu budowy 
 

− Ocena warunków gruntowych  
− Ustalenie optymalnego miejsca usytuowania dźwigu 
− Osadzenie dźwigu 
− Sprawdzenie poprawności działania urządzeń 

zabezpieczających, w tym urządzeń pomiarowych 
i ograniczników 

− Upewnienie się, czy zasięg działania dźwigu przewiduje 
odpowiednią przestrzeń dla wysięgnika dźwigu, suwnicy 
przeciwważnej, ruchu wysięgnika, z uwagi na przeszkody 
znajdujące się pod hakiem 
i naziemne, także przewody wysokiego napięcia 

1.1.7. Montaż i demontaż 
rusztowania do prac budowla-
nych 
 
 

− Sprawdzenie wymagań technicznych  
− Wybór rusztowania odpowiedniego dla prowadzonych 

prac 
− Ustalenie, czy zostały dobrane odpowiednie materiały 

do budowy rusztowania 
− Montowanie pierwszego poziomu rusztowań 
− Podwyższanie i mocowanie elementów rusztowania  
− Kładzenie desek na okratowaniu horyzontalnym 

tworzących platformę 
− Montowanie metalowego rusztowania z elementów 

systemowych  
− Sprawdzenie prawidłowości montażu rusztowań  
− Zabezpieczenie rusztowania zgodnie z zasadami 

bezpieczeństwa i higieny pracy 
− Rozbiórka rusztowania po wykonaniu robót 

1.1.8. Koordynacja i nadzór nad 
pracami budowlanymi 
 

− Koordynacja pracy z dostawami materiałów 
− Upewnienie się, czy zachowane są standardy wykonania, 

jakościowe, kosztorysowe oraz bezpieczeństwa 
− Upewnienie się, że przepisy, standardy oraz regulaminy 

budowlane są przestrzegane w trakcie prac 
budowlanych 

− Upewnienie się, że plany projektowe są w pełni 
realizowane 

− Sprawdzenie czy stosowane są odpowiednie metody 
i materiały  

− Kontrola płatności dla podwykonawców na podstawie 
oceny wykonanych prac 

− Nadzór nad ewidencją robót budowlanych 
− Protokoły odbioru prac budowlanych 

W podobny sposób opisuje się działania składowe i elementarne dla pozo-
stałych dwóch procesów budowania domu: „Prace wykończeniowe budynku” 
oraz „Prace wykończeniowe budowy: podłączenia, chodniki i ogrodzenia”. 

W efekcie działania składowe można pogrupować w tzw. „profile kompe-
tencyjne stanowisk pracy”, co przedstawia tabela 2. Profile te różnią się zbio-
rami przypisanych do nich działań składowych w zależności od wielkości przed-
siębiorstwa budowlanego (tzw. kontekst). Regułą jest, że w małych przedsię-
biorstwach występuje mniej stanowisk pracy, ale liczba przypisanych do nich 
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działań składowych jest większa. Oznacza to, że kształcenie i szkolenie zgodnie 
z wymaganiami stanowisk pracy powinno uwzględniać tzw. „kontekst działal-
ności przedsiębiorstwa”, przez który rozumiemy nie tylko wielkość zatrudnie-
nia, ale także stosowane technologie i metody pracy, narzędzia, materiały oraz 
zwyczaje uwarunkowane geograficznie i kulturowo. 

Tabela 2. Profile kompetencyjne stanowisk przy budowie domu w zależności od wielkości 
przedsiębiorstwa budowlanego 

Kontekst 
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1.1. Planowanie, organizacja i koordynowanie 
prac na placu budowy 

           

1.1.1. Prowadzenie działalności gospodarczej 
w sektorze usług budowlanych 

X        X   

1.1.2. Określenie zakresu i terminu realizacji 
prac 

X        X   

1.1.3. Organizacja i przygotowanie placu 
budowy 

X        X X  

1.1.4. Kierowanie i organizacja pracy brygady X        X   
1.1.5. Zabezpieczenie miejsca pracy X        X X  
1.1.6. Usytuowanie dźwigu na placu budowy X        X X  
1.1.7. Montaż i demontaż rusztowania do prac 
budowlanych 

 X        X X 

1.1.8. Koordynacja i nadzór nad pracami  
budowlanymi 

X        X   

1.2. Rozbiórka budynku  lub jego części            
1.2.1. Planowanie prac rozbiórkowych budynku X        X   
1.2.2. Planowanie rozbiórki selektywnej 
z uwzględnieniem recyklingu odpadów 

X        X   

1.2.3. Zabezpieczenie miejsca rozbiórki X        X   
1.2.4. Prowadzenie prac rozbiórkowych 
z wykorzystaniem urządzeń ręcznych 

  X       X X 

1.2.5. Prowadzenie rozbiórki przy pomocy 
urządzeń na zewnątrz budynku 

     X      

1.2.6. Segregacja, usuwanie oraz transport 
gruzu i materiałów odpadowych 

     X      

1.3. Wykonywanie wykopów            
1.3.1. Zabezpieczenie miejsca pod wykopy X        X   
1.3.2. Prowadzenie otwartych robót ziemnych      X      

1.4. Wykonywanie fundamentów budynku            
1.4.1. Przygotowanie miejsca budowy pod 
fundamenty 

X  X X X    X X  
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1.4.2. Wykonywanie fundamentów   X X X    X X  
1.4.3. Prowadzenie prac izolacyjnych   X      X X  
1.5. Budowanie ścian i struktur żelbetowych            
1.5.1. Wyznaczenie i przygotowanie podłoża 
pod budowę ścian i struktur żelbetowych 

  X X X    X X  

1.5.2. Budowa ścian i innych elementów  
(słupów, belek, płyt, schodów)  
z wykorzystaniem deskowania 

  X X X    X X X 

1.5.3. Budowa ścian i struktur z żelbetowych 
elementów prefabrykowanych 

  X X X    X X X 

1.5.4. Wznoszenie zbrojonych stropów,  
schodów i nadproży 

  X X X    X X X 

1.5.5. Budowa kominów, ścian z  przewodami 
kominowymi oraz systemów wentylacyjnych 

  X X X    X X X 

1.6. Wykonywanie ścian z elementów drobno-
wymiarowych 

           

1.6.1. Wyznaczenie oraz przygotowanie miejsca 
pod budowę murów z cegieł 

  X X    X X   

1.6.2. Przygotowanie zaprawy murarskiej 
metodą ręczną i zmechanizowaną 

  X X    X  X X 

1.6.3. Budowa ścian nośnych i działowych   X X    X  X  
1.7. Wykonywanie ścian i stropów drewnianych            
1.7.1. Wyznaczenie oraz przygotowanie miejsca 
pod ściany drewniane 

    X       

1.7.2. Budowa ścian nośnych i działowych     X       
1.7.3. Budowa stropów i schodów drewnianych     X       

1.8. Izolowanie ścian i innych powierzchni            
1.8.1. Stosowanie zasad bezpieczeństwa w 
miejscu pracy 

  X      X   

1.8.2. Stosowanie materiałów izolacyjnych 
(przeciwwilgociowych, cieplnych, akustycznych) 

  X       X X 

1.9. Wykonywanie konstrukcji nośnej dachu            
1.9.1. Zabezpieczenie miejsca pracy oraz 
zastosowanie zasad bezpieczeństwa podczas 
pracy na wysokościach 

X        X   

1.9.2. Montaż konstrukcji nośnej dachu   X X X X    X X 
1.10. Wykonywanie pokrycia dachu             
1.10.1. Zabezpieczenie miejsca pracy oraz 
zastosowanie zasad bezpieczeństwa podczas 
pracy na wysokościach 

      X  X   

1.10.2. Izolacja dachu       X  X X  
1.10.3. Układanie różnych rodzajów pokrycia       X  X X  

 

Na podstawie doświadczeń z zastosowania modelu MapCom w branży 
budowlanej można stwierdzić, że model: 
− posiada zaletę bezpośredniego łączenia kompetencji zawodowych z wy-

maganiami stanowisk pracy;  
− spełnia kryteria wysokiej jakości przygotowania do pracy zawodowej, 

przede wszystkim dzięki oparciu treści kształcenia na procesach pracy za-
chodzących w przedsiębiorstwach;  

− sprzyja uczeniu się przez całe życie i budowaniu kapitału intelektualnego 
każdego człowieka z osobna, jak i całych organizacji oraz przedsiębiorstw;  

− uwzględnia Polską Klasyfikację Działalności oraz jej europejski odpowied-
nik, przez co umożliwia edukację na potrzeby krajowego i europejskiego 
rynku pracy;  
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− nie koncentruje się na drogach dojścia do umiejętności zawodowych (na 
procesie szkolenia), lecz na efektach uczenia się, które mogą być uzyskane 
w systemie edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej;  

− eksponuje jakość i elastyczność szkolenia sprzyjającą ograniczaniu bezro-
bocia nie tylko w odniesieniu do absolwentów, ale i w grupie osób doro-
słych (preferuje krótkie cykle szkolenia zalecane pod potrzeby konkret-
nych miejsc pracy); 

− zbiór certyfikatów uzyskanych zgodnie z modelem MapCom tworzy osobi-
sty profil zawodowy danej osoby pracującej i uczącej się, zgodnie z logiką 
uczenia się przez całe życie. 

Zastosowania podejścia procesowego 
Model MapCom identyfikacji i zarządzania kompetencjami zawodowymi 

dedykowany jest przedsiębiorstwom, które chciałyby doskonalić własne proce-
sy biznesowe i organizacyjne. Ciekawym i ambitnym zastosowaniem modelu 
MapCom jest udana próba wykorzystania modelu do zarządzania kompeten-
cjami we włoskim regionie Friuli Venezia Giulia. W tym celu powstała interne-
towa baza danych z mapami procesów, które pokrywają najważniejsze dla go-
spodarki i turystyki regionu branże6. W Polsce model MapCom mógłby być 
wykorzystany do rozwoju szkoleń opartych na kompetencjach zawodowych. 
Spełniony byłby postulat środowisk gospodarczych dostosowania kształcenia 
i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy i gospodarki 7 . 

Z perspektywy europejskiego rynku pracy model MapCom okazuje się sto-
sownym narzędziem dokonywania wstępnego mapowania działań charakteryzu-
jących branżowe procesy pracy, spójnym z perspektywicznym przechodzeniem 
ku efektom uczenia się skupionym wokół zdefiniowanych kwalifikacji, które mają 
być ujęte w Krajowym Rejestrze Kwalifikacji. W tym celu powinien on jednak 
zostać zintegrowany z rozleglejszym zestawem narzędzi i środków Krajowego 
Systemu Kwalifikacji8. Aby móc wpasować się w ramy odniesień (głównie Euro-
pejskie i Krajowe Ramy Kwalifikacji), właściwe procesy pracy i działania zdefinio-
wane dzięki modelowi MapCom powinny zostać sprowadzone do efektów ucze-

                                                 
6 Baza jest dostępna pod adresem: http://www.apprendisti.fvg.it 
7 L. Kunc, I. Woźniak (red.): Kształcenie i doskonalenie zawodowe w oparciu o analizę procesu 

pracy w przedsiębiorstwie. TNOiK, Oddział w Gdańsku, ITeE–PIB w Radomiu, ANAIP FVG we 
Włoszech, KCH w Holandii. Publikacja w ramach projektu Leonardo da Vinci „Transfer map 
procesów i ich dostosowanie do potrzeb certyfikacji i kształcenia zawodowego w krajach part-
nerskich”, Nr 2010-1-PL1- LEO05-11443, Gdańsk – Radom 2011. 

8 Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia 
europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (2008/C 111/01), Dziennik Urzę-
dowy Unii Europejskiej, 6.5.2008. 
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nia się i kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców, najlepiej 
w postaci krajowych standardów kompetencji zawodowych9.  

Rozpatrywany w kategoriach procesów pracy model MapCom jest efektyw-
nym narzędziem definiowania wyników uczenia się odpowiadających realiom 
zakładów pracy. Może być wykorzystany do projektowania i wdrażania procesów 
prowadzących do uznawania i walidacji wyników uczenia się nieformalnego 
i pozaformalnego, przy unikaniu oceny kompetencji z perspektywy nauki szkol-
nej. Podejście procesowe w modelu MapCom może być użyte w analizie proce-
sów pracy, identyfikacji działań odnoszonych do obszarów kompetencji, identyfi-
kacji efektów uczenia się i definiowania kwalifikacji zawodowych. 

Podsumowanie 

Podejście procesowe w analizie i zarządzaniu kompetencjami zawodowymi 
posiada cechy, których polski system ustawicznej edukacji zawodowej bardzo 
potrzebuje. Model MapCom spełnia kryteria wysokiej jakości przygotowania do 
pracy zawodowej, przede wszystkim dzięki oparciu treści kształcenia na proce-
sach pracy zachodzących w przedsiębiorstwach. Jest to system elastyczny sprzy-
jający uczeniu się przez całe życie i budowaniu kapitału intelektualnego każdego 
człowieka z osobna jak i całych organizacji i przedsiębiorstw, przy czym uwzględ-
nia Polską Klasyfikację Działalności, a przez to także Statystyczną Klasyfikacji 
Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (NACE Rev. 2), przez co 
możliwe jest kształcenie i szkolenie na potrzeby międzynarodowego rynku pracy. 
Model MapCom akcentuje potrzebę posiadania i rozwijania kompetencji ogól-
nych (kluczowych), które stanowią podstawę wszelkiej działalności zawodowej.  

Jakość i elastyczność kształcenia oparta na modelu MapCom sprzyja ogra-
niczaniu bezrobocia, zwłaszcza w grupie osób dorosłych. Oferowane są krótkie 
cykle szkolenia zlecane potrzeby konkretnych miejsc pracy. Szkolenia kończą 
się wydaniem certyfikatu. Zbiór zgromadzonych certyfikatów tworzy osobisty 
profil kwalifikacyjny danej osoby pracującej i uczącej się zgodnie z logiką ucze-
nia się przez całe życie. W modelu MapCom nie jest ważne, na jakiej drodze 
osoba ucząca się osiągnęła wymagany poziom umiejętności zawodowych, gdyż 
przyświeca mu filozofia oceniania jedynie efektów uczenia się. W modelu 
MapCom można łączyć tradycyjne egzaminowanie, składające się z części teo-
retycznej i praktycznej, z tzw. walidacją efektów uczenia się, czyli uznaniem 
przez powołaną w tym celu formalną komisję osiągnięć edukacyjnych i zawo-
dowych uzyskanych na drodze doświadczenia zawodowego, a także uczenia się 
nieformalnego i pozaformalnego. 

                                                 
9 W Polsce realizowany jest obecnie przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich projekt „Rozwi-

janie zbioru krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodaw-
ców”, którego efektem będzie opracowanie zbioru 300 standardów. 
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Wspomniane wyżej cechy podejścia kompetencyjnego w analizie pracy 
oraz kształceniu i szkoleniu zawodowym powodują, że model MapCom jest 
ciekawą i innowacyjną propozycją dla polskiego systemu, zwłaszcza pozaszkol-
nej edukacji zawodowej. 
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4.  System monitoringu i ewaluacji kompetencji 
pracowników 

 Wojciech Oparcik, Jarosław Sitek 
– Instytut Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu 

Wzrost bezrobocia na rynku pracy wymaga poszukiwania rozwiązań, które 
byłyby w stanie pomóc osobom dotkniętym tym problemem, zwiększyć szansę 
uzyskania nowej pracy. Niekiedy wiąże się to z koniecznością przekwalifikowa-
nia lub uzupełnienia posiadanych kwalifikacji.  

Z drugiej strony obserwujemy rozwój technologiczny światowych gospo-
darek, co pociąga za sobą konieczność dostarczenia na rynek odpowiednio 
wyszkolonej kadry.  

Przy takim tempie rozwoju gospodarek trudno sobie wyobrazić utrzyma-
nie na rynku pracy bez ciągłego dokształcania się.  

W obu tych przypadkach istotne staje się dostarczenie metod i narzędzi 
pozwalających identyfikować potrzeby szkoleniowe na rynku pracy w celu za-
pewnienia odpowiednich kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy. 

Jednocześnie rozwój społeczeństwa powoduje szybki wzrost wiedzy, co 
generuje potrzebę jej przechowywania, uaktualniania i oczywiście przetwarza-
nia. Te ogromne ilości danych wymagają stosowania systemów informatycz-
nych gwarantujących spełnienie tych potrzeb, a jednocześnie umożliwiających 
łatwy do niej dostęp i pozwalających na efektywne wykorzystanie dla dobra 
społeczeństwa i gospodarki. Nie jest więc niczym dziwnym, że coraz więcej 
instytucji wykorzystuje bazy danych jako narzędzia do gromadzenia i udostęp-
niania informacji z różnych dziedzin i obszarów działalności. Bazy danych mogą 
zawierać różnorodne informacje, ale aby do nich dotrzeć lub je zaktualizować, 
wymagana jest odpowiednia część oprogramowania zwana aplikacją, która 
umożliwia zarządzanie zasobami danych zgromadzonych na określone potrze-
by różnych grup użytkowników. 

Korzystając z możliwości technologii informacyjnych, powstał informa-
tyczny „System monitoringu i ewaluacji kompetencji pracowników” mający na 
celu wsparcie oraz rozwój zasobów ludzkich w celu polepszenia ich sytuacji na 
globalnym rynku pracy.  

W ramach projektu Leonardo Da Vinci Transfer Innowacji „System wspar-
cia uczenia się pozaformalnego i nieformalnego dla osób o niskich kwalifika-
cjach” (Supporting system for nonformal and informel learning for low-skilled 
people – SkillsUp”) realizowanego w latach 2011–2012 został on rozbudowany 
o angielską wersję językową interfejsu. Wraz z rozwojem systemu baza jego 
zasobów została zwiększona o opis zawodu „Monter suchej zabudowy” po-
przez zadania zawodowe, umiejętności i cechy psychofizyczne. Dostępne na-
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rzędzie badawcze umieszczone zostało w czterech wersjach językowych: an-
gielskim, włoskim, rumuńskim i polskim.  

Polska wersja „System monitoringu i ewaluacji kompetencji pracowników” 
dostępna jest pod adresem www.diagnozowaniekompetencji.pl/, natomiast 
wersja międzynarodowa pod adresem www.en.diagnozowaniekompetencji.pl/. 
W celu przełączenia się pomiędzy wersjami bazy należy kliknąć na ikonach od-
powiednich flag (rys. 1). 

 

a) 

 

b) 

 
 

Rys. 1. Ikony wyboru wersji językowej a) przejście do wersji polskojęzycznej,  
b) przejście do wersji anglo- włosko- lub rumuńsko języcznej 

Użytkownicy systemu 

„System monitoringu i ewaluacji kompetencji pracowników” dostępny 
jest dla wszystkich użytkowników sieci Internet poprzez dowolną przeglądarkę 
internetową i nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania. 
W systemie przewidziano cztery grupy użytkowników: 
− Użytkownik niezalogowany 
− Użytkownik zalogowany 
− Operator 
− Administrator systemu 

„Użytkownik niezalogowany” posiada najmniejsze uprawnienia do korzy-
stania z zasobów systemu. Może on przeglądać i korzystać z informacji dostęp-
nych w systemie np. „Baza kompetencji” oraz ma możliwość testowania swoich 
kompetencji z wykorzystaniem jedynie katalogu zadań zawodowych wymaga-
nych w zawodzie.  

„Użytkownik zalogowany” ma możliwość dokładnego przetestowania swo-
ich kompetencji zawodowych. Ponadto uzyskuje on dostęp do wielu modułów, 
m.in. do metod i narzędzi badawczych, bazy instytucji i bazy ekspertów. 

Kolejną grupę osób korzystających z systemu informatycznego stanowią 
„Operatorzy”, którzy korzystając ze swojego bogatego doświadczenia zawodo-
wego współpracują online z bazą danych w zakresie monitoringu kompetencji 
i dbania o zasoby systemu.  

Administrator bazy danych zarządza zarejestrowanymi użytkownikami po-
przez dodawanie, usuwanie i nadawanie im odpowiedniego statusu. Ponadto 
zakłada nowe ankiety oraz przypisuje do nich zespoły ekspertów.  

Obowiązki administratora pełni przedstawiciel Ośrodka Pedagogiki Pracy 
Innowacyjnej Gospodarki Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego 
Instytutu Badawczego w Radomiu. 

System może obsługiwać w tym samym czasie dowolną liczbę użytkowników. 
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Testowanie kompetencji 

Podstawowym zadaniem sytemu jest umożliwienie przeprowadzenia te-
stowania kompetencji posiadanych przez pracowników. Badanie jest realizo-
wane za pomocą kwestionariusza ankiety i ma charakter samooceny lub umoż-
liwia przeprowadzenie oceny pracownika przez pracodawcę.  

Ocena przeprowadzana jest poprzez określenie poziomu umiejętności ba-
danej osoby z wykorzystaniem 5-stopniowej skali: „Bardzo dobrze”, „Dobrze”, 
„Przeciętnie dobrze”, „Niezbyt dobrze”, „Wcale nie potrafię”. 

Po przeprowadzeniu oceny lub samooceny generowany jest raport okre-
ślający potrzeby szkoleniowe, z ukierunkowaniem na doskonalenie wykonywa-
nia konkretnych zadań zawodowych, umiejętności oraz kształtowania określo-
nych cech psychofizycznych, z jakimi ma aktualnie trudności oceniany lub oce-
niający się pracownik. 

Proces testowania jest ogólnodostępny dla wszystkich użytkowników sys-
temu informatycznego. Uzależniony jest on jednak od statusu osoby korzysta-
jącej z systemu i  realizowane jest na dwóch stopniach szczegółowości: 
• Badanie skrócone (częściowe). Realizowane jest ono na skróconym formula-

rzu ankiety zawierającym jedynie zadania zawodowe typowe dla zawodu 
(np. „Monter suchej zabudowy”) z pominięciem umiejętności i cech psycho-
fizycznych (rys. 2). Badanie takie daje jedynie ogólny pogląd o kompeten-
cjach testującej się osoby, a raport sprowadza się do poglądowego przed-
stawienia wybranych ocen (rys. 3). Badanie to dostępne jest dla każdego 
użytkownika sytemu i nie wymaga żadnej rejestracji czy logowania.  
 

 
 

Rys. 2. Formularz badania skróconego dla zawodu monter suchej zabudowy 
(Źródło: opracowanie własne) 
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Rys. 3. Raport z badania skróconego monter suchej zabudowy 
Źródło: opracowanie własne 

 

• Badanie rozszerzone (pełne). Realizowane jest ono na pełnej wersji ankiety 
obejmującej oprócz zadań zawodowych również umiejętności i cech psy-
chofizycznych (rys. 4).  

 

 
Rys. 4. Dodatkowe formularze dostępne w badaniu rozszerzonym 

dla zawodu monter suchej zabudowy  
(Źródło: opracowanie własne) 
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W tym przypadku system przekazuje raport bardziej szczegółowy z suge-
stiami ewentualnych działań w celu poprawienia kompetencji (rys. 5). Badanie 
to dostępne jest dla uczestników zarejestrowanych w systemie. 

 

 
 

Rys. 5. Przykładowy raport z badania rozszerzonego 
dla zawodu monter suchej zabudowy  

(Źródło: opracowanie własne) 
 

Generowanie raportu końcowego z badania rozszerzonego oparte jest 
o sumowanie punktów wynikających z oceny każdego elementu ankiety i od-
niesieniu tej sumy do maksymalnej sumy możliwej do uzyskania (100%).  

Uzyskany wynik jest odnoszony do określonych przedziałów i podawany 
w postaci procentowej wraz z odpowiednim komentarzem1: 
1. 95–100% – Jesteś bardzo kompetentny, nie musisz aktualnie uzupełnić 

kwalifikacji (pod warunkiem że nie było oceny „0"). 
2. 90–94% – Jesteś kompetentny, ale musisz dążyć do perfekcji (pod warun-

kiem że nie było oceny „0"). 
3. 85–89% – Jesteś nadal kompetentny, ale powinieneś zaplanować uzupeł-

nienie kwalifikacji (pod warunkiem że nie było oceny „0"). 
4. 80–84% – Przestajesz być kompetentny i powinieneś w najbliższym czasie 

uzupełniać kwalifikacje (dopuszczalna jest ocena „0"). 
5. 75–79% – Twoje kompetencje przeżywają wyraźny kryzys, powinieneś 

niezwłocznie uzupełniać kwalifikacje (dopuszczalna jest ocena „0"). 
6. Poniżej 75% – Jesteś niekompetentny i powinieneś niezwłocznie uzupeł-

niać kwalifikacje (dopuszczalna jest ocena „0"). Sprawdź, jakie umiejętno-
ści i cechy psychofizyczne powinieneś doskonalić. 

                                                 
1 System Monitoringu i Ewaluacji Kompetencji Pracowników – Instrukcja obsługi dla użytkownika 



 

 47 

Gromadzenie i przechowywanie informacji 
Opracowany system informatyczny umożliwia również gromadzenie 

i przechowywanie informacji o aktualnych wymaganiach w zakresie kompeten-
cji zawodowych dla zawodów występujących w gospodarce, z uwzględnieniem 
zadań zawodowych, umiejętności oraz cech psychofizycznych charakterystycz-
nych dla wybranego zawodu.  

Obecnie w bazie danych są informacje dotyczące 255 zawodów zgrupo-
wanych w dziewiętnastu grupach: 
− Bankowość – 4 zawody, 
− Bezpieczeństwo – 8 zawodów, 
− Budownictwo – 25 zawodów (w tym „Monter suchej zabudowy”), 
− Elektryka i elektronika – 9 zawodów, 
− Gospodarka magazynowa – 3 zawody, 
− Handel – 7 zawodów, 
− Hotelarstwo i gastronomia – 8 zawodów, 
− Informatyka i telekomunikacja – 15 zawodów, 
− Mechanika – 11 zawodów, 
− Mechatronika - 4 zawody, 
− Ochrona środowiska – 7 zawodów, 
− Opieka zdrowotna – 12 zawodów, 
− Produkcja i przetwórstwo – 15 zawodów, 
− Służba zdrowia – 26 zawodów, 
− Transport – 7 zawodów, 
− Ubezpieczenia – 4 zawody, 
− Usługi – 56 zawodów, 
− Zaawansowane technologie przemysłowe – 13 zawodów, 
− Zasoby ludzkie – 21 zawodów. 

 
Rys. 6. Wyszukiwanie kompetencji  

(Źródło: opracowanie własne) 
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W celu uzyskania dostępu do kompetencji dla konkretnego zawodu moż-
liwe jest skorzystanie z wyszukiwarki kompetencji (rys. 6). Wyszukiwanie pole-
ga na wskazaniu właściwej grupy zawodów, a następnie wybraniu odpowied-
niego zawodu. 
 System nie posiada ograniczeń co do ilości opisanych za pomocą zadań 
zawodowych umiejętności i cech psychofizycznych zawodów i jest przygoto-
wany do gromadzenia, przetwarzania wymagań kompetencyjnych dla dowol-
nego zawodu funkcjonującego w gospodarce. 

Aktualizacja danych 

Proces bieżącej aktualizacji danych o wymaganych kompetencjach dla za-
wodów umieszczonych w bazie danych polega na prowadzeniu cyklicznych prze-
glądów i aktualizacji zadań zawodowych, umiejętności i cech psychofizycznych 
właściwych dla każdego z zawodów zamieszczonego w systemie. Pozwala to na 
szybkie reagowanie na zmieniające się wymagania rynku pracy odnośnie do 
kompetencji pracowników, co gwarantuje aktualność informacji. W procesie tym 
niezbędne jest uczestnictwo między innymi przedstawicieli przedsiębiorstw, 
organizacji pracodawców oraz stowarzyszeń zawodowych i branżowych. 

 

 
 

Rys. 7. Fragment formularza zgłoszeniowego  
(Źródło: opracowanie własne) 
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Głównym kryterium uczestnictwa w tego typu pracach jest deklaracja in-
stytucji/eksperta uczestnictwa w tworzeniu i aktualizacji wymagań kompeten-
cyjnych dla zawodów i specjalności stanowiących przedmiot zainteresowania 
określonej branży, którą można złożyć za pomocą formularza zgłoszeniowego 
dostępnego na stronie internetowej www.diagnozowaniekompetencji.pl 
w zakładce „Monitoring kompetencji” (rys. 7) lub przesłać pocztą po wcześniej-
szym pobraniu formularza w postaci pliku Word lub PDF. 

Budowanie ankiety do badania kompetencji 

Jedną z funkcji sytemu jest budowa narzędzia badawczego bezpośrednio 
w systemie. Ankieta tworzona jest przez zespół autorów posiadających do-
świadczenie w zawodzie, którego ankieta ma dotyczyć. Każdy z autorów posia-
da swoje konto w systemie o statusie Ekspert. Po przypisaniu Ekspertów do 
zawodu uzyskują oni dostęp do formularza ankiety, w którym mogą prowadzić 
pracę grupową (rys. 8).  

 

 
Rys. 8. Formularze umożliwiające wprowadzanie do ankiety zadań zawodowych, 

umiejętności i cech psychofizycznych  
(Źródło: opracowanie własne) 

Wraz z rozpoczęciem prac nad nową ankietą w systemie pojawia się ona 
jako pełnoprawne narządzie badawcze, jednakże posiada ono status nieaktyw-
na i dostępna jest tylko dla opracowujących ją autorów. 

Autorzy w pierwszej kolejności opracowują typowe dla zawodu zadania 
zawodowe, a następnie dla poszczególnych zadań przypisują niezbędne umie-
jętności gwarantujące wykonanie zadania zawodowego. 

Każdy z autorów ma możliwość wprowadzania swoich propozycji podczas 
budowy ankiety. Po pierwszym etapie propozycji rozpoczyna się „opiniowanie” 
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przez wszystkich ekspertów. Kryterium akceptacji zadania, umiejętności czy 
cech psychofizycznych ustalane jest w systemie niezależnie od ekspertów. 

Propozycje, które nie uzyskają oceny minimalnej są usuwane. W każdym 
momencie prac możliwy jest wydruk całej zawartości ankiety.  

Po opracowaniu ankiety i przeprowadzeniu procesu ewaluacji oraz recen-
zowania następuje opracowanie ostatecznej wersji ankiety i udostępnienie jej 
w systemie dla użytkowników. Udostępnienie polega na  zmianie statusu an-
kiety na aktywny. Aktywowanie ankiety powoduje automatyczne powiększenie 
zasobów „Bazy kompetencji”, w której udostępnione są katalogi wymagań 
kompetencyjnych. Poniżej przedstawiony jest fragment „Bazy kompetencji” dla 
zawodu „Monter suchej zabudowy” pokazującej katalog umiejętności do zada-
nia zawodowego „Montowanie systemów suchych jastrychów”. 

 

BAZA KOMPETENCJI 
 

Branża/sektor: Budownictwo 
Obszar zawodowy: Monter suchej zabudowy 
 

Kod zawodu: 712902 
 

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH 
Zadanie zawodowe: A-6: 
Montowanie systemów suchych jastrychów 

Lp. Umiejętności 
1 Opisuje zalety stosowania suchego jastrychu 
2 Charakteryzuje warstwy suchego jastrychu 
3 Rozróżnia materiały stosowane do wykonania suchych jastrychów 
4 Opisuje cechy płyt gipsowo-kartonowych stosowanych w suchym jastrychu 
5 Określa wymiary płyt gipsowo-kartonowych stosowanych w suchym jastrychu 
6 Opisuje sposób przygotowania nierównego podłoża 
7 Dobiera materiały izolacyjne stosowane w suchym jastrychu 
8 Określa warunki rozpoczęcia montażu suchego jastrychu 
9 Rozróżnia rodzaje suchego jastrychu 

10 Rozróżnia elementy suchego jastrychu 
11 Rozróżnia rodzaje podsypki do wyrównywania podłoża 
12 Rozróżnia rodzaje płyt gipsowo-kartonowych stosowanych w suchym jastrychu 
13 Określa sposób układania płyt w suchym jastrychu 
14 Określa sposób użycia materiałów izolacyjnych w suchym jastrychu 
15 Opisuje cechy podkładów z suchych jastrychów 

16 Rozróżnia rodzaje materiałów wykończeniowych stosowanych na podkładach  
jastrychowych 

17 Przygotowuje podłoże pod suchy jastrych na posadzce o małych i dużych nierównościach 
18 Układa płyty jednowarstwowo i dwuwarstwowo na podłożu 
19 Wykonuje szpachlowanie fragmentu podłoża wykonanego z suchego jastrychu 
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Dostęp do zasobów bazy możliwy jest bez rejestracji użytkowników w sys-
temie, a sama baza może być przykładowo wykorzystana przez jednostki edu-
kacyjne i szkoleniowe umożliwiając porównywanie własnych ofert z wymaga-
niami gospodarki co do oczekiwań w zakresie kompetencji. 

Baza instytucji  
W bazie zamieszczone są podstawowe informacje o instytucjach zareje-

strowanych w systemie, które uczestniczą w procesie tworzenia, monitorowa-
nia i aktualizacji opisów kompetencji dla zawodów i specjalności zgodnych 
z klasyfikacją na potrzeby rynku pracy. Dostęp do tych informacji możliwy jest 
po zalogowaniu. 

Baza ekspertów  
Baza ekspertów to informacje o osobach biorących udział w procesie two-

rzenia monitorowania i aktualizacji opisów kompetencji zawodowych dla za-
wodów i specjalności zgodnych z klasyfikacją na potrzeby rynku pracy. Dostęp 
do tych informacji możliwy jest po zalogowaniu. 

Metody i narzędzia badawcze 

 Sekcja umożliwia dostęp do takich materiałów jak: 
• Identyfikacja potrzeb rozwoju zawodowego pracowników przedsiębiorstwa. 
• Identyfikacja potrzeb rozwoju zawodowego pracownika. 
• Przykład kwestionariusza wykorzystywanego w analizie wstecznej.  
• Analiza zawodowa: formularz rejestracji danych.  
• Ocena potrzeb szkoleniowych – karta identyfikacyjna.  
• Indywidualna ocena potrzeb szkoleniowych – formularz rejestracji danych.  
• Czy państwa organizacja zarządza wiedzą?  
• Scenariusz rozwoju kształcenia ustawicznego pracowników.  
• Rozpoznanie potrzeb, dla jakich zawodów/specjalności należy opracować 

standardy kwalifikacji zawodowych.  
• Identyfikacja cech psychofizycznych pracowników.  
• Kwestionariusz do identyfikacji funkcji zawodowych.  
• Identyfikacja szkolenia, doskonalenia i przekwalifikowania pracowników.  
• Metody badawcze. 
• Dobór oraz dostosowanie metod i narzędzi wykorzystywanych w ocenie 

potrzeb dokształcania, doskonalenia i szkolenia zawodowego do zmian 
w treściach i organizacji pracy.  

• Metodyka dostosowania kwalifikacji zawodowych do zmieniających się 
potrzeb w obszarze technologii produkcji i eksploatacji na przykładzie ma-
szyn i urządzeń poligraficznych.  

• Metodyka badań zapotrzebowania na nowe kwalifikacje i kompetencje 
związane z rozwojem nowych technologii produkcji i eksploatacji urządzeń 
technicznych.  
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• Metodyka sporządzania diagnozy stanu w zakresie aktualnej oferty podno-
szenia kwalifikacji i kompetencji pracowników z ukierunkowaniem na zaa-
wansowane technologie produkcji i eksploatacji urządzeń technicznych.  

• Metodyka analizy treści pracy na stanowiskach związanych z produkcją 
i eksploatacją urządzeń technicznych z uwzględnieniem kontekstu badania 
potrzeb doskonalenia zawodowego.  

• Model oceny potrzeb w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników 
z uwzględnieniem istniejącego stanu wiedzy oraz uwarunkowań organiza-
cyjno-prawnych. 

 

Podsumowanie 

„System monitoringu i ewaluacji kompetencji pracowników” istotnie 
wspomaga rynek pracy w zakresie narzędzi umożliwiających porównywanie 
zadań zawodowych, umiejętności i cech psychofizycznych dla konkretnych 
zawodów. Pozwala pracownikom i kandydatom do pracy na dokonanie samoo-
ceny lub poddanie się ocenie względnej wartości posiadanych kwalifikacji 
i kompetencji w zakładzie pracy. Poprawia możliwości pracodawców w zakresie 
rozwoju zawodowego kadry poprzez ocenę rzeczywistych kwalifikacji pracow-
nika, w korelacji z wymaganiami stanowisk pracy. System pomaga również 
w tworzeniu planów i programów dokształcania i doskonalenia zawodowego 
pracowników. Utworzenie wersji międzynarodowej „Systemu monitoringu 
i ewaluacji kompetencji pracowników” w ramach projektu Leonardo Da Vinci 
Transfer Innowacji „System wsparcia uczenia się pozaformalnego i nieformal-
nego dla osób o niskich kwalifikacjach” znacznie rozszerzyło możliwości jego 
wykorzystania. 

Literatura 
1. System Monitoringu i Ewaluacji Kompetencji Pracowników – Instrukcja obsługi 

dla użytkownika. 
2. System Monitoringu i Ewaluacji Kompetencji Pracowników – Instrukcja obsługi 

dla operatora. 
3. System Monitoringu i Ewaluacji Kompetencji Pracowników – Instrukcja obsługi 

dla administratora. 
4. http://www.diagnozowaniekompetencji.pl 
5. http://www.en.diagnozowaniekompetencji.pl/ 
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5.  Projektowanie materiałów kursowych przeznaczonych 
do wsparcia uczenia się nieformalnego i pozaformalnego 
z wykorzystaniem technologii e-learningowych  
Emilia Pecheanu, Ioan Susnea, Adina Cocu 
– Uniwersytet „Dunarea de Jos” w Galati, Rumunia 

1.  Zasoby edukacyjne i technologie e-learningowe dla kształcenia 
ustawicznego 

1.1. Otwarte Zasoby Edukacyjne 
W marcu 2000 roku Rada Europejska sformułowała Strategię Lizbońską [2] 

wyrażającą ambicję uczynienia z Unii Europejskiej „do roku 2010 najbardziej 
konkurencyjnej i dynamicznej, napędzanej wiedzą gospodarki”.  Głównym fila-
rem tej inicjatywy jest koncepcja kształcenia ustawicznego oparta na innowa-
cyjnej informacji i technologiach informatycznych [3].  

Według Drachslera [4] koncepcja kształcenia ustawicznego możliwego 
dzięki technologii przełamuje kilka barier stworzonych przez praktykę kształce-
nia formalnego, jeśli chodzi o:  
− czas: uczący się mają dostęp do materiałów dydaktycznych całkowicie asyn-

chronicznie, a uczenie się nie jest już związane z jakąkolwiek grupą wiekową, 
− przestrzeń: działania edukacyjne niekoniecznie muszą być prowadzone 

w szkole czy na uniwersytecie, 
− jednolitość grupy: uczący się mogą być skrajnie niejednorodni pod wzglę-

dem wieku, kultury, historii edukacyjnej, motywacji itp., 
− program: uczący się nie są już związani koniecznością podążania za danymi 

treściami kształcenia w kolejności, jaką wcześniej ustalono, 
− rola uczestników: uczniowie stają się centralnymi graczami w procesie 

edukacyjnym.  
Użytkownicy zaangażowani w system kształcenia ustawicznego maja swo-

bodę wyboru, jeśli chodzi o to czego, kiedy, gdzie i jak uczyć się, ale są również 
odpowiedzialni za efekty swoich wysiłków. 

W miarę jak coraz więcej uczących się angażuje się w różne formy kształ-
cenia ustawicznego, ruch otwartego kształcenia wytwarza ogromną ilość 
Otwartych Zasobów Edukacyjnych (OER) definiowanych jako „otwarcie wytwa-
rzanych zasobów edukacyjnych, możliwych dzięki technologiom informatycz-
nym i komunikacyjnym, i wykorzystywanych do sprawdzenia, używania, adap-
towania przez społeczność użytkowników do celów niekomercyjnych” [5].  

Poprzez swoją politykę w dziedzinie edukacji i kultury Unia Europejska jest 
bezpośrednio zaangażowana w ruch tworzenia Otwartych Zasobów Edukacyj-
nych dla celów kształcenia ustawicznego.  
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Podejście Unii Europejskiej do kształcenia ustawicznego opiera sie na zin-
tegrowanej wizji, w której realizacja określonych projektów ma na celu stwo-
rzenie nowych zasobów edukacyjnych, które mogłyby być wsparciem dla no-
wych form kształcenia. Projekty te mają na celu  osiągnięcie materialnych efek-
tów (tj. rezultatów, które mogą być certyfikowane w procesie walidacji), jeśli 
chodzi o wykształcenie kompetencji i umiejętności u osób, które zapisały się do 
udziału w programach kształcenia. 

1.2. Specyfika zasobów edukacyjnych dla kształcenia wspieranego technologią 
W minionych dekadach badacze w dziedzinie nauk poznawczych szeroko 

przyjmowali pojęcie „specyfiki danej dziedziny” wiedzy ludzkiej [6]. Według tej 
koncepcji wiele aspektów ludzkiego poznania jest wspieranych przez wyspecja-
lizowane „urządzenia systemu nerwowego do uczenia się”. W rezultacie, aby 
być skutecznymi, zasoby edukacyjne muszą być także zaprojektowane, aby 
odwoływać się do specyfiki danej dziedziny ludzkiego poznania.  

Dlatego też specyfika zasobów edukacyjnych jest istotnym warunkiem za-
kończonego powodzeniem wdrożenia kształcenia wspieranego technologią 
(TEL), umożliwienia edukacyjnej aktywizacji osób  zwerbowanych do uczestnic-
twa w procesie nauczania.  

Specyfika Zasobów Edukacyjnych wspieranych technologią informatyczną 
(IT-ER) jest uwarunkowana obecnością jednej z następujących cech charaktery-
stycznych lub kombinacją tychże (rys. 1): 
− specyfiką rzeczywistych treści edukacyjnych w sensie przynależności do 

wyraźnie określonej dziedziny wiedzy ludzkiej; 
− specyfiką wynikającą z rodzaju zasobu, która determinuje usługi oferowa-

ne przez ten zasób: otwarta treść edukacyjna (kursy, podręczniki, konsul-
tacje itp.), narzędzia oprogramowania (systemy zarządzania nauką, narzę-
dzia opracowania i edytowania treści, platformy e-learningowe, narzędzia 
do wyszukiwania i organizowania treści edukacyjnych itp.), otwarte składy 
(repozytoria) do magazynowania i dostarczania treści edukacyjnych; 

− specyfiką wynikającą z dostosowania treści edukacyjnych, cech lub funkcji 
zasobów edukacyjnych do pewnej grupy docelowej. Przejawia się to po-
przez kompetencje, umiejętności lub potencjalne obszary zawodowe od-
nośnej grupy docelowej; 

− specyfiką nadaną przez cele pedagogiczne, przez zamierzone wyniki kształ-
cenia lub wynikającą z kontekstu, w jakim proces kształcenia odbywa się. 
Adekwatność wyspecjalizowanego zasobu dydaktycznego powinien po-

twierdzić feedback (informacja zwrotna) zebrany w trakcie rzeczywistego pro-
cesu kształcenia. Wyniki osiągnięte przez uczących się, jak również ich opinie 
na temat jakości zasobów edukacyjnych są środkiem do dalszych ulepszeń 
i adaptacji zasobu.  
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Rys. 1. Specyfika zasobów edukacyjnych wspieranych technologiami 
informatycznymi (IT-ER) 

 
Z perspektywy obliczeniowej specyfika otwartych zasobów edukacyjnych 

wspieranych technologiami informatycznymi jest tworzona przez dobranie, na 
etapie projektowania, jednego z poniższych modeli ogólnych (rys. 2):  
− model statyczny, w którym specyfika jest wynikiem pewnych „wbudowa-

nych konstrukcyjnie” elementów dotyczących treści i oferowanych usług;  
− model dynamiczny, w którym treści edukacyjne lub usługi są przystoso-

wywane do wymagań uczących się osób i podążają za ewolucją uczącego 
się w miarę postępu procesu wspomaganego kształcenia; z punktu widze-
nia technologii informatycznej ten model wdraża się: 
o za pomocą złożonych modeli obliczeniowych (zazwyczaj angażujących 

techniki sztucznej inteligencji), których celem jest zaoferowanie użyt-
kownikom w pełni spersonalizowanych usług,  

o za pomocą modeli wieloczynnikowych zdolnych do umożliwienia sa-
moorganizacji i wykorzystania inteligencji chmar poprzez dozwolenie 
skoordynowanych interakcji pomiędzy uczącymi się,  

o poprzez stosowanie modeli systemów społecznej rekomendacji, aby 
wspierać użytkowników przy doborze najodpowiedniejszych przedmio-
tów edukacyjnych i ścieżek uczenia się, 

o poprzez wdrażanie systemów uczenia się opartych na inteligencji emo-
cjonalnej lub innych skomplikowanych technologii informatycznych 
zdolnych do zaoferowania usług adaptacyjnych; 
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− model hybrydowy łączący elementy zarówno modelu statycznego, jak 
i dynamicznego; może on wyprodukować systemy edukacyjne o podwyż-
szonej elastyczności w porównaniu z systemami opartymi na modelu sta-
tycznym, przy niższych kosztach wdrożenia w porównaniu z systemami 
opartymi na modelu dynamicznym. 
Rozwiązania oparte na modelach statycznych zazwyczaj prowadzą do niż-

szego kosztu projektu i wdrożenia zasobów edukacyjnych i dlatego jest to naj-
powszechniejsza opcja do tworzenia specyfiki. Zazwyczaj systemy te rekom-
pensują stałą, wcześniej określoną paletę usług poprzez projekt przyjazny użyt-
kownikowi, prosty i skuteczny interfejs użytkownika i przez niższe wymagania 
obliczeniowe.  

Pomimo braku wyrafinowanych środków wzajemnego oddziaływania (inte-
rakcji) z użytkownikiem, systemy statyczne są najskuteczniejszym rozwiązaniem 
do umasowienia kształcenia wspomaganego technologiami jako uniwersalnego 
wsparcia dla wszelkiego rodzaju nauczania w nowoczesnym społeczeństwie. 

 

 
Rys. 2. Modele używane do tworzenia specyfiki zasobów edukacyjnych 

wspieranych technologią informatyczną 

1.3. Modele projektu systemu szkoleniowego i zasady 
Projekt systemów szkoleniowych (ISD) jest iteracyjną metodologią projek-

towania szkolenia i materiałów szkoleniowych do czynności edukacyjnych 
w scenerii tradycyjnej klasy lub dla doświadczeń nauki wspomaganej kompute-
rem. Większość obecnych modeli projektu systemów szkoleniowych opiera się 
na generycznym modelu ADDIE, co jest skrótem od angielskich słów Analiza, 
Projekt, Opracowanie, Wdrożenie i Ewaluacja.  
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Model ADDIE jest stosowany jako iteracyjna strategia heurystyczna, gdzie 
każda faza projektu daje rezultat, który zasila następną fazę sekwencji. Model 
ten dostarcza proces „krok po kroku”, który pozwala specjalistom planować, 
tworzyć i wdrażać zasoby edukacyjne i programy, dając im „mapę drogową” 
dla całego projektu systemu szkoleniowego. ADDIE uważa się za jeden z najod-
powiedniejszych modeli do projektowania i tworzenia Zasobów Edukacyjnych 
możliwych dzięki technologii informatycznej i działań edukacyjnych wspiera-
nych komputerem. W tym szczególnym przypadku pięć komponentów modelu 
projektowania ADDIE powinno obejmować następujące elementy:  
Analiza. Podczas tej fazy projektanci powinni określić: 
− cele procesu kształcenia lub cele nauki/szkolenia (co uczniowie powinni 

wiedzieć lub potrafić zrobić po zakończeniu czynności szkoleniowych), 
− potrzeby publiczności (czego ludzie muszą się nauczyć, jaka trwała wiedza 

powinna być nabyta przez ludzi), 
− charakterystyki osób uczących się (jaką wcześniejszą wiedzę mają i jakie są 

ich motywacje aby angażować się w naukę), 
− opcje oferowania nauki w projekcie, 
− fizyczne i czasowe ograniczenia projektu. 
Projekt. Systematyczny proces określania i planowania celów i działań: 
− definicja wiedzy (wiedzieć, że), umiejętności (wiedzieć, jak), 
− definicja materiałów dydaktycznych (treści nauczania) i lekcji powtórze-

niowych, 
− definicja działań uczenia się/nauczania (scenariusze i zadania do wykonania), 
− szczegółowe prototypy dla tematów projektu graficznego i interfejsu użyt-

kownika, 
− projekt ewaluacji sumatywnej na koniec jednostki szkoleniowej. 
Opracowanie. Opracowanie zasobu edfukacyjnego/działania ma kilka etapów:  
− wytworzenie treści kształcenia (e-treść), 
− stworzenie interfejsu użytkownika opartego na specyfikacjach projektu, 
− wdrożenie e-treści i e-platformy jako obiektów, produktów i pakietów 

technologii informatycznej. 
Wdrożenie. Ta faza składa się z: 
− dystrybucji lub dostarczenia zasobów edukacyjnych uczącym się, aby zo-

stały wykorzystane jako wsparcie działań edukacyjnych, w które uczący się 
są zaangażowani, 

− interakcja pomiędzy uczącymi się i nauczycielami/ konsultantami a zaso-
bami edukacyjnymi, 

− informacja zwrotna (feedback) od użytkowników na temat skuteczności 
zasobów edukacyjnych. 
Ta faza może też zawierać procedurę szkolenia uczących się i nauczycieli 

w zakresie korzystania z zasobów edukacyjnych. 
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Rys. 3. Fazy w modelu ADDIE do tworzenia zasobów edukacyjnych możliwych  
dzięki technologii informatycznej 

 
Ewaluacja. Ta faza powinna udzielić odpowiedzi na pytanie: Czy ludzie nauczyli 
się tego, czego potrzebowali? 
Ta faza składa się:  
− formatywnej ewaluacji kompetencji i umiejętności osób uczących się, 
− sumatywnej ewaluacji, która składa się testów odnoszących się do trwałej 

wiedzy, kompetencji i umiejętności, które zasoby edukacyjne możliwe 
dzięki technologiom informatycznym powinny aktywizować poprzez pro-
ces kształcenia. 

1.4. Projektowanie zasobów edukacyjnych możliwych dzięki technologiom 
informatycznym 
Istotna ilość prac, które porównywały wyniki osób uczących się w trady-

cyjnym systemie kształcenia i tych uczących się w systemie kształcenia wzmac-
nianym technologią (patrz, np. [7]) pokazała, że nie ma znaczących różnic po-
między tymi dwoma środowiskami kształcenia, jeśli chodzi o wyniki procesu 
kształcenia. Wydaje się to wspierać wniosek, że uczenie się jest głównie uwa-
runkowane strategiami nauczania (projektem systemu szkolenia), a nie środo-
wiskiem kształcenia. Wynika z tego, że projekt systemu szkolenia dla cyfrowych 
zasobów edukacyjnych staje się etapem obligatoryjnym w procesie tworzenia 
takich zasobów. To czyni projekt systemu szkolenia kluczowym elementem dla 
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ogólnej skuteczności cyfrowych zasobów edukacyjnych zaangażowanych 
w proces nauczania wspierany komputerem. 

Pomimo wielu zalet, które rekomendują Uczenie Wspierane Nowymi Tech-
nologiami jako system przyszłości, znaleziono też cały szereg ograniczeń i wad:  
− społeczne i kulturowe interakcje pomiędzy uczącymi się są ograniczone jak 

również ograniczona jest praca zespołowa i wspólne rozwiązywanie pro-
blemów; 

− pewien procent użytkowników ma problemy z zapoznaniem się z tech-
nicznymi aspektami korzystania z zasobów edukacyjnych i potrzebuje 
dłuższego czasu na dostęp do rzeczywistych treści edukacyjnych;  

− niektórzy użytkownicy mają tendencję do skupiania się na samej techno-
logii i przeoczenia treści edukacyjnych obiektów kształcenia;  

− na skutek niskiej motywacji lub braku bezpośredniego kontaktu z kolega-
mi i nauczycielami, niektórym użytkownikom nie udaje się przejść przez 
wszystkie etapy procesu edukacyjnego.  
Wyżej wymienione ograniczenia można pokonać dzięki właściwemu, 

z perspektywy pedagogicznej, projektowi systemu szkolenia i poprzez zapro-
jektowanie ergonomicznego interfejsu maszyny ludzkiej zasobów edukacyj-
nych. Do tego celu dobry projekt systemu szkoleniowego Zasobów Edukacyj-
nych możliwych dzięki technologiom informatycznym musi uwzględniać nastę-
pujące zasadnicze aspekty (rys. 4):  
− cel i kontekst użytkowania zasobu edukacyjnego, 
− organizację i strukturę treści nauczania, 
− plany lekcji oraz dialog i interakcję z użytkownikiem. 

Cel i kontekst użytkowania Zasobu Edukacyjnego są określone: 
− na poziomie makrodydaktycznym – poprzez cele nauczania zasobu eduka-

cyjnego, grupę docelową i jej początkowy poziom kompetencji, 
− na poziomie mikrodydaktycznym – poprzez strukturę zasobu, jednostki 

nauczania – i ich sekwencję, spójność pomiędzy treściami kształcenia a ce-
lami kształcenia, metodę ewaluacji efektów kształcenia i kompetencji na-
bytych w procesie kształcenia. 

 

Organizacja treści kształcenia zasobów edukacyjnych musi przynajmniej 
integrować następujące komponenty: model zewnętrznej prezentacji, specy-
ficzną dla danej dziedziny logiczną strukturę odnośnych treści i wewnętrzne 
(obliczeniowe) przedstawienie wiedzy, która tworzy treści. Zewnętrzna prezen-
tacja treści na ogół opiera się na jednym z modeli: 
− tekstualno-obrazowy model prezentacji, który łączy wiadomości tekstowe 

z przedstawieniami graficznymi; 
− aktywnie uczący model prezentacji, w którym użytkownikom podpowiada 

się wykonanie sekwencji działań. 
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Rys. 4. Zasady projektowania Zasobów Edukacyjnych wspieranych technologią  

informatyczną i etapy kształcenia 
 

Jeśli chodzi o strukturę treści kształcenia, oczywiste jest, że istnienie spój-
nego modelu i dobrze zdefiniowanych treści nauczania ułatwia uczenie się.  

Najbardziej popularnym w użyciu modelem struktury jest model hyper-
tekstu, w którym szereg węzłów wiedzy jest wzajemnie połączonych w sieć. To 
wydaje się najlepiej odbijać paradygmat kształcenia oparty na strukturze. 
Zgodnie z tym paradygmatem, uczenie się jest wynikiem akumulacji i organiza-
cji informacji na poziomie struktur kognitywno-umysłowych człowieka.  

Struktury te są wewnętrznym przedstawieniem przedmiotów wiedzy (idei, 
wydarzeń, scenariuszy itp.) w semantycznej pamięci człowieka. To prowadzi do 
pomysłu, że sekwencje jednostek treści zintegrowane w zasobie edukacyjnym 
powinny być zorganizowane jak sieci konceptualne.  W takim podejściu węzły 
wiedzy zawierają opis koncepcji/pojęć lub ich przykładów, a połączenia deter-
minują logiczne związki pomiędzy odnośnymi pojęciami.  
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Wewnętrzne (obliczeniowe) przedstawienie treści kształcenia zależy od mode-
lu prezentacji, rozwiązania strukturyzującego i technologii użytej do wdrożenia 
zasobu edukacyjnego. 

W tradycyjnym środowisku dydaktycznym elementami kluczowymi doświad-
czenia dydaktycznego opartego na bezpośredniej interakcji pomiędzy nauczycie-
lem a uczniami są plan lekcji i dialog. Plan lekcji jest głównym instrumentem nau-
czyciela do optymalizacji komunikacji edukacyjnej z uczniami. Dialog jest środ-
kiem, dzięki któremu uczący się mogą dostarczyć informacji zwrotnej (feedbacku) 
i rzeczywiście, w realnym czasie, wpływać na proces kształcenia.  

W projekcie systemu szkoleniowego plan lekcji można przekształcić  
– z operacyjnego punktu widzenia – w nawigację, funkcję, która pozwala na 
dostęp do treści nauczania i orientację uczących się osób. Dialog jest także 
feedbackiem dla uczącego się, który może na przykład przyjąć formę odpowie-
dzi systemu na inicjatywę użytkownika, lub może być prezentacją wyników 
ewaluacji wiedzy użytkownika. 

Model interakcji pomiędzy Zasobem Edukacyjnym a użytkownikami pod-
lega ogromnemu zróżnicowaniu. Obejmuje elementy, poczynając od prostych 
działań nawigacyjnych lub kierowanego dialogu po skomplikowane interakcje 
oparte na dynamice uczących się, inteligencji chmary lub działań współpracują-
cych sieci społecznych.  

Pomimo tej różnorodności rozwiązań każdy model interakcji z użytkowni-
kiem musi brać pod uwagę fakt, że asymilacja treści nauczania musi opierać się 
na podejściu konstruktywnym. 

Struktury umysłowe związane z pewną wiedzą ewoluują wraz z poszcze-
gólnymi etapami procesu kształcenia. Według Chana ([8] model etapów proce-
su uczenia się przez człowieka obejmuje:  
− orientację (w stosunku do wcześniejszej wiedzy), 
− prowadzenie/kierowanie (uczenie się pod nadzorem mentora), 
− udoskonalenie i dopasowanie do indywidualnych potrzeb (autonomiczne 

wypraktykowanie wiedzy). 
Te trzy etapy kształcenia mogą być przedstawione jako hierarchiczny wy-

kres celów i podcelów, których węzły są zbiorami zadań edukacyjnych, przy 
czym każde z nich odnosi się do małego wycinka wiedzy w ramach treści nau-
czania. Koncepcja podzielenia procesu kształcenia na etapy może rozwiązać 
problem dostosowania interakcji pomiędzy zasobem edukacyjnym a użytkow-
nikami mającymi różne style poznawania i potrzeby. 

2. System SkillsUp jako zasób edukacyjny dla działań e-learningowych 

2.1. Specyfika Systemu wspierającego SkillsUP 
Paradygmat specyfiki zasobów edukacyjnych stworzył wiele historii 

uwieńczonych sukcesem w zakresie kształcenia wspieranego technologią. 
W tym kontekście istotnym elementem umożliwiającym jest przydzielenie 
znacznych środków finansowych na unijne programy edukacyjne mające na 
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celu rozpowszechnienie kształcenia ustawicznego wspieranego technologią. 
Projekt programu Leonardo da Vinci zatytułowany „SkillsUp – system wsparcia 
uczenia się nieformalnego i pozaformalnego dla ludzi o niskich kwalifikacjach” 
należy do tej kategorii projektów unijnych, które mają na celu stworzenie 
otwartych zasobów edukacyjnych z precyzyjnym punktem docelowym. System 
jest przeznaczony do wspierania kształcenia wspomaganego komputerem dla 
osób należących do specjalnej grupy docelowej: niskowykwalifikowanych pra-
cowników z sektora budowlanegol lub uczniów na poziomie początkowym 
w szkołach zawodowych dla budownictwa. 

Niskowykwalifikowani pracownicy zatrudnieni w firmach prywatnych lub 
publicznych często znajdują się w sytuacji dylematu: awans na rynku pracy 
wymaga szkolenia, a szkolenie wymaga czasu i pieniędzy. Z drugiej strony, pra-
codawcy bardzo rzadko inwestują w podnoszenie umiejętności początkujących 
robotników. Pracodawcy uważają, że stopa zwrotu z inwestycji pod tytułem 
szkolenie początkujących pracowników jest bardzo niska.  

Wysoka rotacja pośród pracowników początkujących lub o niskich kwalifi-
kacjach także zwiększa niechęć pracodawców do inwestowania w takie szkole-
nie. Niski poziom szkolenia oferowanego pracownikom o niskich kwalifikacjach 
i początkującym przemawia za polityką edukacyjną Unii Europejskiej mającą na 
celu opracowanie takich programów edukacyjnych. W oparciu o tę przesłankę 
wiele unijnych projektów kształcenia ustawicznego jest zorientowanych na 
stworzenie nowych programów edukacyjnych, które podciągnęłyby pracowni-
ków o niskich kwalifikacjach do poziomu kompetencji wymaganych przez lep-
sze stanowiska pracy na rynku pracy. 

Projekt SkillsUp przyjął za główny cel wdrożenie dwóch platform eduka-
cyjnych: 
− e-pakiet i platformę SkillsUp – środowisko oprogramowania dla kształce-

nia wspomaganego komputerowo, 
− System technologii informatycznej do Monitorowania i Ewaluacji Kompe-

tencji Pracowników – system ewaluacji kompetencji i umiejętności użyt-
kowników według kryteriów kompatybilnych z Europejskimi Ramami Kwa-
lifikacji (EQF). 
Wyżej wymienione platformy edukacyjne są zintegrowane we wspólny 

system wspierania o nazwie SkillsUp, który zapewnia dwie podstawowe cechy 
każdego środowiska kształcenia wspieranego technologią: pomoc użytkowni-
kom w procesie kształcenia i ewaluację/walidację ich kompetencji i umiejętno-
ści online. Obydwie platformy zawarte w systemie wspierania SkillsUp można 
uważać za typowe przykłady określonych zasobów edukacyjnych. 

Jeśli chodzi o e-pakiet SkillsUp, specyfika jego przejawia się poprzez na-
stępujące cechy: 
− treść kształcenia jest zorientowana na techniczny zakres inżynierii lądowej 

i jest ultraspecjalistyczna dotycząc technologii związanych z systemami su-
chej zabudowy wnętrz – montażem, ściankami działowymi, spoinowaniem 
i wykończeniem powierzchni; 
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− rodzaj zasobu edukacyjnego: jest to system typu podręcznik, wdrożony na 
platformie e-learningowej jako sekwencja lekcji i części testujących; 

− grupę docelową stanowią pracownicy o niskich kwalifikacjach w przemyśle 
budowlanym lub uczniowie zapisani do szkół zawodowych uczący się do 
zawodu murarza i pracownika wykończeń budowlanych. 
Druga platforma, System Technologii Informatycznej Systemu Monitorto-

wania i Ewaluacji dostarcza rozwiązań do gromadzenia, przetwarzania i anali-
zowania wymagań w zakresie kompetencji dla każdej profesji funkcjonującej na 
rynku. System technologii informatycznej systemu Monitorowania i Ewaluacji 
obejmuje bazę danych zadań zawodowych, umiejętności i kompetencji wyma-
ganych w rzeczywistym środowisku pracy. System potrafi ocenić umiejętności 
i kompetencje użytkownika i proponuje programy szkolenia zawodowego lub 
ponownego szkolenia zgodnie z wynikami ewaluacji. W tym przypadku specyfi-
ka wywodzi się z oferowanych funkcji i usług. 

Obydwa komponenty systemu wsparcia SkillsUp są wdrażane zgodnie 
z modelem statycznym. 

Specyfika komponentów czyni cały system wsparcia SkillsUp typowym przy-
kładem zasobu edukacyjnego zorientowanego na bardzo wyspecjalizowaną 
techniczną dziedzinę wiedzy i adresowaną do określonej grupy użytkowników.   

2.2. e-pakiet SkillsUp oraz struktura i organizacja platformy 
Projekt systemu szkoleniowego SkillsUp trzyma się ogólnych zasad wyzna-

czonych przez  Dicka & Careya w [8], które wykorzystują podejście systemowe 
przez podkreślenie wzajemnie powiązanych komponentów szkoleniowych. 
Projekt szkoleniowy e-pakietu SkillsUp został oparty na modelu generycznym 
ADDIE – Analiza-Projekt-Opracowanie-Wdrożenie-Ewaluacja [10]. 

W tym podejściu komponenty systemu kształcenia: instruktor, uczniowie, 
przedmioty kształcenia, działania szkolące, systemy oferowania kształcenia 
i moduły ewaluacyjne są zaprojektowane, aby działać razem i są podporząd-
kowane celowi wspierania uczniów w ich ewolucji/rozwoju. 

Model ten nadaje się zarówno dla systemów kształcenia opartych na po-
jedynczej osobie, jak i grupie. 

Profesjonalne kursy kształcenia oparte na modułach pozwalają na stosun-
kowo szybkie nabycie wiedzy przez osoby o niskich kwalifikacjach lub pozwala-
ją na zaktualizowanie nabytych umiejętności do poziomu odpowiadającego 
nowemu rozwojowi w produkcji i usługach. Zgodnie z tym podejściem, e-pakiet 
Technologie Suchej Zabudowy Wnętrz utrzymywany na platformie learningo-
wej SkillsUp został zbudowany w strukturze modułowej składającej się z jedno-
stek nauczania, gdzie każda jednostka prezentuje temat z zakresu tej dziedziny. 
Każda jednostka jest podzielona na mniejsze moduły zwane rozdziałami. Roz-
dział w jednostce składa się z kilku lekcji teoretycznych i jednej lekcji powtó-
rzeniowej (rys. 5).  
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Rys. 5. Struktura e-pakietu SkillsUp 
 

Dwa dodatkowe działy w każdej jednostce zajmują się kwestiami pedago-
gicznymi takimi jak wymagania wstępne oraz efekty kształcenia, które odpo-
wiadają danej jednostce (Rys. 6). 

 

 
Rys. 6. Struktura jednostek w e-pakiecie SkillsUp 

Osoby, które chcą korzystać z platformy SkillsUp w działaniach edukacyj-
nych, powinny posiadać podstawowe umiejętności w zakresie posługiwania się 
komputerem i powinny umieć korzystać z przeglądarki internetowej.  
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Informacje w systemie uczenia się stają się dostępne w wyniku surfowania 
poprzez ekrany jak w normalnych aplikacjach internetowych. Każdy ekran pre-
zentowany w systemie uczenia się jest zorganizowany w prosty sposób i dzieli 
się na 3 części (rys. 7):  
− Nagłówek strony – z lewej strony zawiera nazwę Projektu, natomiast 

z prawej linki do Strony Głównej, Strony Jednostki, Informacji o Stronie, 
Strony Pomocy i funkcji Wylogowania się.  

− Treść Strony – wyświetla określoną treść. 
− Stopka Strony – wyświetla logo partnerów z linkami do ich stron interne-

towych jak również pełny tytuł Projektu SkillsUp wraz z jego numerem ja-
ko projektu wdrażanego w ramach europejskiego programu „Leonardo da 
Vinci – Uczenie się przez całe życie”.  
Ten sam nagłówek i stopka wyświetlają się na ekranach (stronach) wszyst-

kich systemów. 
Treść odpowiada elementowi prezentowanemu na danym ekranie: jedno-

stce, rozdziałowi czy lekcji. Rysunek 7 ilustruje Stronę Główną systemu wspar-
cia uczenia się SkillsUp, ze szczególnym podkreśleniem nazwy projektu, akro-
nimu, numeru i opisu. 

 

 
Rys. 7. Ogólna organizacja ekranu w systemie SkillsUp  

 

Głównym celem systemu SkillsUp jest wsparcie pozaformalnego uczenia 
się w zakresie technologii systemów suchej zabudowy wnętrz. Kompetencje 
i umiejętności w tej dziedzinie wyrażają się opanowaniem terminologii specy-
ficznej dla tej dziedziny lub czynności: jak dobierać materiały, etapy i zasady 
montowania różnych systemów suchej zabudowy, operacji wykończeniowych, 
jak oceniać skończoną pracę. Te cele są szczegółowo wymienione dla każdej 

Nagłówek 
 

 
 
 
 

Opis 
 

Stopka 
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jednostki zawartej w dwóch działach pedagogicznych: jeden dział ma na celu 
określenie wiedzy i kompetencji będących warunkami wstępnymi, a drugi ma 
na celu wskazanie efektów kształcenia. 

2.3.  Treść e-pakietu SkillsUp  
Treść edukacyjna zawarta w systemie SkillsUp została dostarczona przez 

koordynatora projektu i partnerów reprezentujących „Polskie Stowarzyszenie 
Gipsu”.  

Materiał dydaktyczny w formie podobnej do książki został przygotowany 
do prezentacji online przez podzielenie go na komputerowe moduły kształce-
nia. Dlatego też te moduły kształcenia zostały osadzone w strukturze hierar-
chicznej i zainstalowane na platformie learningowej.   

System kształcenia SkillsUp oferuje użytkownikom dostęp do 80 lekcji teore-
tycznych, 11 lekcji powtórzeniowych i 10 działów pedagogicznych. Ponad 150 
grafik i obrazów uzupełnia treść szkoleniową e-pakietu SkillsUp. E-pakiet SkillsUp 
został przetłumaczony z języka polskiego na angielski, rumuński i włoski. Całko-
wicie niezależna platforma learningowa SkillsUp została wdrożona w każdym 
języku: angielskim, polskim, włoskim i rumuńskim.  

Lekcja w pakiecie Skills-Up (rys. 8, 9 i 10) jest elementarną informacją do-
tyczącą małego tematu w obrębie aktualnego tematu rozdziału. Lekcje składają 
się z krótkich prezentacji tekstowych połączonych z rysunkami lub obrazkami, 
które ilustrują określone narzędzia, profile, elementy budowlane, zadanie pro-
ceduralne lub działania w technologiach suchej zabudowy wnętrz. Struktura 
lekcji jest prosta i przejrzysta, pomaga uczniom łatwo osiągnąć ich cele w za-
kresie kompetencji.  

 

 
 

Rys. 8. Lekcja w e-pakiecie SkillsUp  
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Nie ma ograniczenia czasowego, jeśli chodzi o zakończenie lekcji lub ja-
kiejkolwiek części materiału. Każdy uczeń studiuje we własnym rytmie. Celem 
edukacyjnym lekcji jest przekazanie wiedzy w skuteczny sposób.  

 

 
 

 
 

Rys. 9. Lekcja w e-pakiecie SkillsUp  
 
Po zakończeniu materiału kształcenia i zadań praktycznych uczeń powi-

nien umieć rozpoznawać stosowane materiały, montować ścianki działowe, 
montować okładziny ścienne, montować systemy podwieszanych sufitów 
i przeprowadzać prace wykończeniowe dla systemów suchej zabudowy. 
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Rys. 10. Przykłady lekcji w e-pakiecie 

Wnioski 

Zarówno kształcenie tradycyjne, jak i uczenie się wspomagane kompute-
rowo mają szczególne cechy i zalety, których nie można przenieść z jednego do 
drugiego. 
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Wśród zalet środowiska technologii informatycznych i komunikacyjnych 
dla uczenia się, nie w pełni jeszcze wykorzystanych, możemy wyliczyć: 
− są one zorientowane na ucznia dzięki: 

o spersonalizowaniu ścieżki edukacyjnej (np. szczególny zbiór przedmio-
tów edukacyjnych i modeli kształcenia, zgodny z określonymi potrze-
bami każdego ucznia itp.),  

o spersonalizowanej strukturze lekcji i kursów: nielinearna struktura pre-
zentacji ze zautomatyzowanym wykrywaczem słabych punktów i moż-
liwością powrotu do treści nieodpowiednio przyswojonych; 

o zwiększona autonomia – uczniowie mają swobodę wyboru, jeśli chodzi 
o tempo, czas i miejsce uczestniczenia w lekcjach e-learningowych;  

o zintegrowane testy adaptywne; 
− są one zasobami dystrybuowanymi, które obejmują biblioteki elektronicz-

ne i multimedialne treści; 
− są one elastyczne, jeśli chodzi o role uczestników, dzięki: 

o możliwości zamieniania się rolami pomiędzy nauczycielami i uczniami 
w ramach grupy uczącej się, 

o angażowaniu ekspertów w dyskusje uczącej się grupy, 
o mieszaniu zadań indywidualnych i grupowych, 
o dynamicznemu dopasowywaniu struktury grup uczących się w zależno-

ści od danego poznawczego przedmiotu zainteresowania lub od pew-
nych kryteriów skuteczności. 

Specyficznymi cechami programu e-learningowego, według R.C. Clarka 
i R. Mayera w [11], są: 
− zawiera on treści istotne dla celów kształcenia; 
− wykorzystuje różne metody nauczania, aby wspierać uczenie się, np. eg-

zemplifikację i ćwiczenia praktyczne;  
− wykorzystuje treści multimedialne – tekst, obrazy, animację, audiopliki, 

filmy – aby uczynić treści bardziej dostępnymi i aby zróżnicować metody 
dydaktyczne;  

− buduje wiedzę i rozwija kompetencje bezpośrednio związane z indywidu-
alnymi celami ucznia i pozwala spersonalizować ścieżki uczenia się.  
Tak więc „e” ze słowa e-learning wskazywało jedynie na medium przepływu 

informacji związanej z procesem uczenia się; treść jest zdygitalizowana i staje się 
eTreścią, więc może być przechowywana, dystrybuowana i ponownie wykorzy-
stywana w formacie elektronicznym. Wzajemne oddziaływania (interakcje) po-
między uczestnikami w systemie kształcenia odbywają się za pośrednictwem 
nowych technologii.  

System wsparcia SkillsUp integruje wszystkie wyżej wymienione zalety 
w systemy e-learningowe i jest w stanie nie tylko dostarczyć eTreści, ale także 
zapewnić monitoring i ewaluację rozwoju (ewolucji) uczestników na ich ścieżce 
kształcenia. 
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6.  Wybrane moduły kształcenia monterów suchej zabudowy 
Krzysztof Wojewoda 
Piotr Rogalski – Polskie Stowarzyszenie Gipsu 
 

Moduł 1 –  Rozpoznawanie materiałów stosowanych 
w systemach suchej zabudowy wnętrz 

Wymagania wstępne. Przystępując do realizacji programu jednostki mo-
dułowej „Rozpoznawanie materiałów stosowanych w systemach suchej za-
budowy wnętrz”, powinieneś umieć: 
• stosować terminologię budowlaną, 
• odczytywać i interpretować rysunki budowlane, 
• posługiwać się dokumentacją budowlaną, 
• rozpoznawać elementy konstrukcyjne budynku, 
• zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymogami ergonomii i przepi-

sami bhp, 
• transportować materiały budowlane, 
• korzystać z różnych źródeł informacji. 

Efekty uczenia się. W wyniku realizacji programu jednostki modułowej 
powinieneś umieć: 
• rozpoznać płyty kartonowo-gipsowe do montażu na sucho, 
• rozpoznać płyty gipsowo-włókienne do montażu na sucho, 
• rozpoznać profile stalowe do wykonywania suchej zabudowy, 
• rozpoznać elementy montażowe stosowane w systemach suchej zabudowy, 
• rozpoznać materiały uszczelniające i izolacyjne, 
• określić fizyczne, chemiczne i mechaniczne właściwości płyt do montażu 

na sucho, 
• określić parametry płyt do montażu na sucho, 
• określić parametry profili stalowych stosowanych do montażu suchej za-

budowy, 
• przygotować zaprawy gipsowe stosowane do montażu suchej zabudowy, 
• rozpoznać symbole i charakterystyki materiałów stosowanych do montażu 

suchej zabudowy oraz zastosować metody sprawdzania ich jakości, 
• określić zastosowanie poszczególnych materiałów do montażu suchej za-

budowy, 
• zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowi-

ska podczas prac z materiałami budowlanymi i oszczędnego ich wykorzy-
stywania. 
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Jednostka modułowa 1 - Gips 
1 – Historia gipsu 

Gips pozyskany z naturalnego złoża jest spra-
wdzonym od tysiącleci, czystym ekologicznie 
i przyjaznym człowiekowi materiałem budowlanym 
o znakomitych własnościach materiałowych i bio-
logicznych. Ponad 9 000 tys. lat temu mieszkańcy 
Ain Ghazal (czytaj: aingazal) w Jordanii (Bliski 
Wschód) używali wapna zmieszanego z niewypalo-

nym, pokruszonym kamieniem wapiennym do przygotowania gipsu, który był 
na dużą skalę używany do pokrywania ścian, podłóg i palenisk w ich domach. 

Do dziś zachowały się budowle, do wznoszenia których używano zaprawy 
gipsowo-wapiennej. Babilończycy w budownictwie stosowali zmieszany gips, 
wapno i żużel. Monumentalne ruiny rzymskie świadczą o umiejętnym stosowa-
niu zapraw wapiennych i gipsowych. 

Ze względu na ochronę środowiska naturalnego coraz powszechniejsze 
staje się również wykorzystywanie w budownictwie tzw. gipsu syntetycznego, 
otrzymywanego w mokrych procesach odsiarczania produktów spalania węgla. 
Właściwości fizykochemiczne gipsu syntetycznego (zwanego inaczej reagips) są 
identyczne z naturalnym. 
 

2 – Gips jako minerał 
 

Gipsy, czyli siarczany wapniowe, znane są od tysiącleci jako skały występują-
ce w przyrodzie głównie jako: 
− kamień gipsowy (gips dwuwodny – CaSO4. H2O), 
− bardzo czysta drobnokrystaliczna odmiana alabaster, anhydryt (gips bez-

wodny CaSO4) 
− produkty wypalania kamienia gipsowego, czyli spoiwa gipsowe, w postaci 

głównie gipsu półwodnego (CaSO4. 1/2 H2O) i tzw. anhydrytu rozpuszczal-
nego (CaSO4 III). 
 

 
 

Do grupy gipsów zaliczamy również gipsy zwane syntetycznymi – produkty 
uboczne powstające w procesach przemysłowych. 

Spoiwa gipsowe są aktywne chemicznie i po wymieszaniu z wodą twardnieją, 
dając tworzywo gipsowe o składzie odpowiadającym wyjściowemu gipsowi dwu-
wodnemu. 



 

 73 

3 – Podstawowe zastosowania gipsu w gospodarce 
 

Możliwości stosowania gipsu są tak różnorodne, jak różno-
rodne są postacie jego występowania i przetwarzania. 

Ogólnie gips znajduje zastosowanie przede wszystkim w bu-
downictwie i architekturze, ale jest niezastąpiony m.in. w sztu-
kach pięknych jako materiał rzeźbiarski, modelowy, dekora-
cyjny, w chirurgii i stomatologii, do wyrobu form w przemyśle 
ceramicznym, nawet w przemyśle motoryzacyjnym do wykony-
wania modeli samochodów przy opracowywaniu nowych kształ-
tów karoserii. 

Dawniej, a i jeszcze niekiedy i dziś, stosowano gips w prze-
myśle chemicznym, papierniczym, spożywczym (m.in. do klaro-

wania win), do wyrobu farb i lakierów, w rolnictwie jako środek nawożenia 
i użyźniania gleby. Gips daje w szczególności bardzo duże możliwości stosowa-
nia w budownictwie, wynikające m.in. z łatwości kształtowania wyrobów i ich 
powierzchni. Jest przy tym materiałem ekologicznie czystym, zdrowym, za-
pewniającym właściwe dla organizmu ludzkiego warunki higieniczne. 

4 – Spoiwa gipsowe 

Tradycyjnym surowcem do produkcji spoiw gipso-
wych jest naturalny kamień gipsowy zawierający 
w 80–95% dwuwodnysiarczan wapniowy. W wyni-
ku prażenia (wypalania) rozdrobnionego kamienia 
gipsowego w temperaturze 160–180°C powstaje 
spoiwo, materiał wiążący, zawierający głównie gips 
półwodny, a także pewne ilości innych faz mineral-
nych (anhydryt rozpuszczalny CaSO4 III, anhydryt 

nierozpuszczal-ny CaSO4 II) – zależnie od urządzeń prażalniczych i prowadzenia 
procesu termicznego. 

Do produkcji spoiw gipsowych stosowane są też ostatnio dwuwodne siar-
czany wapniowe syntetyczne, jak gips dwuwodny z instalacji odsiarczania 
spalin metodą mokrą wapniową. Powstający w tych instalacjach gips różni 
się od gipsu naturalnego postacią występowania (bardzo drobne uziarnienie) 
i strukturą krystaliczną. Przeróbka go na spoiwo budowlane wymaga odpo-
wiedniego przygotowania, jak też specjalnie dostosowanych urządzeń. 

W budownictwie ogólnie stosowanym spoiwem gipsowym jest gips bu-
dowlany o właściwościach odpowiadających wymaganiom normy PN-B- 
-30041:1997, wytwarzany w dwóch odmianach: 
• GB-G, gips gruboziarnisty – przeznaczony do produkcji prefabrykatów oraz 

wyrobu, 
• zapraw tynkarskich i gipsobetonów, 
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• GB-D, drobnoziarnisty – stosowany szczególnie do robót zdobniczych 
i sztukaterii, do specjalnych elementów budowlanych i jako spoiwo do za-
praw. 
Spoiwami gipsowymi znormalizowanymi są też gipsy specjalne o ukierun-

kowanym przeznaczeniu, w skład których wchodzą produkty prażenia gipsu 
dwuwodnego oraz odpowiednie dodatki mineralne i regulujące czas wiązania 
i właściwości stwardniałego tworzywa, a których charakterystyka i wymagania 
podane są w normie PN-B-30042:1997.  
5 – Chemiczne i fizyczne właściwości gipsu 

Spoiwa gipsowe są materiałami czystymi ekologicznie, 
o krótkim czasie wiązania i twardnienia, a więc szybko sprawnymi, 
pozwalającymi szybko i łatwo wykonywać roboty budowlane, wy-
twarzać elementy budowlane różnych wymiarów, tworzyć dowol-
ne kształty. Zaletą ich jest biała barwa, możliwość uzy-skiwania 
gładkich powierzchni, a także wzorów dekoracyjnych. 

Tworzywa gipsowe są lekkie, o dobrej izolacyjności cieplnej 
i dźwiękochłonności, dobrej akumulacji ciepła, małej higrosko-
pijności (takiej jak dobrze wypalona cegła ceramiczna), są ognio-
odporne, a stwardniałe wykazują mrozoodporność, o wystarczają-
cej wytrzymałości mechanicznej. 

Cechami niekorzystnymi są bez wątpienia: 
• duża nasiąkliwość wodą i podciąganie kapilarne wody (np. 

tam gdzie nie ma izolacji przeciwwilgociowej), 
• spadek wytrzymałości przy zawilgoceniu, 
• mała odporność na uderzenia. 

Obecnie, gdy poszukiwane są optymalne rozwiązania tzw. 
„budynku ekologicznego” – budynku, który nie niszczyłby ekosys-

temów, środowiska naturalnego, a jednocześnie byłby zdrowy dla człowieka – 
gips jest materiałem, który może zapewnić spełnienie tych wymagań. Budow-
nictwo gipsowe ma wszelkie dane, by zaliczać je do ekologicznego i ekono-
micznego. 

6 – Dlaczego gips nazywany jest izolatorem termicznym i izolatorem dźwięku 

Spoiwa gipsowe charakteryzują się niską prze-
wodnością cieplną i wysoką przepuszczalnością 
pary wodnej. Ze względu na znaczną liczbę (60%) 
pustych mikroporów oraz niski poziom oporu dyfu-
zyjnego, gips może stworzyć optymalny mikrokli-
mat i sterować nim w naszych domach, biurach 
i przestrzeni przemysłowej. 
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Gips używany jest do produkcji różnych produktów dźwiękochłonnych 
(przykład płyt gipsowo-kartonowych). Produkty  te są stosowane w połączeniu 
z innymi produktami do budowy układów o dobrych właściwościach izolacji 
akustycznej. Kiedy dźwięk uderza w ścianę gipsową, część zostaje utracona 
w absorpcji ze ścianą, a reszta wędruje przez ścianę. 

7 – Dlaczego gips równoważy wilgotność i jest ognioodporny 

Gips, ze względu na znaczną ilość (do 60%) makroporów oraz niski po-
ziom oporu dyfuzyjnego może wchłonąć wiele nadmiarowej wilgoci z powie-
trza w pomieszczeniu i oddać bardzo szybko z powrotem przy obniżaniu wil-
gotności. Dzieje się to dzięki posiadanym przez materiały gipsowe zdolnościom 
regulacji wilgotności. Charakteryzuje się bowiem stosunkowo niską higrosko-
pijnością, tj. pochłanianiem wilgoci z powietrza, tworzywa te łatwo „oddają" 
jej nadmiar w bardziej suchym okresie i wyrównują poziom wilgotności powie-
trza w pomieszczeniu. Właściwość ta zapobiega również powstawaniu zjawiska 
tzw. zimnej przegrody i skraplaniu się pary wodnej. 

Spoiwa gipsowe cechują się niewielkim stopniem przewodności cieplnej 
oraz wysoką przepuszczalnością pary wodnej. Przeciwdziałają one tym samym 
zmniejszeniu wartości termoizolacji, mogącej nastąpić poprzez wpływ wilgoci. 
Gips to również budowlany materiał niepalny, mający zastosowanie w ochronie 
przeciwogniowej. Warstwa 2 cm gipsu ma odporność ogniową ok. 20 minut. 

Inną cechą gipsu (czyli wykrystalizowanego siarczanu wapnia z udziałem 
dwóch cząsteczek wody) jest zdolność utrzymywania w czasie pożaru tempera-
tury powierzchni ściany czy sufitu w okolicy 1200°C aż do momentu odparowa-
nia całej, krystalicznie związanej wody. Cecha ta jest wykorzystywana przy bu-
dowie zabezpieczeń ogniowych z wykorzystaniem płyt gipsowo-kartonowych. 

8 – Estetyczne i praktyczne zastosowania gipsu 

Niewielka przewodność powierzchniowa naturalnego gipsu 
zapobiega gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych na otyn-
kowanych czy z naniesioną gładzią powierzchniach. Dlatego też 
powierzchnie te pokryte warstwą naturalnego gipsu nie przycią-
gają kurzu. 

Ekolodzy zwracają uwagę na małą energochłonność produk-
cji spoiw gipsowych – zaledwie 1600°C podczas procesu prażenia 
rozdrobnionego kamienia gipsowego w produkcji materiałów wią-
żących. 

W porównaniu z innymi materiałami budowlanymi gips za-
wiera o wiele niższe ilości pierwiastków promieniotwórczych. 

W dzisiejszych czasach, gdy poszukiwane są optymalne rozwiązania tzw. 
„budynku ekologicznego” – budynku, który nie niszczyłby ekosystemów, śro-
dowiska naturalnego, a jednocześnie byłby zdrowy dla człowieka – gips jest 
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materiałem, który może zapewnić spełnienie tych wymagań. Budownictwo 
gipsowe ma wszelkie dane, by zaliczać je do ekologicznego, ekonomicznego 
i przyjaznego człowiekowi. 

9 – Zastosowanie gipsu w przemyśle budowlanym 

Materiały gipsowe wraz z wapnem i ceramiką należą do naj-
starszych materiałów budowlanych wytwarzanych przez człowieka, 
o długiej tradycji stosowania w budownictwie. Wielo-wiekowe do-
świadczenia wykazały, że gips jest idealnym materiałem dla budow-
nictwa, zwłaszcza mieszkaniowego. Przez budowlane materiały gip-
sowe należy ogólnie rozumieć spoiwa gipsowe i uzyskiwane z nich 
tworzywa gipsowe – przeważnie z zaczynów (rzadziej zapraw 
i betonów) odpowiednio przetwarzanych w procesach prefabrykacji 
lub bezpośrednio na budowie. 

Materiały gipsowe stosuje się przede wszystkim wewnątrz 
budynków jako materiały wykończeniowe, ale też do wznoszenia 
ścian, w tym również zewnętrznych. Są wykorzystywane na bu-
dowie w technologiach mokrych, głównie w postaci mieszanek 

fabrycznie przygotowanych (gipsy specjalne, np. tynkarskie, szpachlowe, kleje 
gipsowe, wylewki na podkłady podłogowe) i mieszanek sporządzanych na 
miejscu budowy (zaprawy, gipsobetony), w szczególności jednak w postaci 
prefabrykatów. Gips jest doskonałym materiałem do produkcji różnego rodza-
ju prefabrykatów – płyt, pustaków, bloczków, elementów kształtowych w po-
staci detali i ozdób architektonicznych. Jest też niezastąpionym materiałem 
zdobniczym (sztukaterie, stiuki, rzeźby). 

Zakres stosowania materiałów gipsowych w budownictwie może dotyczyć 
stosowania bezpośrednio na budowie jako zaczyny i zaprawy gipsowe do robót 
wykonywanych na mokro, jak tynkowanie, szpachlowanie, wylewanie podkła-
dów podłogowych, łączenie i osadzanie elementów, prace dekoracyjne (np. stiu-
ki, sztukaterie), wyprawy np. odporne ogniowo lub ekranujące od pól elektro-
magnetycznych, ściany monolityczne. 

Pytania sprawdzające i zadania praktyczne 
1. W jakim rejonie świata najwcześniej stosowano gips w budownictwie? 
2. Gdzie w Polsce wydobywany jest gips? 
3. Jak powstaje reagips? 
4. Jakie są podstawowe zastosowania gipsu w gospodarce? 
5. Dlaczego gips uznawany jest jako materiał do zastosowań wewnątrz bu-

dynku? 
6. Jaka jest higroskopijność gipsu? 
7. Jakie jest zastosowanie gipsu w budownictwie (wymień 5 zastosowań)? 
8. Czy wyroby gipsowe są zaliczane do ekologicznych? 
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9. Jaka, twoim zdaniem, właściwość gipsu decyduje o jego ograniczonym 
zastosowaniu? 

10. Jakie są podstawowe elementy budowlane wykonywane z materiałów 
gipsowych? 

 
 
Jednostka modułowa 2 – Płyty gipsowo-kartonowe 

1 – Historia płyty gipsowo-kartonowej 

Historia powstania współczesnej płyty gipsowo-kartonowej sięga końca XIX 
wieku i jest nierozerwalnie związana z amerykańskim przedsiębiorcą i wynalazcą 
noszącym nazwisko Augustine Sackett (czyt. Augustyn Saket), który powszechnie 
uważany jest za „ojca” współczesnej płyty gipsowo-kartonowej. Należy jednak 
pamiętać o jego wspólniku, niejakim Fredzie L. Kane (czyt. el Kein). W 1890 roku 
Sackett i Kane ulepszyli dotychczasowy produkt, który do roku 1884 wytwarzany 
był ze smoły węglowej obłożonej słomianym papierem. Pierwotnie płyta Sacket-
ta była używana do montażu opakowań transportowych dla dużych paczek – dziś 
możemy mówić o swego rodzaju kontenerach. Jednak Sackett chciał dalej rozwi-
jać swój pomysł, tak aby jego płyta mogła być używana na ścianach i sufitach. 
Anegdota mówi, iż Kane zasugerował zamianę słomianego papieru na szary pa-
pier i użycie gipsu zamiast smoły. To był początek obecnie stosowanych płyt gip-
sowo-kartonowych. Sackett w 1894 roku opatentował swój wynalazek i rozpo-
czął produkcję. 

Jednym z najważniejszych wydarzeń w historii gipsu było przygotowanie 
formuły składu ulepszonej płyty gipsowo-kartonowej, w której zastosowano 
rdzeń ze zmielonego papieru gazetowego. Nowością było w tym rozwiązaniu 
zastosowanie w rdzeniu napowietrzonego krochmalu – dzięki temu płyta była 
lżejsza i wytrzymalsza. To było przełomowe odkrycie, które doprowadziło do 
uruchomieniu w latach 20. XX wieku produkcji nowoczesnych płyt gipsowo- 
-kartonowych pod szyldem Korporacji Delaware (czytaj: delałer). 

2 – Struktura płyty gipsowo-kartonowej 

Płyty gipsowo-kartonowe powstają na skutek połączenia rdzenia gipsowego 
z okładzinami z kartonu. W płytach gipsowo-kartonowych gips skutecznie przej-
muje naprężenia ściskające, natomiast jego wytrzymałość na rozciąganie jest 
wielokrotnie mniejsza. Rolą kartonu jest przejmowanie naprężeń rozciągających. 
Powstały w ten sposób ustrój pracuje podobnie do żelbetu, w którym beton 
(gips) przejmuje ściskanie, a pręty zbrojenia (karton) rozciąganie. 
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Gips jest tworzywem o porowatej strukturze i wysokim podciąganiu kapilar-

nym wody. Od bardzo dawna znana jest i ceniona zdolność gipsu do regulacji 
wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu. Zdolność ta wynika ze wspo-
mnianej wcześniej chłonności wody oraz z unikalnej wśród materiałów budowla-
nych zdolności szybkiego wysychania poprzez jej odparowanie. To zjawisko za-
chodzi w gipsie wtedy, kiedy wilgotność względna powietrza obniża się. To dzięki 
tej właściwości gipsu w pomieszczeniach, w których go zastosowano, panuje 
dobr mikroklimat o ustabilizowanej wilgotności względnej powietrza. 

Karton stanowi warstwę okładzinową na powierzchni płyty gipsowo- 
-kartonowych. Zadaniem jego jest przejmowanie naprężeń rozciągających po-
wstałych przy zginaniu płyty. Karton jest produkowany w formie wstęgi wycią-
ganej z pulpy celulozowej. Ze względu na metodę produkcji ilość włókienek 
celulozy równoległych do długości wstęgi jest zdecydowanie większa aniżeli 
w innych kierunkach. Karton pokrywa obydwie strony płyty oraz dwie krawę-
dzie podłużne, natomiast krawędzie poprzeczne nie są obłożone kartonem. 

3 – Produkcja i podstawowe właściwości płyt gipsowo-kartonowych 

Schemat produkcji płyt gipsowo-kartonowych: 
1. Gips dostarczany do fabryki ma wilgotność ok. 10%. 
2. W procesie prażenia (kalcynacji, tj. odciągania wody) powstaje półwodny 

siarczan wapnia. 
3. W mikserze następuje połączenie półwodnego siarczanu wapnia, wody 

oraz dodatków uszlachetniających (modyfikujących). 
4. Na taśmie pomiędzy dwiema wstęgami kartonu formowany jest rdzeń 

gipsowy, który w połączeniu z kartonem tworzy płytę gipsowo-kartonową. 
5. Specjalne urządzenia tną wstęgę na żądany wymiar. 
6. Płyty są suszone w suszarni i pakowane na palety. 

W czasie produkcji płyt gipsowo-kartonowych stosuje się szereg dodatków 
do gipsu, które decydują o cechach gotowych płyt. Dla zwiększenia odporności 
płyt na działanie ognia dodawane jest cięte włókno szklane. Aby umożliwić 
stosowanie płyt w pomieszczeniach o okresowo podwyższonej wilgotności do 
rdzenia gipsowego, dodaje się środki hydrofobowe zmniejszające nasiąkliwość. 
Przy równoczesnym dodawaniu substancji hydrofobowych i włókna szklanego 
uzyskuje się płyty o podwyższonej odporności na działanie ognia i o zmniejszo-
nej chłonności wilgoci. 
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4 – Wymiary płyt gipsowo-kartonowych (sucha zabudowa) 

Polska Norma PN-EN 520:2006 (poprzednio obowiązywała norma PN-B- 
-79405:1997) obejmuje swoim zakresem, między innymi, płyty o następujących 
wymiarach: 
• grubość: 6,5; 9,5; 12,5; 15,0; 18,0 mm; 
• szerokość: 600; 625; 900; 1200 i 1250 mm. 

Typowa długość: od 2000 do 4000 mm, lecz dopuszczalne są także inne 
długości. 

5 – Typy płyt gipsowo-kartonowych (sucha zabudowa) 

Wyróżniane są następujące typy płyt gipsowo-kartonowych: 
• Typ A – płyta standardowa do stosowania w pomieszczeniach o wilgotno-

ści względnej powietrza nie większej niż 70%; 
• Typ H2 – płyta impregnowana o podwyższonej odporności na działanie 

wilgoci, do stosowania w pomieszczeniach o wilgotności względnej powie-
trza do 70%. Stosowana również w pomieszczeniach o wilgotności powie-
trza do 85%, jednak okres takiej wilgotności nie powinien przekraczać 10 
godzin na dobę. Płyta H2 ma ograniczoną nasiąkliwość (do 10%), uzyskaną 
poprzez dodanie do rdzenia gipsowego środków hydrofobowych. Karton 
od strony licowej zwykle ma kolor zielony. 

• Typ F – płyta ognioochronna, przeznaczona do budowania przegród klasy-
fikowanych pod względem odporności ogniowej. Posiada dodatek włókien 
szklanych poprawiających spójność rdzenia gipsowego przy działaniu wy-
sokich temperatur. Przewidziana do stosowania w pomieszczeniach 
o wilgotności względnej powietrza nie większej niż 70%. 

• Typ DF – płyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegród kla-
syfikowanych pod względem odporności ogniowej. Posiada dodatek włó-
kien szklanych poprawiających spójność rdzenia gipsowego przy działaniu 
wysokich temperatur. Przewidziana do stosowania w pomieszczeniach 
o wilgotności względnej nie większej niż 70%. Płyta typu DF dodatkowo 
charakteryzuje się kontrolowaną gęstością rdzenia gipsowego – minimum 



 

 80 

800 kg/m3 (minimum 10kg/m2) dla płyt o grubości 12,5 mm. Karton od 
strony licowej może mieć kolor różowy. 

• Typ FH2 – płyta ognioochronna i impregnowana łączy w sobie cechy płyt 
• odpowiednio typu F i typu H2. 
• Typ DFH2 – płyta ognioochronna i impregnowana, łączy w sobie cechy płyt 

typu DF (GKF) i typu H2 (GKBI). 
• Płyty gipsowo-włóknowe – do ich produkcji stosuje się rozdrobnioną celu-

lozę, wypełniacze oraz spoiwo jakim jest gips. Znajdują zastosowanie m.in. 
w budownictwie szkieletowym. Produkowane są z gipsu syntetycznego lub 
naturalnego oraz rozdrobnionego papieru makulaturowego w stosunku 
80% do 20%. Składniki mieszane są ze sobą, a następnie nasączane wodą 
i prasowane pod wysokim ciśnieniem. Taką płytę budowlaną używa się do 
suchej zabudowy wnętrz. Cechuje ją jednorodna struktura materiału, w któ-
rym włókna celulozowe pełnią funkcję zbrojenia. Różni to ją od płyty gipso-
wo-kartonowej, w której element nośny płyty stanowi zewnętrzna warstwa 
– karton. Jednorodna struktura płyty gipsowo-włóknowej ułatwia obróbkę 
materiału oraz montaż wykonywanych z niej konstrukcji. Użycie wkrętów, 
gwoździ czy pneumatycznie wbijanych klamer nie stanowi zagrożenia dla 
krawędzi płyt. Płytę cechuje dużą wytrzymałość mechaniczna. 

6 – Odmiany krawędzi płyt gipsowo-kartonowych 

Podłużne krawędzie płyt obłożone kartonem mogą być różnie kształtowa-
ne w zależności od przeznaczenia, sposobu spoinowania i preferencji. 

Polska Norma PN-EN 520:2006 przewiduje następujące rodzaje krawędzi: 
KS – płyty o krawędzi spłaszczonej przystosowane 
są do ukrycia styków pomiędzy płytami, wymagają 
stosowania systemowych mas szpachlowych  oraz  
taśmy  zbrojącej spoinę. 
NS – płyty o krawędzi spłaszczonej, odmiana kra-
wędzi KS o mniejszym kącie spłaszczenia. 
PRO – odmiana krawędzi KS o niskim i równo-
ległym profilu spłaszczenia. 
KPOS – płyty o krawędzi półokrągłej, spłaszczonej 
przystosowane są do szpachlowania styków pomiędzy 
płytami, mogą być spoinowane systemowymi masami 
szpachlowymi wraz z taśmą zbrojącą spoinę lub jedy-
nie w przypadku krawędzi podłużnych specja-lnymi, 
systemowymi masami szpachlowymi przezna-
czonymi do stosowania bez taśmy. 
KP – płyty o krawędzi prostej przeznaczone są do 
układania na styk bez szpachlowania ich połączeń. 
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Krawędzie cięte w płytach gipsowo-kartonowych uzyskane są wskutek 
przycinania fabrycznych płyt gipsowo-kartonowych. W miejscu cięcia ukazuje 
się odsłonięty rdzeń gipsowy. Przed montażem takich docinanych fragmentów 
płyt gipsowo-kartonowych konieczne jest docięte krawędzie sfazować pod 
kątem około 45 stopni. 

7 – Transport i  składowanie płyt gipsowo-kartonowych 

Wysoką jakość wykończeniową wnętrz w technologii suchej zabudowy 
można zapewnić, stosując odpowiednie zasady postępowania z płytami gipso-
wo-kartonowymi podczas ich transportu na plac budowy i w trakcie samego 
montażu. 

1. Płyty gipsowo-kartonowe przenosimy krawędzią ciętą w pionie lub 
przewozimy na odpowiednio przystosowanych wózkach widłowych, paletach 
lub innych wózkach transportowych. 

 
2. Płyty gipsowo-kartonowe powinny być składowane na płaskim podłożu,  

najlepiej palecie lub na podkładkach drewnianych rozmieszczonych maksimum 
co 35 cm. Uwaga, nacisk 60 standardowych płyt gipsowo-kartonowych (paleta) 
na podłoże to około 600 kg/m2. 

3. Płyty gipsowo-kartonowe, kleje, szpachle i gipsy systemowe należy 
chronić przed zawilgoceniem. Nie wolno stosować płyt gipsowo-kartonowych 
zamoczonych lub zawilgoconych. 

Pytania sprawdzające i zadania praktyczne 

1. Kto wymyślił płytę gipsowo-kartonową? 
2. Jak zbudowana jest płyta gipsowo-kartonowa? 
3. Jakie są główne operacje przy produkcji płyt gipsowo-kartonowych? 
4. Jakie są podstawowe typy płyt gipsowo-kartonowych? 
5. Jakie podstawowe właściwości płyt gipsowo-kartonowych warunkują ich 

zastosowanie w budownictwie? 
6. Jakie podstawowe rodzaje krawędzi występują w płytach gipsowo- 

-kartonowych? 
7. Jakich podstawowych zasad należy przestrzegać przy składowaniu płyt 

gipsowo-kartonowych na placu budowy? 
8. Wskazać różnice pomiędzy płytami gipsowo-kartonowymi typu A i typu F. 



 

 82 

9. Podać wyróżniający składnik płyty gipsowo-kartonowej typu H. 
10. Podać odmiany krawędzi płyt gipsowo-kartonowych. 
 

Zadanie 1: Nazwij rodzaje krawędzi płyt gipsowo-kartonowych, dopisując przy 
każdej krawędzi jej prawidłową nazwę. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Moduł 2 –  Montowanie systemów ścian działowych 

 

Wymagania wstępne. Przystępując do realizacji programu jednostki mo-
dułowej „Montowanie systemów ścian działowych”, powinieneś umieć: 
• stosować terminologię budowlaną, 
• odczytywać i interpretować rysunki budowlane, 
• posługiwać się dokumentacją budowlaną, 
• zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymogami ergonomii i przepi-

sami bhp, 
• transportować materiały budowlane, 
• korzystać z różnych źródeł informacji, 
• rozpoznawać materiały stosowane w systemach suchej zabudowy, 
• przygotowywać zaprawy gipsowe, 
• dobierać narzędzia i sprzęt do robót montażowych, 
• wykonywać podstawowe pomiary w robotach budowlanych, 
• montować rusztowania do robót budowlanych. 
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Efekty uczenia się. W wyniku realizacji programu jednostki modułowej 
powinieneś umieć: 
• przygotować stanowisko do montażu ścian działowych, 
• przygotować miejsce składowania i magazynowania materiałów do mon-

tażu ścian, 
• transportować materiały do montażu ścian działowych, 
• wytyczać położenie ścian działowych, 
• przygotować i przycinać płyty gipsowo-kartonowe do montażu ścian dzia-

łowych, 
• dobrać i montować profile do montażu ścian działowych, 
• montować płyty do profili, 
• układać izolację między profilami pionowymi, 
• montować profile ościeżnicowe, 
• montować ściany do wyposażenia sanitarnego, 
• montować półki, ściany i obrazy do płyt, 
• wykonać prace wykończeniowe jak szpachlowanie, obróbka naroży ze-

wnętrznych, czyszczenie płyt, 
• sporządzić zapotrzebowanie na materiały do wykonania montażu ścian, 
• ocenić jakość wykonanych robót, 
• stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoża-

rowej oraz ochrony środowiska. 

Jednostka modułowa 1 – Systemy ścian działowych 

1 – Co to jest system suchej zabudowy wnętrz 

System suchej zabudowy to zestaw wyrobów, skompletowany i reko-
mendowany przez producenta płyt gipsowo-kartonowych, zamontowany wg 
wytycznych dostawcy systemu. W skład systemu wchodzą: 
• systemowe profile stalowe, 
• płyty gipsowo-kartonowe, 
• taśmy uszczelniające, 
• systemowe masy szpachlowe, 
• elementy mocujące i akcesoria. 

System suchej zabudowy pozwala na wznoszenie lekkich ścian działowych 
o przebiegu prostoliniowym i łukowym. 

Prawidłowe działanie i bezawaryjna eksploatacja elementów budowlanych 
wykonanych w technologii suchej zabudowy – takich jak np. ściany działowe – 
uwarunkowana jest w dużej mierze prawidłowym określeniem wymagań. Są 
one opisane w projekcie budowlanym. 
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2 – Właściwości systemu suchej zabudowy wnętrz 
 

Najważniejsze parametry to sztywność i wytrzymałość, które 
zazwyczaj oznaczają – w przypadku ścian działowych – maksymalną 
wysokość dopuszczalną. Wymagania pod tym względem uzależnio-
ne są w dużej mierze od przeznaczenia pomieszczeń, w których będą 
zastosowane i liczby ludzi mogących jednocześnie tam przebywać. 

Kolejnym parametrem istotnym przy wznoszeniu ścian działo-
wych w systemach suchej zabudowy jest izolacyjność akustyczna, 
która określa komfort użytkowania pomieszczenia. Ochrona przed 
hałasem jest objęta normą budowlaną i określa wymagania stawia-
ne przegrodom budowlanym w zależności od rodzaju pomieszczeń. 
Wysoka izolacyjność akustyczna systemu uzyskiwana jest poprzez 
połączenie wełny mineralnej jako materiału izolacyjnego i konstruk-
cji ściany. Ściany wykonane w tej technologii dla założonej tej samej 
grubości przegrody cechują się zdecydowanie wyższą izolacyjnością 
akustyczną RA1 niż przegrody wykonane z innych materiałów. 

Płyty gipsowo-kartonowe, dzięki unikatowej budowie chemicz-
nej gipsowego rdzenia, są materiałem niepalnym, pozwalającym na 
wznoszenie ścian działowych nierozprzestrzeniających ognia (NRO). 
Odporność ogniowa jest parametrem określającym czas, w którym 
w trakcie pożaru ściana jest barierą ogniową. Większość budynków 
ma prawnie określone wymagania co do ognioodporności i są one 
egzekwowane w trakcie odbioru prac budowlanych. 

Ściany wykonane w systemach suchej zabudowy charaktery-
zuje mała masa. W praktyce, w procesie projektowania nie jest uwzględniane 
ich obciążenie na konstrukcję budynków (np. stropów). Z reguły masa ściany 
wynosi około 25 kg/m2 w standardowej wersji, przy grubości ściany wynoszącej 
12,5 cm. Dla porównania masa murowanej ściany działowej o identycznej gru-
bości w zależności od zastosowanego materiału wynosi: dla cegły pełnej ok. 
165 kg/m2; dla betonu komórkowego ok. 65 kg/m2, a dla bloczków gipsowych 
ok. 125 kg/m2. 

Przy zastosowaniu impregnowanych płyt gipsowo-kartonowych o zwięk-
szonej odporności na działanie wilgoci (typu H2) nie ma również ograniczeń, 
aby wykorzystywać technologię suchej zabudowy do wydzielania pomieszczeń, 
w których okresowo (do 10 godz., przy wilgotności do 85%) występuje podwyż-
szona wilgotność. W tej technologii występuje niespotykana w innych rozwią-
zaniach możliwość użytkowania pomieszczeń bez konieczności czekania na 
osiągnięcie przez element odpowiedniej wytrzymałości i wilgotności. Syste-
mowość rozwiązań powoduje, że możliwa jest – niespotykana przy zastosowa-
niu innych materiałów – duża szybkość i łatwość montażu ścian. Głównie dzięki 
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kompleksowości i dopasowaniu elementów systemu oraz wyeliminowaniu 
pracochłonnych procesów mokrych. Łatwy jest również sposób prowadzenia 
instalacji wewnątrz ścian, który pozwala uniknąć kucia kanałów instalacyjnych 
lub stosowania mało estetycznych listew naściennych. Dodatkowym atutem 
jest dowolność elastycznej aranżacji pomieszczeń wynikająca z bezproblemo-
wego demontażu. 

3 – Rodzaje systemów ścian działowych 

Zależnie od rodzaju konstrukcji, pojedyncza czy podwójna, a także liczby 
warstw płyt gipsowo-kartonowych, systemy ścian działowych są w różny spo-
sób oznaczone. Istnieją również różnice w nazewnictwie i niektórych zastoso-
wanych rozwiązaniach, wynikające z oferty handlowej krajowych producentów 
systemów suchej zabudowy, a które zostały tutaj pominięte. W zasadzie można 
wyróżnić trzy główne systemy ścian działowych: 
• pojedyncza konstrukcja z jednowarstwowym poszyciem płytami gipsowo- 

-kartonowymi, 
• pojedyncza konstrukcja z wielowarstwowym poszyciem płytami gipsowo- 

-kartonowymi, 
• podwójna konstrukcja z wielowarstwowym poszyciem płytami gipsowo- 

-kartonowymi. 
Dobór właściwego rozwiązania systemu ściany działowej, a więc dobór ro-

dzaju zastosowanych profili stalowych, typu płyt gipsowo-kartonowych w po-
szyciu oraz materiału wypełniającego wnętrze ścianki (rodzaj wełny mineralnej, 
jej gęstość objętościowa, grubość) mają decydujące znaczenie na uzyskanie 
przez ścianę zakładanych parametrów technicznych. Dotyczy to izolacyjności 
akustycznej, odporności ogniowej oraz sztywności. Inaczej mówiąc dobór wła-
ściwego rozwiązania systemu ściany działowej jest istotnym elementem aran-
żacji wnętrza nie tylko od strony estetycznej. 

4 – Pojedyncza konstrukcja z jednowarstwowym poszyciem płytami gipsowo- 
-kartonowymi 

Ściany na pojedynczej konstrukcji z poszyciem z pojedynczą warstwą płyt 
gipsowo-kartonowych mogą być stawiane na każdej nośnej konstrukcji stropu, 
a w razie potrzeby można je w prosty sposób zdemontować. Szybki i suchy 
montaż jest mniej czasochłonny niż tradycyjne murowanie ścian. 

W zależności od wysokości pomieszczenia dobiera się odpowiedni wymiar 
profilu. Ze względu na to, że maksymalne długości handlowe profili wynoszą 4 m, 
w niektórych przypadkach zachodzi konieczność łączenia profili na długości np. 
na zakładkę. Długość zakładki dla profilu CW (C) 100 wynosi 1,0 m, dla profilu CW 
(C) (C) 75 wynosi 0,75 m. Natomiast 0,50 m dla profilu CW (C) 50. W ścianach 
o wysokości do 300 cm nie wolno stosować profili łączonych na długości. 
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Rys. 1. Pojedyncza konstrukcja z dwustron-
nym, jednowarstwowym poszyciem płytami: 
1. Płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm, 
2. Profil słupkowy CW(C)50, co 60 cm, 
3. Profil poziomy UW(U) 50, 4. Blachowkręty 
Φ 25 montowane co 25 cm, 5. Kołki rozporo-
we lub dyble; max co 100 cm, 6. Systemowa 
konstrukcyjna masa szpachlowa spoinowa, 
masa szpachlowa finiszowa, 7. Taśma 
uszczelniająca szer. 50 mm, 8. Wełna mine-
ralna kamienna lub szklana 
 
 

Tabela 1. Zestawienie wysokości ścian i grubości profili 

Wysokość ściany Szerokość konstrukcji Grubość ściany 

3000 mm CW (C) 50 UW (U) 50 75 mm 

4000 mm CW (C) 75 UW (U) 75 100 mm 

5000 mm CW (C) 100 UW (U) 100 125 mm 

5 – Pojedyncza konstrukcja z dwuwarstwowym poszyciem płytami gipsowo- -
kartonowymi 

Ściany na pojedynczej konstrukcji z podwójną warstwą płyt charakteryzują 
się bardzo dobrymi parametrami izolacyjności akustycznej, odporności ognio-
wej i wytrzymałością mechaniczną. Ściany te znajdują również zastosowanie 
w różnych rodzajach budownictwa i mogą mieć wysokość do 6,5 m. 

Rys. 2. Pojedyncza konstrukcja z dwustron-
nym, dwuwarstwowym poszyciem płytami, 
1. Płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm, 
2. Profil słupkowy CW (C)50, co 60 cm, 
3. Profil poziomy UW (U)50, 4. Blachowkręty 
Φ 25 co 25 cm w pierwszej warstwie poszycia, 
5. Blachowkręty Φ 25 co 25 cm. 6. Kołki roz-
porowe lub dyble; max co 100 cm, 7. Syste-
mowa masa szpachlowa spoinowa, taśma 
spinowa i masa szpachlowa końcowa, 
8. Taśma uszczelniająca szer. 50 mm, 9. Weł-
na mineralna kamienna lub szklana 

 
Ściany z podwójnym opłytowaniem powinno się stosować również wszę-

dzie tam, gdzie ściana może być narażona na obciążenie tłumem ludzi. Po-
dwójna warstwa płyt zdecydowanie podwyższa sztywność ściany, co umożliwia 



 

 87 

konstruowanie wyższych ścian, nawet do wysokości 10 m, stosując profile 
„100” i podwójną warstwę płyt. 

Ściany na konstrukcji podwójnej charakteryzują się najwyższą izolacyjno-
ścią akustyczną i dlatego mogą być stosowane jako przegrody pomiędzy miesz-
kaniami oraz w hotelach. 

 
Tabela 2. Maksymalne wysokości ścian 

Rodzaj profilu Maksymalna wysokość ściany 

CW (C) 50 400 cm 

CW (C) 75 500 cm 

CW (C) 100 650 cm 

 

6 – Podwójna konstrukcja z dwustronnym, dwuwarstwowym poszyciem płytami 

Pierwszym rozwiązaniem w ramach tego systemu są ściany na konstrukcji 
podwójnej z profilami rozdzielonymi taśmą uszczelniającą. Taki rodzaj kon-
struowania ściany zapewnia uzyskanie najwyższej izolacyjności akustycznej. 
W taki sposób wznoszone są ściany międzylokalowe. 

Cechą charakterystyczną tego rozwiązania, w standardowym wykonaniu, 
są dwa sąsiednie profile odsunięte od siebie o 5 mm i dodatkowo przedzielone 
warstwą taśmy izolacji akustycznej naklejoną na półkę profilu CW. Wykonuje 
się również takie ściany, w których dystans pomiędzy dwoma sąsiednimi słup-
kami jest większy, ale zawsze sąsiednie profile pracują oddzielnie (profile nie są 
połączone ze sobą). W tych ścianach występuje podwójne opłytowanie dla 
zwiększenia sztywności i poprawienia izolacyjności akustycznej. Standardem 
jest również wypełnienie ich wełną mineralną, przynajmniej z jednej strony 
szkieletu. 

Rys. 3. Podwójna konstrukcja z dwustron-
nym, dwuwarstwowym poszyciem płytami 
1. Płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm, 
2. Profil słupkowy CW (C) 50, co 60 cm, 
3. Profil poziomy UW (U) 50 m, 4. Blachow-
kręty Φ 25co 75 cm w pierwszej warstwie 
poszycia, 5. Blachowkręty Φ 25 co 25 cm, 
6. Kołki rozporowe lub dyble; max co 
100 cm, 7. Systemowa masa szpachlowa 
spoinowa, taśma spinowa i masa szpachlo-
wanie końcowa, 8. Taśma uszczelniająca 
szer. 50 mm, 9. Wełna mineralna kamienna 
lub szklana. 
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7 – Ścianka instalacyjna 

Trzecim rozwiązaniem jest ścianka 
instalacyjna. W przypadku potrzeby 
przeprowadzenia w ścianie przewodów 
instalacji wodnej i kanalizacyjnej wyko-
nywane są ściany instalacyjne. Konstruk-
cję takiej ściany stanowią dwa odsunięte 
od siebie rzędy profili, pomiędzy którymi 
można przeprowadzić przewody instala-
cyjne. Dla usztywnienia konstrukcji są-
siednie słupki łączone są ze sobą prze-
wiązkami z płyt gipsowo-kartonowych 
o wysokości 300 mm, które są mocowa-
ne w 1/3 i 2/3 wysokości słupków. 
W jednym rzędzie konstrukcji znajduje 

się wypełnienie z wełny mineralnej, a poszycie takich ścian stanowią dwie war-
stwy płyt gipsowo-kartonowych. Takie ściany oddzielają pomieszczenia sanitar-
ne, np.: łazienki od pozostałych pomieszczeń. 

8 – Przegrody ogniowe i akustyczne 

Konstruowanie ścian stanowiących przegrody ogniowe polega na stoso-
waniu wybranych materiałów i przestrzeganiu kilku zasad. Przede wszystkim 
konstrukcje ściany wykonywane powinny być bezwzględnie z materiałów okre-
ślonych przez dostawcę systemu i posiadających klasyfikację ogniową. Obwo-
dowe krawędzie konstrukcji ścian muszą być szczelne ogniowo, tj. po pokryciu 
płytami gipsowo-kartonowymi wszystkie szczeliny krawędziowe (obwodowe) 
należy wypełnić systemową masą gipsową. Styki wszystkich warstw płyt gipso-
wo-kartonowych należy wypełnić systemową masą szpachlową, a spoiny ze-
wnętrznej warstwy płyt wzmocnić taśmą z włókna szklanego. Należy zadbać 
również szczególnie o przejścia instalacji przez ścianę. Muszą one posiadać 
odporność ogniową nie mniejszą niż przegroda. Wszystkie otwory w po-
wierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych ściany muszą być odpowied-
nio zabezpieczone ogniowo (puszki elektryczne, klapy rewizyjne itp.). Jeżeli 
wymagane jest wypełnienie wnętrza ścian wełną mineralną, to zaleca się sto-
sowanie wełny mineralnej kamiennej (skalnej) o gęstości pozornej > 35 kg/m3. 
Przy ścianach wyższych niż 3 m powinno się stosować podpórki pod wełnę, 
z poziomych odcinków profili UW, co zapobiegnie jej zsuwaniu. W przypadku 
konieczności montażu drzwi pożarowych każdorazowo należy przeanalizować 
konstrukcję ich mocowania w ścianie z uwzględnieniem ciężaru skrzydła 
drzwiowego. 
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Zastosowanie jako ścian działowych lekkich konstrukcji wykonanych z płyt 
gipsowo-kartonowych, z wypełnieniem płytami lub matami z wełny mineralnej 
skalnej lub szklanej, z łatwością pozwala zapewnić wszystkie wymagane po-
ziomy izolacyjności akustycznej określone w stosownej Polskiej Normie. Zasady 
wznoszenia ściany o podwyższonej izolacyjności akustycznej nie różnią się za-
sadniczo od zasad wznoszenia innych ścian wykonanych w technologii suchej 
zabudowy. Dobór właściwego rozwiązania konstrukcyjnego ściany działowej, tj. 
typu, grubości, ilości warstw płyt gipsowo-kartonowych w poszyciu oraz para-
metrów wełny mineralnej stanowiącej wypełnienie wnętrza ściany mają decy-
dujący wpływ na uzyskanie przez tę ścianę działową zakładanych parametrów 
technicznych dotyczących izolacyjności akustycznej, odporności ogniowej oraz 
nośności i sztywności. 

Pytania sprawdzające i zadania praktyczne 

1. Jakie funkcje ochronne może spełniać ściana wzniesiona w technologii 
suchej zabudowy? 

2. Na czym polega systemowość rozwiązań w technologii suchej zabudowy? 
3. Jakie profile należy bezwzględnie okleić taśmą izolacyjną podczas montażu 

konstrukcji z profili stalowych? 
4. Jakie profile stalowe używane są do montażu standardowej ściany działo-

wej w systemie suchej zabudowy? 
5. Czym się różni ściana instalacyjna od standardowej ściany w technologii 

suchej zabudowy? 
6. Dlaczego w izolacji ściany działowej używana jest wełna mineralna? 
7. Jakie trzy rodzaje ścian wznoszonych występują w technologii suchej za-

budowy? 
 

Zadanie 1: Opisz elementy konstrukcji 
ściany działowej przedstawionej na ry-
sunku. 

 
Zadanie 2: Przedstaw na rysunkach 
w rzucie i przekroju poprzecznym ścianę 
z pojedynczą konstrukcją z dwustron-
nym, jednowarstwowym poszyciem 
płytami. 
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Jednostka modułowa 2 – Etapy montowania systemów ścian działowych 

1 –  Ogólne wymogi prowadzenia prac w montowaniu systemów 
ścian działowych 
 

Przystąpienie do robót z wykorzystaniem płyt 
gipsowo-kartonowych jest możliwe dopiero wtedy, 
gdy są zakończone wszystkie roboty „mokre” (wraz 
z wylewkami) oraz została zamontowana stolarka 
okienna. 

Równocześnie wymaga się, by temperatura 
w pomieszczeniach nie spadała poniżej 10°C. Jeżeli 
roboty są prowadzone w okresie zimowym, powinno 
już funkcjonować ogrzewanie budynku. Wymóg 
utrzymania minimalnej temperatury dotyczy również 

czasu, w którym na budowie nie przebywają pracownicy. Niedopuszczalne jest 
okresowe podgrzewanie pomieszczeń nagrzewnicami budowlanymi (np. przez 
8 godz.) i dopuszczanie do spadku temperatury w godzinach nocnych. Wymóg 
ten wynika z konieczności utrzymania możliwie stałej i nieprzekraczającej 70% 
wilgotności względnej powietrza. 

Przypomnieć należy również, że płyty gipsowo-kartonowych muszą być 
składowane w pomieszczeniach zamkniętych lub pod zadaszeniem. 

2 – Wyznaczanie przebiegu ściany 
 

Ściany działowe z płyt gipsowo-kartonowych 
powstają poprzez jednostronne lub obustronne ob-
łożenie konstrukcji z systemowych profili stalowych 
płytami gipsowo-kartonowych. Po odpowiednim 
zamocowaniu płyt do szkieletu powstaje konstrukcja 
zespolona, w której współpracują ze sobą dwa za-
sadniczo różne materiały, jakimi są płyta gipsowo-
kartonowa i profile stalowe. 

Konstrukcja ściany działowej powinna być wy-
konana z cienkościennych, systemowych profili sta-

lowych. Szkielet ściany składa się z elementów poziomych oznaczonych symbo-
lem UW (U) mocowanych do podłogi i stropu oraz elementów pionowych ozna-
czonych symbolem CW (C) wstawianych w elementy poziome. 

Niezależnie od rodzaju materiału, z którego wykonany jest ruszt, sama pły-
ta gipsowo-kartonowa, montowana pionowo, narzuca zachowanie rozstawu 
słupków (elementów pionowych) nie większego niż połowa szerokości płyty, 
oraz tak dobranego, aby łączenia płyt wypadały na słupkach. Wynika stąd, że 
rozstaw słupków w ścianie prostoliniowej może wynosić: 60, 40, 30 cm. 
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Pierwszą czynnością przy wznoszeniu ściany jest 
wyznaczenie trasy jej przebiegu, tzw. trasowanie. 
Zgodnie z projektem należy wyrysować na podłodze 
przebieg zarys ścianki. Zasadniczo wystarczy zazna-
czenie przebiegu ścianki jedną linią, jednak powinna 
to być linia, do której będzie dosunięty profil UW. 
Wymaga to od montera systemów suchej zabudowy 
przeprowadzenia prostych obliczeń. W projekcie 
podawane są zazwyczaj albo wymiary do osi ścianki, 
albo do jej krawędzi, podczas gdy linia narysowana 

na podłożu ma wytyczać krawędź profilu UW. Początkowo monter powinien 
rysować linie po obu stronach profilu, a dopiero po zdobyciu większego do-
świadczenia wystarczy zaznaczać umownym znakiem umieszczonym obok linii, 
po której stronie narysowanej linii będzie usytuowany profil. 

Po wyznaczeniu przebiegu ściany na podłodze należy narysować przebieg 
ściany na suficie. Czynność tę można przyspieszyć i uprościć, stosując np. laser 
budowlany. Posługując się tym przyrządem, można nie tylko przenosić poziomy 
i wyznaczać kąty proste na płaszczyźnie poziomej, ale przede wszystkim wy-
znaczać przebieg płaszczyzn pionowych. 

3 – Montaż konstrukcji 
 

1. Po wytrasowaniu przystępuje się do mocowania do podłoża elementów 
poziomych i skrajnych pionowych. Dla zapewnienia projektowanej izola-
cyjności akustycznej ściany na skrajne profile zarówno poziome, jak i pio-
nowe (przylegające do stropu, podłogi i ścian bocznych) należy nakleić sys-
temową taśmę izolacyjną wykonaną z elastycznej pianki poliuretanowej. 

2. Te skrajne profile (a szczególnie mocowane do podłogi i stropu) mocuje 
się do podłoża specjalnymi rozporowymi kołkami do szybkiego montażu, 
z rdzeniem wbijanym młotkiem. Pod te kołki należy wiercić w podłożu 
otwory o średnicy 6 lub czasem 8 mm. Dopuszcza się mocowanie profili do 
warstwy wylewki, jeżeli jej grubość i wytrzymałość są wystarczające. Wier-
cenie odbywa się przez mocowany profil. Rozstaw kołków to maksymalnie 
1000 mm. 
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3. Po zamocowaniu profili skrajnych ustawiane są słupki, czyli profile CW (C). 
Profile CW (C) produkowane są w długościach zbliżonych do najczęściej 
spotykanej wysokości pomieszczeń, jednak zazwyczaj i tak konieczne jest 
ich skracanie. Dokonuje się tego ręcznymi nożycami do blachy. Jest zasa-
dą, że długość profilu CW (C) powinna być o ok. 10 mm mniejsza od wy-
sokości pomieszczenia. 

4 – Montaż paneli 

1. W pomieszczeniach o dużych rozpiętościach i pod podatnym na ugięcia 
stropie, gdzie można spodziewać się dużych ugięć stropu, należy stosować 
specjalne rozwiązania przesuwne eliminujące obciążenie ścianki przez ugi-
nający się strop. Słupki wstawia się pomiędzy półki profili UW i nie mocuje 
się ich do profili UW. Profil CW słupka jest przesuwany dopiero w odpo-
wiednie miejsce po przyłożeniu płyty w momencie mocowania płyt gipso-
wo-kartonowych do elementów szkieletu konstrukcji. Z reguły producenci 
systemów suchej zabudowy nie polecają stałego związania (za pomocą 
wkrętów) łączenia profili CW z profilami obwodowymi UW. 

2. Po zapłytowaniu pierwszej strony ściany, w przypadku montażu ścian 
z płytowaniem dwustronnym i po ułożeniu w środku instalacji elektrycznej 
lub sanitarnej, między profilami pionowymi umieszczana jest wełna mine-
ralna lub szklana. Sztywna wełna w płytach zazwyczaj nie wymaga moco-
wania. Wełnę w postaci maty zabezpiecza się przed osuwaniem za pomo-
cą specjalnych wieszaków lub długich wkrętów wkręcanych w profile. Za-
stosowanie lekkich konstrukcji wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych 
jako ścian działowych, z wypełnieniem płytami lub matami z wełny mine-
ralnej skalnej lub szklanej, zapewnia wszystkie wymagane poziomy izola-
cyjności akustycznej określone w stosownej Polskiej Normie. 

3. Przy pokryciu dwuwarstwowym i wielokrotnym pierwsza warstwa płyt 
(leżąca bezpośrednio na konstrukcji) oraz następne wewnętrzne są mo-
cowane jedynie przy użyciu blachowkrętów w rozstawie co 75 cm, nato-
miast rozstaw wkrętów na warstwie ostatniej (zewnętrznej) jest taki jak 
przy pokryciu jednowarstwowym z zastrzeżeniem, że długość wkrętów 
musi być tak dobrana, aby była większa od łącznej grubości płyt o 10 mm 
przy stosowaniu profili stalowych. 
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4. Mocując płyty do konstrukcji, należy zwracać uwagę, aby płyty nie spo-
czywały bezpośrednio na podłodze – powinny być uniesione. Dystans po-
między krawędzią płyty a podłogą ma wynosić ok. 10 mm. 

5 – Montaż profili ościeżnicowych 
 

W ścianach z płyt gipsowo-kartonowych oście-
żnice najczęściej są montowane na etapie wykony-
wania konstrukcji. Do ścian w każdym z systemów 
można stosować dowolne ościeżnice zarówno drew-
niane jak i stalowe. W miejscu, w którym montuje się 
ościeżnicę w szkielecie ścianki następuje zakłócenie 
rytmu ustawienia słupków. Słupki ościeżnicowe są 
wykonane ze specjalnych, systemowych profili UA 
z blachy o grubości 1,8 mm. Wymagają one pewnego 
utwierdzenia w suficie i podłodze. Służą do tego spe-
cjalne kątowniki przykręcane na końcach profilu UA 
śrubami M8 i zamocowane do sufitu i podłogi kołka-
mi rozporowymi. Bezpośrednio nad ościeżnicą musi 

być wstawiony odcinek profilu UW łączący słupki ościeżnicowe, tworząc rodzaj 
nadproża. Umożliwia to wstawienie krótkich odcinków profilu CW usytuowa-
nych zgodnie z rozstawem pozostałych słupków nad otworem drzwiowym. 

6 – Płytowanie 
 

Montując płyty gipsowo-kartonowe jako okładziny ścian najczęściej usta-
wia się je długością w kierunku pionowym tak, aby sięgały od podłogi do sufitu. 
W pomieszczeniach wysokich (powyżej 3 m) oraz wszędzie tam, gdzie układ 
komunikacyjny uniemożliwia wniesienie płyt o wymaganej długości występuje 
konieczność łączenia płyt na długości. Niedopuszczalne jest łączenie wszystkich 
płyt na jednakowej wysokości (w jednej linii poziomej). Styki poziome dwóch 
sąsiednich płyt powinny być przesunięte względem siebie w pionie przynajm-
niej o 40 cm. Równocześnie należy przestrzegać wymogu, aby odcinek płyty 
montowany bezpośrednio przy podłodze i suficie nie był mniejszy niż 40 cm. 
Nie jest błędem montaż płyt na ścianie długością w kierunku poziomym, ale 
uzasadniony jest wtedy, gdy wysokość pomieszczenia jest wielokrotnością wy-
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miaru szerokości płyty. Ten układ montażu jest bardzo 
mało popularny. 

Styki pionowe płyt pokrycia z jednej strony ściany 
winny być przesunięte o wielkość równą rozstawieniu 
słupków tj. zwykle co 60 cm. Dla uzyskania takiego 
przesunięcia, w przypadku gdy po jednej stronie ścia-
ny rozpoczynano pokrywanie całą płytą, po drugiej 
stronie należy rozpoczynać połową szerokości płyty. 
Wymóg ten dotyczy również pokrywania dwuwar-
stwowego oraz przesunięcia styków w każdej kolejnej 
warstwie. Mocując płyty do konstrukcji, należy zwra-
cać uwagę, aby płyty nie spoczywały bezpośrednio na 
podłodze – powinny być unie-sione. Dystans pomiędzy 
krawędzią płyty a podłogą ma wynosić ok. 10 mm. Do 
takiego ustawienia płyt na powierzchni stropu lub 
podłogi w trakcie montażu najwygodniej używać pod-

kładek z płyt gipsowo-kartonowych. 

7 – Prosta linia cięcia i otwory w płytach gipsowo-kartonowych 

Przed przystąpieniem do samego mocowania płyt na ścianie należy skory-
gować wymiar płyt (naturalnie wtedy, gdy długości handlowe płyt nie odpo-
wiadają wysokości pomieszczenia). Przecinanie płyt wzdłuż linii prostej wyko-
nuje się poprzez jednostronne nacięcie płyty (od strony licowej) nożem mon-
terskim, a następnie przełamanie rdzenia gipsowego i przecięcie kartonu po 
drugiej stronie płyty. 

 
Jeżeli występuje konieczność przecinania wzdłuż dwóch odcinków pro-

stych wzajemnie prostopadłych, należy najpierw przeciąć jeden odcinek 
specjalną piłą płatnicą, a drugi bok odciąć nożem. Otwory w płycie wykonuje 
się wycinarką koronową założoną do wiertarki, lub piłą otwornicą. 
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8 – Technika montowania płyt 

Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do profili 
konstrukcji wykonuje się systemowymi blachowkrę-
tami. Kształt łba tych wkrętów umożliwia wciśnięcie 
go w mocowaną płytę (rys. 2) na tyle, aby nie wysta-
wały ponad jej płaszczyznę (rys. 3), a przy tym nie 
powodowały uszkodzenia kartonu pokrywającego 
płytę (rys. 1). W zależności od grubości blachy, 
z której wykonane są profile stosuje się dwa rodzaje 
blachowkrętów. Do blachy o grubości max. 0,75 mm 
można wkręcać blachowkręty zakończone ostro, na-
tomiast do blachy grubszej należy stosować wkręty 
samonawiercające. Do wprowadzania wkrętów uży-

wa się wkrętarek skonstruowanych specjalnie do tego celu. Pokrywanie ściany 
płytami rozpoczyna się od narożnika pomieszczenia. 

Pionowo przebiegające stalowe profile CW, po przyłożeniu płyty należy tak 
ustawić, aby były równoległe do krawędzi pionowej płyty oraz aby ta krawędź 
wypadała na środku szerokości półki profilu. Przy stosowaniu pokrycia jednowar-
stwowego na ruszcie stalowym używa się blachowkrętów 3,5 x 25 mm (przy 
dwóch warstwach 3,5 x 35). Blachowkręty w poszyciach wielowarstwowych po-
winny mieć długość o 10 mm większą od sumy grubości warstw. Wkręty należy 
tak rozstawiać, aby dystans pomiędzy nimi wynosił maksymalnie 25 cm. Nato-
miast w poszyciach wielowarstwowych, w warstwach spodnich, co 75 cm. 

9 – Ściana instalacyjna 

Przy prowadzeniu w ścianach działowych insta-
lacji elektrycznych i wodnych należy pamiętać, że 
wewnątrz profili można prowadzić jedynie cienkie 
rurki o średnicy nie większej niż połowa szerokości 
profilu. 

W przypadku prowadzenia rur o większej śre-
dnicy, np. kanalizacyjnych, należy zastosować specjalną konstrukcję tzw. ścian-
kę instalacyjną. Do montażu takiej ściany zwykle używa się profili CW (C) 50, 
dzięki czemu minimalizuje się niezbędną grubość ściany. Dla zapewnienia od-
powiedniej stabilności profile słupkowe z obydwu stron łączone są poprzecznie 
za pomocą pasków płyty gipsowo-kartonowej o długości 30 cm rozstawionych 
co 1/3 wysokości ściany. Zasadniczo stosowane jest płytowanie dwuwarstwo-
we, jedynie ściany, które nie muszą przenosić obciążeń z urządzeń sanitarnych 
i nie będą wykańczane płytkami ceramicznymi, mogą mieć płytowanie jedno-
warstwowe. W tym przypadku wysokość maksymalna ściany będzie mniejsza 
przy stosowaniu profili CW (C)50 lub profili CW (C) 75. Od strony pomieszczeń 
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o podwyższonej wilgotności powietrza należy stoso-
wać płyty o podwyższonej odporności na zawilgocenie 
(H2) w obu warstwach. 

Przy montażu urządzeń sanitarnych należy stoso-
wać specjalne stelaże montażowe, które przejmują 
obciążenia. Stelaże montuje się do profili stanowią-
cych konstrukcję ściany, a po opłytowaniu jednej 
strony (tej od strony armatury) można przystąpić do 
montażu instalacji sanitarnych. Mocowanie rur do 
stelaży za pomocą obejm i uchwytów z podkładkami 
z gumy zmniejsza przenoszenie dźwięków od arma-
tury. Rury z zimną wodą muszą być zaizolowane dla 
uniknięcia roszenia. Stosowanie izolacji z wełny mine-
ralnej zalecane jest też na całej powierzchni wewnę-
trznej, po obu stronach ściany instalacyjnej. 

 
 
 
 

10 – Ściany o przebiegu krzywoliniowym (łukowe) 

Konstrukcja ścianki łukowej jest niemal identyczna z konstrukcją ścianki 
prostej. Wznoszenie ścian o przebiegu krzywoliniowym rozpoczyna się od wy-
znaczenia jej przebiegu na podłodze i suficie. Aby dokładnie przenieść ślad 
ściany z podłogi na sufit bardzo przydatne jest stosowanie wcześniej wykona-
nych szablonów. W momencie projektowania ściany krzywoliniowej należy 

pamiętać o tym, że styki pionowe płyt pokrywają-
cych jedną i drugą stronę ściany nie będą przypadały 
na tym samym profilu pionowym CW. Równocześnie 
sam fakt, że konstrukcja ściany będzie najczęściej 
stanowiła szablon do obginania płyt, wymusza po-
ważne zagęszczenie profili pionowych. Rozstaw 
słupków zależy głównie od promienia krzywizny 
ściany. Minimalne promienie krzywizny ściany to 
w przypadku ściany wklęsłej 60 cm, a w przypadku 
wypukłej 100 cm. Szybkie i perfekcyjne wykona-nie 
ściany łukowej nie stanowi problemu przy zastoso-
waniu specjalnych płyt gipsowo-kartonowych o gru-
bości 6,5 mm, zbrojonych włóknem szklanym. Należy 
stosować poszycie dwustronne w układzie pozio-
mym. 
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Na rysunku: 1. Płyty gipsowo-kartonowe przystosowane go gięcia. 2. Profil słup-
kowy CW (C)100, maksymalnie co 30 cm, 3. Profil poziomy UW (U) (nadcięty), 4. Bla-
chowkręty 3,5 x 25 mm, 5. Blachowkręty 3,5 x 35 mm, 6. Kołki rozporowe lub dyble; 
max co 100 cm, 7. Taśma uszczelniająca , 8. Wełna mineralna skalna lub szklana. 

Największym problemem, przy wykonywaniu krzywoliniowych ścian, jest 
zgodne z projektem wygięcie profilu UW (U) i zamocowanie go do podłogi 
i sufitu. Do tego celu używa się specjalnie wstępnie nacinanego profilu do łu-
ków ściennych. Profil jest fabrycznie nacięty. Ręcznymi nożycami do blachy 
przecina się co 5 cm (lub co 10 lub 15 cm przy większych promieniach krzywi-
zny) jedną półkę (po zewnętrznej stronie łuku), co umożliwia wygięcie profilu 
w płaszczyźnie poziomej. Dla ustabilizowania nadanej krzywizny nacinany profil 
UW (U) należy zamocować do podłoża wbijanymi kołkami szybkiego montażu 
rozmieszczonymi maksymalnie co 50 cm przy małych promieniach w fabrycznie 
wykonanych otworach. W przypadku tych ścian stosuje się w obu warstwach 
mniejszy rozstaw wkrętów, który nie powinien przekraczać 20 cm. 

Pytania sprawdzające i zadania praktyczne 

1. Jakie są etapy montażu ściany działowej w technologii suchej zabudowy? 
2. Dlaczego konieczne jest oklejanie niektórych profili taśmą akustyczną? 
3. Jakiego rodzaju profile stalowe używane są do montowania ościeżnic? 
4. O ile mniejsza powinna być długość profilu CW (C) od wysokości pomiesz-

czenia? 
5. Jaka jest podstawowa zasada łączenia profili CW (C) z profilami UW (U)? 
6. Ile wynosi maksymalny łuk ściany wypukłej? 
Zadanie 1: Wyznacz położenie ściany działowej na podstawie dokumentacji 
projektowej pomieszczenia. Zaznacz to położenie na wszystkich czterech prze-
grodach konstrukcyjnych. 
Zadanie 2: Wykonaj montaż fragmentu ścianki działowej instalacyjnej do pro-
wadzenia instalacji kanalizacyjnej. Zaprezentuj wykonane ćwiczenie. 
Zadanie 3: Wykonaj fragment ścianki krzywoliniowej z płyt g-k z poszyciem 
dwustronnym. 
Zaprezentuj wykonane ćwiczenie. 
 
Moduł 3 –  Montowanie systemów sufitów podwieszanych 

 

Wymagania wstępne. Przystępując do realizacji programu jednostki mo-
dułowej „Montowanie systemów sufitów podwieszanych”, powinieneś umieć: 
• stosować terminologię budowlaną, 
• odczytywać i interpretować rysunki budowlane, 
• posługiwać się dokumentacją budowlaną, 
• zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymogami ergonomii i przepi-

sami bhp, 
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• transportować materiały budowlane, 
• korzystać z różnych źródeł informacji, 
• rozpoznawać materiały stosowane w systemach suchej zabudowy, 
• przygotowywać zaprawy gipsowe, 
• dobierać narzędzia i sprzęt do robót montażowych, 
• wykonywać podstawowe pomiary w robotach budowlanych, 
• wykonywać rusztowania do robót budowlanych. 

Efekty uczenia się. W wyniku realizacji programu jednostki modułowej 
powinieneś umieć: 
• przygotować stanowisko do montażu okładzin sufitowych, 
• przygotować miejsce składowania i magazynowania materiałów do mon-

tażu okładzin sufitowych, 
• transportować materiały sufitów podwieszanych, 
• wytyczyć położenie sufitów podwieszanych, 
• przygotować i przyciąć płyty do montażu sufitów podwieszanych, 
• dobrać i zamontować profile do montażu sufitów podwieszanych, 
• zamontować płyty do profili, 
• ułożyć izolację między płytami, 
• wykonać prace wykończeniowe jak szpachlowanie, obróbka naroży ze-

wnętrznych, czyszczenie płyt, 
• zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo-

żarowej oraz ochrony środowiska. 

Jednostka modułowa 1 – Systemy sufitów podwieszanych 

1 – Właściwości systemów sufitów podwieszanych 

Sufit podwieszany pod stropem, wykonany z płyt gipsowo-kartonowych 
w systemie suchej zabudowy, spełnia wiele funkcji, trudnych do osiągnięcia 
przy zastosowaniu tradycyjnych technologii wykańczania wnętrz. 

Jest elementem kształtującym pomieszczenie. Można za jego pomocą za-
maskować stare powierzchnie ze spękanym tynkiem i nierówną powierzchnię. 
Prawie nieograniczone możliwości montażu i gięcia płyty gipsowo-kartonowej 
wynikające z elastyczności i lekkości tego materiału budowlanego pozwalają na 
uzyskanie kształtów powierzchni sufitu i jego połączeń ze ścianami w formy 
zaspokajające estetykę najwybredniejszego projektanta. Bez problemu może-
my obniżyć sufit nad częścią powierzchni pomieszczenia (kuchnia, salonik), 
a przy zastosowaniu specjalnych profili i płyt uzyskać krzywoliniowe „wyspy” 
z podświetleniami. Sufitami podwieszanymi z płyt gipsowo-kartonowych da się 
formować skosy, uskoki, łuki i podcienia. Dzięki temu można optycznie zmienić 
wygląd pomieszczenia, montując np. w odpowiedni sposób oświetlenie halo-
genowe. 
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Można również ukryć instalacje (oprócz gazowej, której zabudowę zakazu-
je prawo budowlane). W przestrzeni pomiędzy płytami gipsowo-kartonowymi 
a stropem można zatem poprowadzić instalacje, które wymagałyby kłopotli-
wego wkuwania w konstrukcję domu lub maskowania dodatkowymi przesło-
nami. W suficie podwieszanym można ukryć klimatyzatory, nawiewniki i wy-
wiewniki wentylacyjne lub elementy ogrzewania powietrznego. 

Wymagania dotyczące zarówno bezpieczeństwa przeciwpożarowego, jak 
i parametrów akustycznych ścian i stropów są znacznie ostrzejsze dla budyn-
ków użyteczności publicznej niż dla domów jednorodzinnych. Dlatego sufity 
podwieszane, które są wystarczająco dobre do stosowania w biurach, bez wąt-
pienia nadają się również do domów jednorodzinnych. 

2 – Zalety systemów sufitów podwieszanych 

Do zalet sufitów podwieszanych wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych 
zamontowanych do konstrukcji nośnej podwieszonej na profilach stalowych 
zalicza się: 
a) szybki montaż fabrycznie przygotowanej konstrukcji, 
b) regulowana wysokość konstrukcyjna sufitu, 
c) łatwe układanie materiału izolacyjnego (wełny mineralnej), 
d) łatwy montaż systemowego oświetlenia i kratek wentylacyjnych. 

Warto zaznaczyć, że sufit podwieszany wykonany z płyt gipsowo- 
-kartonowych może być elementem izolacji akustycznej między kondygnacjami 
lub częściowo izolacji od dźwięków materiałowych (tzw. „odgłosów kroków”). 
W pokoju, w którym słuchana jest głośna muzyki, można poprzez zamontowa-
nie sufitu podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowych i ułożenie w wolnej 
przestrzeni wełny mineralnej polepszyć warunki akustyczne. 

Można je wykorzystać również jako konstrukcję z izolacją termiczną. Sufit 
zamontowany pod nieogrzewanym strychem może dodatkowo zapobiegać 
stracie ciepła. Producenci systemów suchej zabudowy polecają wełnę mineral-
ną jako najlepszy materiał izolacyjny, o wysokim wskaźniku izolacyjności ciepl-
nej, akustycznej i w klasie niepalności A1. 

W skład, dostarczanego przez producentów systemu suchej zabudowy sufi-
tów wchodzą: systemowe profile stalowe, zawiesia (wieszaki), inne elementy 
konstrukcyjne, płyta gipsowo-kartonowa, w razie potrzeby materiał izolacyjny 
(wełna mineralna), paroizolacja (folia), masy szpachlowe i taśmy do spoinowania. 

3 – Typy systemów sufitów podwieszanych 

Wyróżniamy trzy sposoby montażu sufitu podwieszanego: 
a) sufit podwieszany montowany na konstrukcji jednopoziomowej, 
b) sufit podwieszany montowany na konstrukcji dwupoziomowej, 
c) okładzina sufitowa. 
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Każdy z wymienionych sposobów zabudowy sufitu pozwala na wykorzy-
stanie specyficznych zalet takiego rozwiązania. Okładzina sufitowa montowana 
na konstrukcji z profili CD umożliwia zminimalizowanie strat na wysokości po-
mieszczenia. 

 

Pytania sprawdzające i zadania praktyczne 

1. Czego nie można zawieszać pomiędzy sufitem podwieszanym a stropem? 
2. Jakie są trzy sposoby montażu sufitów podwieszanych? 
3. Jakie elementy wchodzą w skład systemów sufitów podwieszanych? 
4. Jaką rolę spełnia sufit podwieszany? 
5. Jakie zalety ma sufit podwieszany? 
6. Czy można podwieszać do rusztu oprawy oświetleniowe? 
7. Jaki system umożliwia podwieszenie sufitu 6 cm poniżej stropu? 
Zadanie 1: Opisz elementy konstrukcji sufitu podwieszanego przedstawionej na 
rysunku. 
Zadanie 2: Przedstaw na rysunkach w rzucie i przekroju okładzinę sufitową 
montowaną na profilach CD60. 
Zadanie 3: Dokonaj klasyfikacji sufitów podwieszanych wykonanych w tech-
nologii suchej zabudowy ze względu na sposób montażu konstrukcji nośnej. 

 

 

Jednostka modułowa 2 – Etapy montowania systemów sufitów 
podwieszanych 

1 – Wymagania ogólne 

Przystąpienie do robót z wykorzystaniem płyt gipsowo-kartonowych jest 
możliwe dopiero wtedy, gdy są zakończone wszystkie roboty „mokre” (np. 
wylewki i tynki „mokre”) oraz została zamontowana stolarka okienna. 
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Równocześnie wymaga się, aby temperatura w pomieszczeniach nie spa-
dała poniżej 10°C. Jeżeli roboty są prowadzone w okresie zimowym, powinno 
już funkcjonować ogrzewanie budynku. Wymóg utrzymania minimalnej tempe-
ratury dotyczy również czasu, w którym na budowie nie przebywają pracowni-
cy. Niedopuszczalne jest okresowe podgrzewanie pomieszczeń nagrzewnicami 
budowlanymi (np. przez 8 godz.) i dopuszczanie do spadku temperatury w go-
dzinach nocnych. Wymóg ten wynika z konieczności utrzymania nieprzekracza-
jącej 70% wilgotności względnej powietrza. 

Przypomnieć należy również, że płyty gipsowo-kartonowe muszą być skła-
dowane w pomieszczeniach zamkniętych lub pod zadaszeniem. 

W budynkach o podwyższonym standardzie wyposażenia (których buduje 
się coraz więcej) występuje tak duża ilość różnego rodzaju instalacji, że rozpro-
wadzenie ich jest bardzo kłopotliwe, a czasem wręcz niemożliwe, jeżeli projekt 
budowlany nie rozwiązywał tego zagadnienia indywidualnie. Bardzo wygodnym 
rozwiązaniem dla instalatorów (a przy centralnej klimatyzacji – nieodzownym) 
jest wydzielenie przestrzeni technicznej powstałej pomiędzy stropem nośnym 
a sufitem podwieszonym. Jest to rozwiązanie bardzo proste a zarazem umożli-
wiające utrzymanie wysokiego poziomu estetyki wykończenia. 

2 – Zasady montażu płyt gipsowo-kartonowych w suficie podwieszanym 

Płyty gipsowo-kartonowe mogą być montowane nie tylko w pozycji piono-
wej na ścianach. Montowane poziomo na stropie będą stanowiły sufit. O ile na 
ścianach płyty gipsowo-kartonowe mogą być klejone oraz mocowane łącznikami 
mechanicznymi (jak wkręty, gwoździe czy zszywki), to na suficie można stosować 
tylko łączniki mechaniczne.  

 
Nie dopuszcza się klejenia płyt gipsowo-kartonowych na powierzchniach 

poziomych i skośnych (sufity, skosy). Narzuca to konieczność wcześniejszego 
przygotowania konstrukcji, do której będzie mocowana płyta gipsowo- 
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-kartonowa. Montowana na suficie płyta podlega innym niż na ścianie obciąże-
niom i dlatego konstrukcja stosowana na suficie pod płytą gipsowo-kartonową, 
zwana rusztem jest całkowicie inna niż konstrukcja ścienna. Ciężar własny usta-
wionych poziomo płyt powoduje powstawanie naprężeń zginających w przekroju 
płyty. Dlatego rozstaw profili stanowiących konstrukcję jest zależny od wytrzy-
małości na zginanie stosowanej płyty, czyli od średniej grubości płyty oraz od 
kierunku jej obciążenia. Rozstaw blachowkrętów wzdłuż profilu musi być również 
mniejszy niż przy montażu ścian i powinien wynosić od 150 do 200 mm. 

Jeżeli profile do których będzie przykręcana płyta, będą prostopadłe do dłu-
gości płyty to taki układ nazywamy poprzecznym (rysunek 1), natomiast kiedy 
profile są równoległe do długości płyty to mamy do czynienia z układem podłuż-
nym (rysunek 2). 

3 – Kierunek układania płyt na suficie 

Zanim podejmie się decyzję o kierunku i rodzaju 
rusztu, należy ustalić kierunek ułożenia płyt gipsowo- 
-kartonowych na suficie danego pomieszczenia. De-
cydujący o tym jest kierunek oświetlenia tego sufitu. 

Jeżeli pomieszczenie będzie oświetlone świa-
tłem słonecznym padającym z okien usytuowanych 
na ścianach, to płyty powinny być ustawione swoją 
długością równolegle do ściany z oknami. Wymóg 
ten wynika z faktu, że spoiny poprzeczne (styki kra-
wędzi nieobłożonych kartonem) winny być równole-
głe do kierunku padania światła. Spoiny te są lekko 
wypukłe w stosunku do płaszczyzny płyt i światło 
padające prostopadle do nich może je uwidocznić, 

rzucając cień za spoiną. 
W pomieszczeniach, w których okna usytuowane są na dwóch wzajemnie 

prostopadłych ścianach, należy przeanalizować, które okna są skierowane na 
południe (poz. 1 na rysunku 2) i w stosunku do nich ułożyć płyty, kierując się 
powyżej opisanymi zasadami. 

4 – Rodzaj konstrukcji i sposoby jej zawieszenia 

Do konstruowania rusztów sufitowych stosuje się najczęściej zestaw 
dwóch profili: profil główny „CD” o szerokości 60 mm i profil przyścienny „UD” 
wykonane z ocynkowanej blachy stalowej o grubościach 0,6 mm lub 0,55 mm. 
Do tych profili dostępne są akcesoria umożliwiające wykonanie połączeń mię-
dzy sobą oraz podwieszenia do stropu. 

Gdy został ustalony kierunek ułożenia płyt na suficie, należy zaprojekto-
wać przebieg profili nośnych konstrukcji (profilami nośnymi w tym opracowa-
niu nazwano profile dolne, do których bezpośrednio będzie mocowana płyta 
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gipsowo-kartonowa) oraz rozwiązanie konstrukcji uwzględniające sposób pod-
wieszenia go do stropu. Rodzaj zaprojektowanej konstrukcji zależy również od 
funkcji sufitu. Jeżeli oprócz poprawy estetyki pomieszczenia sufit będzie do-
datkowo pełnił rolę przegrody czy osłony ogniowej albo będzie dodatkowo 
obciążony np. oprawami świetlnymi i materiałem termoizolacyjnym, to należy 
odpowiednio zagęścić rozstaw profili. 

Ważnym elementem sufitu podwieszonego jest zamocowanie konstrukcji 
do stropu nośnego. Jeżeli konstrukcja nie będzie oddalona od stropu na odle-
głość większą niż 120 mm, stosuje się wieszaki mocowania bezpośredniego 
(typu ES). Do stropu żelbetowego ten element jest zamocowany kotwą meta-
lową o konstrukcji umożliwiającej kompensację średnicy otworu w betonie. 
W stropie żelbetowym dolna strefa betonu jest poddana rozciąganiu i towarzy-
szy temu zjawisku powstawanie siatki mikropęknięć. Rozwartość tych pęknięć 
jest zmienna i zależy od obciążenia stropu. Kołki do szybkiego montażu mogą 
wypaść z otworów, które są wiercone w fazie budowy, kiedy nie ma jeszcze na 
stropie obciążeń eksploatacyjnych. Kiedy budynek zostanie oddany do eksploa-
tacji i stropy zostaną obciążone, pęknięcia przebiegające przez otwór powięk-
szają jego średnicę, dlatego konstrukcja kołka musi umożliwiać zwiększenie 
swojej średnicy, aby siła wyrywająca kotwę z otworu pozostała wielkością sta-
łą. Warunek ten spełnia szereg metalowych kołków, z elementem stożkowym 
lub klinowym. Zdecydowanie nie wolno używać do mocowania wieszaków 
kołków rozporowych z plastikowym elementem rozprężnym. Nie wolno stoso-
wać również kołków wstrzeliwanych, jeżeli będą pracować na rozciąganie. 

Jeżeli konstrukcja sufitowa musi być obniżona, to zachodzi konieczność 
stosowania wieszaków z elementem rozprężnym i prętem mocującym lub wie-
szaków noniuszowych. Wieszaki noniuszowe stosuje się w sufitach stanowią-
cych osłonę lub przegrodę ogniową oraz wszędzie tam, gdzie konieczne jest 
zabezpieczenie sufitu przed podnoszeniem np. na skutek różnicy ciśnień po-
wietrza w przestrzeni nad i pod sufitem oraz drgań. 

5 – Sufit na konstrukcji pojedynczej 

Stosuje się go zazwyczaj w koryta-
rzach oraz w pomieszczeniach, których 
szerokość nie przekracza 2,6 m. Jest to 
rozwiązanie najmniej materiałochłonne, 
niemniej należy zdawać sobie sprawę 
z tego, że niższym kosztom materiało-
wym będzie towarzyszył wyższy nakład 
robocizny. W tym rodzaju konstrukcji 
profile „CD” przebiegają pomiędzy 

dwiema ścianami podłużnymi oraz są dodatkowo zamocowane do stropu za 
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pośrednictwem wieszaków usytuowanych wzdłuż profila w odstępach nie 
większych niż 100 cm. Poszycie sufitu stanowi płyta mocowana podłużnie 
w stosunku do profilu bez połączenia na szerokości – nie dopuszcza się łączenia 
płyt gipsowo-kartonowych na długości. Na ścianach podłużnych są zamocowa-
ne profile przyścienne „UD” w płaszczyźnie sufitu. Końce profili „CD” tkwią 
pomiędzy półkami profila przyściennego. Większy nakład robocizny przy wyko-
nywaniu tego rodzaju konstrukcji wynika z konieczności zamocowania 
w stropie nośnym większej ilości wieszaków (ok. 2,5 szt/1 m2) niż przy kon-
strukcji krzyżowej (ok. 1,1 szt/1 m2). Poziomowanie tego rusztu jest również 
bardziej pracochłonne i kłopotliwe. 

 
Na rysunku: 1. płyta gipsowo-kartonowa, 2. profil nośny CD, 3. profil przyścienny 

UD, 4. Wieszak (noniusz obrotowy lub wieszak z elementem rozprężnym)er, 5. Górna 
część wieszaka, 6. Łącznik poprzeczny do konstrukcji jednopoziomowej, 7. Wieszak 

6 – Sufity na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej 

Są one rozwiązaniem podstawowym 
i stosowanym w pomieszczeniach głów-
nie z powodu łatwości montażu i regula-
cji poziomu płaszczyzny sufitu. W tym 
rodzaju rusztu wieszaki mogą być roz-
mieszczone nawet w siatce 90 x 100 cm. 
Wieszaki podtrzymują główną (górną) 
warstwę konstrukcji wykonaną również 

z profili „CD”. Przy ścianach końce profili warstwy głównej (górnej) spoczywają 
na górnej półce profilu przyściennego „UD”. Profile nośne „CD” zawiesza się na 
łącznikach krzyżowych obejmujących górny profil i wciśniętych zatrzaskowo po-
między półki dolnego profilu. Końce profili nośnych wsunięte są pomiędzy półki 
profilu przyściennego. Profile „CD” wykonywane są w długościach handlowych 
do 4 m. Aby je przedłużyć, należy zastosować łącznik wzdłużny. Przy łączeniu 
profili warstwy głównej (górnej) należy pamiętać, aby najbliższy wieszak był nie 
dalej niż 20 cm od miejsca połączenia profili. Równocześnie obowiązuje zasada, 
aby łączenie dwóch sąsiednich profili było przesunięte o minimum 80 cm. 

Na rysunku: 4. Sufit na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej: 1. płyta g-k, 2. Pro-
fil nośny CD, 3. Profil przyścienny UD, 4. Wieszak (noniusz obrotowy lub wieszak 
z elementem rozprężnym), 5. Górna część wieszaka, 6. Łącznik krzyżowy, jednoczę-
ściowy, 7. Wieszak. 
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Przy konstruowaniu tych sufitów należy pamiętać o poniższych zasadach: 
• maksymalna odległość osi skrajnego profilu warstwy nośnej (dolnej) od 

ściany do niego równoległej nie może przekraczać 15 cm, 
• maksymalna odległość osi skrajnej profilu warstwy głównej (górnej) od 

ściany do niego równoległej nieprzekraczać 30 cm, 
• maksymalna odległość skrajnego wieszaka (licząc od ściany) na profilu 

głównym (górnym) nie może przekraczać 30 cm. 

 
7 – Okładzina sufitowa na profilach CD60 

Tego rodzaju konstrukcja ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie istotne 
jest zminimalizowanie grubości zabudowy sufitu. Na minimalną grubość takiej 
zabudowy składają się: profil 15,5 mm oraz płyta o grubość co najmniej 
12,5 mm. Nie należy – ze względów wytrzymałościowych – stosować płyt 
o mniejszej grubości. 

W trakcie montażu należy zwrócić uwagę aby skrajne profile CD60 nie były 
oddalone od ścian więcej niż 10 cm. Przestrzeń zabudowywaną sufitem pod-
wieszanym należy podzielić na tyle części, by odległości między profilami nie 
przewyższały dopuszczalnych. Poprzeczne płytowanie sufitów pozwala na prze-
suwanie profili w ramach dopuszczalnych rozstawów tak, by można je było 
łatwo i pewnie zamocować. Płyty przykręca się do zamocowanych profili wkrę-
tami TN 25 dla płyt o grubości 12,5 i 15 mm oraz TN 35 dla 20 i 25 mm, w roz-
stawach co 15 cm. Montowana płyta powinna być przycięta na długość w taki 
sposób, by krawędź poprzeczna po przykręceniu wypadała na środku profilu. 
W sąsiednim rzędzie płyt połączenia poprzeczne muszą być przesunięte mini-
mum o jeden profil tak, by nie powstawały spoiny w kształcie krzyża. Kierunek 
płytowania w pomieszczeniu powinien być taki, by długie spoiny były równole-
głe do głównego kierunku padania światła. 

Najczęściej profile CD60 mocowane są do stropu za pomocą uchwytów 
typu ES. Na stropie wyznacza się miejsca mocowania uchwytów, rozstawiając 
je co 60 cm w poziomie i maksymalnie co 130 cm w pionie. Za pomocą wkrę-
tów przykręcane są profile do uchwytów ES. Po każdej stronie profilu powinny 
być po dwa wkręty. Wystające końce uchwytów ES odgina się pod kątem 90 
stopni, tak by nie wystawały ponad lico profilu. Przed przystąpieniem do przy-
kręcania płyt należy sprawdzić za pomocą długiej łaty, czy płaszczyzna zabudo-
wy jest równa. Konstrukcja, w której profile mocowane są w opisany powyżej 
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sposób daje większe możliwości kompensowania nierówności stropu. Umożli-
wia ponadto zakrycie instalacji poprowadzonych pod stropem, jeżeli ich gru-
bość nie przekracza 9 cm lub obniżenia sufitu w stosunku do stropu o 12 cm. 
Wszystkie mocowania do stropu należy zawsze wykonywać za pomocą meta-
lowych dybli. 

8 – Parametry techniczne poszczególnych rozwiązań sufitów 

Lp. Opis konstrukcji Ilość 
płyt 

Rozstaw elementów 
konstrukcji Odpor-

ność 
ogniowa 

CD 
dolne 
nośne 

CD 
główne 
górne 

wieszaki 

1 pojedynczy 1x12,5 100 – 120 – 
2 Krzyżowy dwupoziomowy 1x12,5 50 100 90 – 
3 Krzyżowy jednopoziomowy 1x12,5 50 120 120 – 
4 Krzyżowy dwupoziomowy 1x12,5 40 100 75 REI 30 
5 Krzyżowy jednopoziomowy 1x15,0 40 120 70 REI 30 
6 Krzyżowy dwupoziomowy 2x15,0 40 100 70 REI 30 
7 Krzyżowy jednopoziomowy 2x15,0 40 120 65 REI 30 

9 – Opłytowanie 

Dla uproszczenia operowania całą płytą na suficie korzysta się często z płyt 
o długości 200 cm. Płyta taka jest lżejsza, a jej długość umożliwia pokrywanie 
konstrukcji, bez docinania płyty. Szereg producentów oferuje płyty o długości 
200 cm z fabrycznie fazowanymi krawędziami poprzecznymi, co ułatwia spoino-
wanie połączeń płyt. Spoiny poprzeczne w sąsiednich rzędach płyt powinny być 
przesunięte względem siebie przynajmniej o moduł rozstawu, czyli o 50 cm. 

Przy pokrywaniu wielowarstwowym tak należy rozplanować ułożenie płyt 
w drugiej warstwie, aby spoiny zarówno podłużne jak i poprzeczne nie pokrywały 
się przynajmniej w sąsiednich warstwach. Zasadniczo wymogi dotyczące długości 
wkrętów, przy mocowaniu płyt na suficie, są takie same jak dla ścian, niemniej 
wygodnie jest przykręcać pierwszą warstwę dłuższymi o 10 mm wkrętami. 

Pytania sprawdzające i zadania praktyczne 

1. Jakie są ogólne warunki prowadzenia robót w technologii suchej zabudowy? 
2. Jakie są zasady montażu płyt gipsowo-kartonowych w sufitach podwiesza-

nych? 
3. Jakie rodzaje profili stalowych używane są do montażu sufitów podwie-

szanych? 
4. Jakie są zasady mocowania konstrukcji sufitu podwieszanego do stropu? 
5. Jakie są zasady montażu sufitu na konstrukcji pojedynczej? 
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6. Jakie są zasady montażu sufitu na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej? 
7. Jakie są zasady montażu okładzin na profilach CD60? 
8. Jakie są zasady wielowarstwowego układania płyt gipsowo-kartonowych 

na konstrukcji sufitu podwieszanego? 
Zadanie 1: Który z przedstawionych rysunków odpowiada konstrukcji dwupo-
ziomowej? 

 
 
 

Moduł 5 –  Spoinowanie płyt i prace wykończeniowe 
 

Wymagania wstępne. Przystępując do realizacji programu jednostki mo-
dułowej „Spoinowanie płyt i prace wykończeniowe”, powinieneś umieć: 
• stosować terminologię budowlaną, 
• odczytywać i interpretować rysunki budowlane, 
• posługiwać się dokumentacją budowlaną, 
• zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymogami ergonomii i przepi-

sami bhp, 
• transportować materiały budowlane, 
• korzystać z różnych źródeł informacji, 
• rozpoznawać materiały stosowane w systemach suchej zabudowy, 
• przygotowywać zaprawy gipsowe, 
• dobierać narzędzia i sprzęt do robót montażowych, 
• wykonywać podstawowe pomiary w robotach budowlanych, 
• wykonywać rusztowania do robót budowlanych. 

Efekty uczenia się. W wyniku realizacji programu jednostki modułowej 
powinieneś umieć: 
• przygotować stanowisko do montażu ścian działowych, 
• przygotować miejsce składowania i magazynowania materiałów do mon-

tażu ścian, 
• transportować materiały do montażu ścian działowych, 
• wytyczać położenie ścian działowych, 
• przygotować i przycinać płyty gipsowo-kartonowe do montażu ścian dzia-

łowych, 
• dobrać i montować profile do montażu ścian działowych, 
• montować płyty do profili, 



 

 108 

• układać izolację między profilami pionowymi, 
• montować profile ościeżnicowe, 
• montować ściany do wyposażenia sanitarnego, 
• montować półki, ściany i obrazy do płyt, 
• wykonać prace wykończeniowe jak szpachlowanie, obróbka naroży ze-

wnętrznych, czyszczenie płyt, 
• sporządzić zapotrzebowanie na materiały do wykonania montażu ścian, 
• ocenić jakość wykonanych robót, 
• stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoża-

rowej oraz ochrony środowiska. 

1 – Spoinowanie krawędzi spłaszczonych fabrycznie 

Po zamocowaniu płyt na ścianie widoczne są wszystkie krawędzie płyt oraz 
łby użytych do mocowania wkrętów. Chcąc uzyskać jednolitą płaszczyznę, należy 
zamaskować spoiny i łby wkrętów oraz uzupełnić ewentualne ubytki i inne 
uszkodzenia krawędzi płyt. Używa się do tego systemowej masy szpachlowej. 

Zadaniem spoinowania jest nie tylko ukrycie styków płyt, ale przede wszyst-
kim połączenie poszczególnych arkuszy płyt w jedną całość. Zdecydowana więk-
szość stosowanych mas szpachlowych charakteryzuje się tym, że ich wytrzyma-
łość na ściskanie wielokrotnie przewyższa wytrzymałość na rozciąganie. Aby 
umożliwić spoinie przenoszenie nawet nieznacznych sił rozciągających, należy 
zazbroić ją taśmą z materiału włóknistego. Powierzchnia pod wykonanie spoiny 
musi być oczyszczona z kurzu i pyłu gipsowego. 

Ze względu na rodzaj zastosowanej masy szpachlowej lub gipsu szpachlo-
wego rozróżniamy spoinowanie z taśmą zbrojącą oraz bez taśmy zbrojącej. 
W obydwu przypadkach przy pierwszym szpachlowaniu masę szpachlową roz-
prowadzamy poprzecznie do linii styku płyt, wciskając ją jak najgłębiej i szczelnie 
wypełniając całą szczelinę. Następnie ruchem jednostajnym, najlepiej jednym 
pociągnięciem, rozprowadzamy i wygładzamy masę szpachlową wzdłuż całej 
spoiny. 
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2 –  Spoinowanie krawędzi spłaszczonych fabrycznie z użyciem 
taśmy zbrojącej 

Do spoinowania krawędzi spłaszczonych fabrycznie używa się taśmy zbroją-
cej. Rozróżniamy trzy rodzaje taśm zbrojących: 
• taśmę papierową, 
• taśmę samoprzylepną siateczkową z włókna szklanego, 
• taśmę z włókna szklanego (z fizeliny). 

Na połączeniach pionowych, dla płyt g-k o krawędzi spłaszczonej (NS, PRO, 
KS i KPOS), mogą być zastosowane wszystkie typy taśm spoinowych. Taśma spoi-
nowa samoprzylepna („siatka”) wklejana na krawędziach łączonych płyt g-k bez-
pośrednio na karton w płytach g-k o krawędziach typu NS i PRO oraz na ułożoną 
uprzednio konstrukcyjną masę szpachlową („na mokry gips”) dla krawędzi typu 
NS, PRO, KS i KPOS. Taśma „fizelinowa” lub papierowa powinny być wklejone na 
połączeniach na „mokry gips". 

Etapy spoinowania płyt gipsowo- kartonowych: 
• (rysunek a) naklejenie taśmy na 
krawędzie płyt i wypełnienie zagłębienia 
masą szpachlową (1), a po wyschnięciu 
pierwszej warstwy, nałożenie szerszej, 
cienkiej warstwy masy finiszowej (2). 
• (rysunek b) przy zastosowaniu ta-
śmy papierowej lub taśmy z włókniny 
najpierw nanoszona jest na połączenie 
płyt warstwa masy szpachlowej, w którą 
wtapiana jest taśma, (3) a następnie, po 

związaniu pierwszej warstwy, (4) nakładana jest druga, nieco szersza warstwa tej 
samej masy szpachlowej, a na koniec, po wyschnięciu spoiny, nakładana jest 
szersza warstwa masy finiszowej (5). 

3 – Wykończenie – szpachlowanie 

Połączenia pionowe (na obniżonych krawędziach fabrycznych) między pły-
tami gipsowo-kartonowymi o krawędzi półokrągłej spłaszczonej (KPOS) można 
szpachlować bez użycia taśmy spoinowej w sytuacji zastosowania specjalnie 
przeznaczonej do tego celu konstrukcyjnej masy szpachlowej. 

Szpachlowanie połączeń poziomych między płytami gipsowo-kartonowymi, 
tj. krawędzi „ciętych” powinno być wykonywane z zastosowaniem taśm spoino-
wych typu „fizelinowego” lub papierowej wklejanych na „mokry gips”. 

Szpachlowanie połączeń pionowych i poziomych między płytami gipsowo- 
-kartonowymi z zastosowaniem taśmy spoinowej wklejanej na uprzednio uło-
żoną konstrukcyjną masę szpachlową („na mokry gips”) wymaga drugiego eta-
pu szpachlowania konstrukcyjną masą szpachlową, które ma na celu „przykry-
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cie” taśmy spoinowej masą szpachlową. O poziomie estetyki wykończenia 
wnętrz wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych decyduje gładkość ich po-
wierzchni. Spoiny nie mogą być widoczne (wypukłe, wklęsłe) po pomalowaniu 
lub tapetowaniu. 

Dla sprecyzowania i skatalogowania jakości wykończenia ścian wykonanych 
w technologii suchej zabudowy przyjmuje się 4 poziomy jakości szpachlowania 
powierzchni. Polski standard branżowy charakteryzujący jej jakość odpowiada 
klasyfikacji europejskiej (Quality Level) i opisany jest za pomocą 4 poziomów 
szpachlowania: 

1. Quality Level 1 (Q1) 
2. Quality Level 2 (Q2) 
3. Quality Level 3 (Q3) 
4. Quality Level 4 (Q4) 
 

 
4 – Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 1 (Quality Level 1 (Q1)) 

Poziom Szpachlowania PSG 1 dotyczy powierzchni ścian wykonanych z płyt 
gipsowo-kartonowych, w stosunku do których nie są formułowane wymagania 
estetyczne (np. podłoże pod płytki ceramiczne, panele) oraz w pomieszczeniach 
tymczasowych i technicznych. Wystarczy zastosować szpachlowanie podstawo-
we, które obejmuje wykonanie spoinowania połączeń płyt gipsowo-kartonowych 
oraz pokrycie masą szpachlową widocznych części elementów mocujących i wy-
kończeniowych. 
• Szpachlowanie na tym podstawowym poziomie zakłada, aby przy krawę-
dziach płyt gipsowo-kartonowych typu NS i PRO przyklejona była taśma zbroją-
ca z włókna szklanego i – w zależności od zaleceń dostawcy systemu – zaszpa-
chlowana jedną lub dwiema warstwami systemowej, konstrukcyjnej masy 
szpachlowej. 
• Nieco inaczej powinno przebiegać spoinowanie w przypadku płyt o kra-
wędzi typu KS. 
• W tym wypadku, przy stosowaniu papierowej taśmy zbrojącej lub fizeli-
nowej lub taśmy siateczkowej z włókna szklanego, w pierwszej kolejności na 
połączenie krawędzi powinna być naniesiona warstwa systemowej, konstruk-
cyjnej masy szpachlowej, a następnie wtopiona w nią taśma zbrojąca. Należy 
pamiętać, że po wyschnięciu pierwszej warstwy masy konstrukcyjnej z wtopio-
ną taśmą zbrojącą, połączenie powinno być zaszpachlowane ponownie jedną 
warstwą systemowej, konstrukcyjnej masy szpachlowej. 
• Jeżeli szpachlowane zostały krawędzie płyty gipsowo-kartonowej typu 
KPOS – podobnie jak przy krawędziach KS – przy stosowaniu papierowej taśmy 
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zbrojącej lub fizelinowej lub taśmy siateczkowej z włókna szklanego, spraw-
dzeniu podlega użycie w pierwszej kolejności systemowej, konstrukcyjnej masy 
szpachlowej, w którą powinna zostać wtopiona taśma zbrojąca. Po wyschnięciu 
pierwszej warstwy masy konstrukcyjnej z wtopioną taśmą zbrojącą połączenie 
powinno być zaszpachlowane ponownie jedną warstwą systemowej, konstruk-
cyjnej masy szpachlowej. Warto pamiętać, że możliwe jest również szpachlo-
wanie bez użycia taśm zbrojących dla krawędzi KPOS. Do spoinowania bez uży-
cia taśmy zbrojącej używana jest specjalna, systemowa, konstrukcyjna masa 
szpachlowa. Na takich połączeniach płyt gipsowo-kartonowych – w zależności 
od zaleceń dostawcy systemu – powinno mieć miejsce dwu- lub trzykrotne 
szpachlowanie połączenia płyt gipsowo-kartonowych. 
 

 
 

Przy wielowarstwowym pokrywaniu ścian płytami gipsowo-kartonowymi 
szpachlowaniu podlegają wszystkie kolejne warstwy, natomiast spoiny w war-
stwie zewnętrznej muszą być dodatkowo zbrojone taśmą do spoinowania. Na-
tomiast szpachlowanie łbów wkrętów w warstwach spodnich nie jest konieczne. 
Na tym poziomie szpachlowania dopuszcza się występowanie miejscowych za-
głębień powstałych wskutek skurczu masy szpachlowej i rys po narzędziach. Nie 
stosuje się szpachlowania dodatkową, finiszową masą szpachlową.  

5 – Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 2 (Quality Level 2 (Q2)) 

Celem prac wykonywanych przez montera suchej zabudowy na tym pozio-
mie jest takie wyrównanie i wygładzenie powierzchni spoiny, aby wraz z płytą g-k 
utworzyła jedną powierzchnię. To „wyrównanie" dotyczy również elementów 
mocujących, wewnętrznych oraz zewnętrznych naroży, jak również połączeń. 

Szpachlowanie na poziomie PSG 2 obejmuje szpachlowanie podstawowe 
PSG 1 oraz powtórne szpachlowanie systemowymi masami szpachlowymi: kon-
strukcyjną, gdy jest to wymagane oraz finiszową, aż do osiągnięcia płynnego 
przejścia powierzchni spoiny z powierzchnią płyty gipsowo-kartonowej. Nie jest 
dopuszczalne pozostawienie miejscowo występujących zagłębień i rys po użytych 
narzędziach. Jeżeli to konieczne, to zaszpachlowane powierzchnie należy wyszli-
fować. Tak przygotowana powierzchnia przeznaczona jest np. do pokrycia tape-
tami, farbami strukturalnymi i tynkami ozdobnymi. 

Przy szpachlowaniu na Poziomie Szpachlowania Gipsowego PSG 2 nie moż-
na wykluczyć widocznego, na ostatecznie wykończonej (np. pomalowanej) płasz-
czyźnie (np. ścianie), przejścia pomiędzy powierzchnią kartonu płyty gipsowo- 
-kartonowej a powierzchnią pokrytą warstwą masy szpachlowej (np. na spoinie). 
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6 – Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 3 (Quality Level 3 (Q3)) 

Szpachlowanie na poziomie PSG 3 zakłada szpachlowanie standardowe 
PSG 2 oraz szpachlowanie całej powierzchni elementu przegrody (spoin i kar-
tonu) masami systemowymi, szpachlami lub systemowymi gładziami, których 
zadaniem jest wyrównanie powierzchni oraz zamknięcie mikroporów i ujedno-
licenie tekstury i chłonności na tych powierzchniach. 

W tym wypadku grubość nakładanej warstwy jest niewielka i zwykle nie 
przekracza 1 mm. Osiągnięcie takiego efektu jest możliwe pod warunkiem użycia 
pac stalowych o wypolerowanej powierzchni roboczej i idealnie prostych krawę-
dziach. Ewentualne nierówności powinny być po stwardnieniu nałożonych mas 
delikatnie zeszlifowane siatką ścierną lub papierem ściernym o ziarnistości 200. 

 

 
 
7 – Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 4 (Quality Level 4 (Q4)) 

Do spełnienia najwyższych wymagań estetycznych w odniesieniu do szpa-
chlowanych powierzchni zabudowy wykonanej z płyt gipsowo-kartonowych 
konieczne jest zastosowanie na całej powierzchni opływania cienkiej warstwy 
tynku gipsowego (typu: alabastrowy gips sztukatorski). Poziom Szpachlowania 
Gipsowego PSG 4 zakłada ręczne lub mechaniczne nałożenie na całą po-
wierzchnię elementu zabudowy tynku cienkowarstwowego lub specjalnej gła-
dzi gipsowej (grubość warstwy do 3 mm). Poza wygładzeniem często występuje 
konieczność wypolerowania całej nałożonej warstwy. 

Poziom szpachlowania wynika zawsze z klasy pomieszczenia oraz metody 
jej ostatecznego wykończenia. Tak przygotowaną powierzchnię ściany można 
malować farbami matowymi lub tapetować grubymi tapetami. 
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8 – Przygotowanie krawędzi ciętych 

Spoinowanie ciętych krawędzi płyt gipsowo-kartonowych jest trudniejsze. 
Krawędzie „ostro cięte” nie obłożone kartonem należy spoinować wieloetapo-
wo. Przy spoinowaniu takich krawędzi należy wykonać następujące czynności: 
• sfazować nożem monterskim, tarnikiem lub specjalnym strugiem krawędź 

płyty pod kątem 22,5 stopnia na głębokość 50–75% grubości płyty, 
• zwilżyć wodą widoczny rdzeń gipsowy, 
• wypełnić systemową masą szpachlową powstały pomiędzy fazowanymi 

krawędziami trójkąt i wkleić równocześnie taśmę papierową, ale tak, aby 
jak najmniej wystawała ponad płaszczyznę łączonych płyt, 

• po związaniu pierwszego wypełnienia należy nałożyć następną warstwę 
systemowej masy szpachlowej przeznaczonej do ostatecznego szpachlo-
wania. Szerokość rozprowadzania tej warstwy wynosi ok. 60 cm (po 30 cm 
od osi spoiny), 

• po związaniu i wyschnięciu poprzedniej warstwy, w celu uzyskania mak-
symalnie gładkiej powierzchni można dodatkowo wyrównać i wygładzić 
spoinę poprzez szlifowanie papierem ściernym. 

 
 

 
 

9 – Obróbka naroży 

Do zbrojenia spoin w narożach wewnętrznych nadaje się taśma papiero-
wa. Ma ona wzdłużne przetłoczenia umożliwiające łatwe zagięcie. Proces szpa-
chlowania jest podobny jak dla krawędzi ciętych. Przed szpachlowaniem taśmę 
papierową należy zwilżyć wodą. W miejscu stykających się płyt naprężenia 
i przesunięcia mogą być większe niż na stykach powierzchni ścian płaskich. 
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10 – Szpachlowanie naroży zewnętrznych 
 

Szpachlowanie naroży zewnętrznych odbywa się z wykorzystaniem alumi-
niowych narożników perforowanych. Narożnik powinien być wklejony na placki 
masy szpachlowej a nie zamocowany np. za pomocą zszywek tapicerskich. 

Etapy montażu narożników ochronnych (aluminiowych): 
• oczyścić cięte krawędzie płyt z pyłu (gruntowanie nie jest konieczne), 
• nanieść masę szpachlową na naroże plackami w rozstawie nie większym 

niż 10 cm, 
• wcisnąć i ustawić (wypoziomować) narożnik na narożu ściany (przykleić), 
• wyrównać wyciśniętą masę i uzupełnić tak, by cały narożnik pokryć masą 

szpachlową po obu stronach, 
• w świeżą masę szpachlową ewentualnie wcisnąć taśmę zbrojącą z włókna 

szklanego, 
• w celu zazbrojenia krawędzi zewnętrznej narożnika, 
• po wyschnięciu uzupełnić miejsca skurczu masą szpachlową, zaszpachlo-

wać na większą szerokość, 
• zgrubienie w narożu rozprowadzić masą finiszową na szerokości 30–40 cm. 
 

 
11 – Szpachlowanie miejsc zamocowania 

Przed rozpoczęciem szpachlowania 
należy sprawdzić, czy wkręty nie wystają 
z płyt. Prawidłowo wkręcony wkręt 
powinien być zagłębiony na ok. 0,5 mm 
do 1 mm – nie przerywając kartonu 
wokół łebka. Wkręty szpachluje się 
w dwóch cyklach: przy pierwszym szpa-
chlowaniu spoin i przy szpachlowaniu 
końcowym masą finiszową. Szlifowanie 

wkrętów przeprowadza się przy szlifowaniu spoin. 
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12 – Prace wykończeniowe 

Na zaszpachlowaną powierzchnię ściany nanosi się warstwę materiału 
gruntującego. Poprzez gruntowanie wyrównuje się zróżnicowaną nasiąkliwość 
kartonu i masy szpachlowej. Przed dalszą obróbką materiał gruntujący musi 
być suchy. Miejsca bezpośrednio narażone na działanie wody (np. w łazience), 
przed położeniem glazury, izoluje się tzw. „folią w płynie” – specjalnym prepa-
ratem pozwalającym na całkowite ograniczenie wchłaniania wody przez gips 
zawarty w rdzeniu płyty gipsowo-kartonowej. 

Do malowania stosowane są ogólnodostępne farby dyspersyjne. Nie nale-
ży stosować farb zawierających wapno i szkło wodne. Do tapetowania ścian 
wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych można stosować wszystkie ogólno-
dostępne tapety i kleje do tapet. W kuchniach i łazienkach zaleca się stosowa-
nie płyt impregnowanych typu H2. Przed przyklejaniem glazury płyty muszą 
zostać zagruntowane. Płyt przygotowanych pod wykończenie glazurą nie szpa-
chluje się masami finiszowymi. 

Podobnie jak w większości robót budowlanych, tak i przy suchej zabudo-
wie z płyt gipsowo-kartonowych, na efekt końcowy mają wpływ wszystkie eta-
py wykonawstwa. Przez efekt końcowy rozumie się wykonanie wszystkich prac 
związanych z suchą zabudową od momentu trasowania przebiegu ściany aż do 
szpachlowania końcowego przed malowaniem, tapetowaniem lub inną metodą 
wykończenia powierzchni. 

13 – Ocena efektu końcowego prac w systemach suchej zabudowy 

Szereg czynności podejmowanych przez montera suchej zabudowy należy 
do tzw. robót zanikających, stąd mogą – w momencie końcowego oddawania 
obiektu – pojawić się trudności w ocenie ich jakości. Z tego też powodu monter 
suchej zabudowy powinien wiedzieć, że o ile niestaranne wytrasowanie prze-
biegu ściany czy sufitu będzie widoczne i możliwe do udokumentowania 
w chwili odbioru prac, to niestarannie wykonana konstrukcja z profili stalowych 
i np. montaż izolacji z wełny mineralnej mogą się ujawnić dopiero w czasie 
późniejszej eksploatacji budynku. 

Przy wykonywaniu elementów systemu suchej zabudowy zazwyczaj wyod-
rębniane są następujące prace zanikające: 
• wykonanie konstrukcji z profili stalowych, 
• ułożenie wełny mineralnej, 
• opłytowanie oraz użycie taśmy zbrojącej, 
• szpachlowanie połączeń. 

Nie mniej ważny jest efekt końcowy wykonanych prac. Monter suchej za-
budowy – w trakcie wykonywania prac – powinien mieć świadomość, iż pod-
czas odbioru wykonanych przez niego prac będą oceniane tolerancje wymia-
rowe przebiegu wykonanych płaszczyzn i krawędzi, w szczególności sprawdza-
ne będą: 
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• odchylenia powierzchni od płaszczyzny, czyli 
czy wstępują pofalowania powierzchni ściany, 

• odchylenia krawędzi płaszczyzny od linii pro-
stej, czyli czy występują odchylenia w pionie 

• i poziomie w miejscach przecięcia się dwóch 
płaszczyzn np. narożników wewnętrznych, 

• narożników zewnętrznych ścian, 
• odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku 

pionowego, 
• odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego, 
• odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w do-

kumentacji. 

Pytania sprawdzające i zadania praktyczne 

1. Jakie czynności składają się na roboty zanikające? 
2. Jakie występują podstawowe etapy spoinowania płyt gipsowo-kartono-

wych? 
3. Na czym polega podstawowy poziom szpachlowania PSG1? 
4. Jakie możliwe błędy można popełnić w trakcie wznoszenia lekkiej ściany 

działowej w technologii suchej zabudowy? 
5. Jakie prace wykończeniowe mogą być wykonywane na ścianach wykona-

nych w systemie suchej zabudowy? 
Zadanie 1: Wykonaj spoinowanie fragmentu ściany działowej wykonanej 
z płyt gipsowo-kartonowych kończącej się przy podłodze. 
Zadanie 2: Dokonaj obróbki fragmentu naroża ściany działowej wykonanej 
z płyt gipsowo-kartonowych. 
Zadanie 3: Wykonaj badanie tolerancji ściany działowej z płyt gipsowo-karto-
nowych. 
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7.   Pilotażowe testowanie e-pakietu edukacyjnego 
„Technologia systemów suchej zabudowy” w Polsce 
– Raport z badań 
Krzysztof Symela, Jarosław Sitek 
– Instytut Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu 
Krzysztof Baranowski 
– Polskie Stowarzyszenie Gipsu 

1.  Założenia, metody i teren badań pilotażowych e-pakietu 

Opracowany w projekcie System wsparcia uczenia się pozaformalnego 
i nieformalnego dla osób o niskich kwalifikacjach SkillsUp e-pakiet edukacyjny 
jest narzędziem wsparcia dla kształtowania kompetencji w ramach modułowe-
go programu szkolenia „Technologia systemów suchej zabudowy wnętrz”, 
z przeznaczeniem w szczególności dla kształcenia i szkolenia osób o niskich 
kwalifikacjach w edukacji pozaformalnej oraz nieformalnym uczeniu się. 

E-pakiet edukacyjny został opracowany w czterech wersjach językowych: 
angielskiej, polskiej, rumuńskiej i włoskiej z wykorzystaniem transferowanych 
w projekcie SkillsUp produktów: modułowego programu szkolenia oraz pakie-
tów edukacyjnych w formie poradników dla ucznia i nauczyciela, które tworzą 
obudowę dydaktyczną oferty szkoleniowej dla przygotowania zawodowego 
„Montera suchej zabudowy”. 

Konstrukcja metodyczna i merytoryczna e-pakietu edukacyjnego została 
tak zaprojektowana, aby spełniała funkcję informatycznego materiału dydak-
tycznego dostępnego w sieci interwent i ułatwiającego samodzielne przyswa-
janie podstawowej wiedzy i umiejętności intelektualnych wymaganych przez 
pracodawców zatrudniających kandydatów na stanowiskach montażu syste-
mów suchej zabudowy wnętrz.  

Aby zaprojektowany e-pakiet edukacyjny mógł być powszechnie wykorzy-
stywany jako forma wspomagająca realizację zajęć w trybie stacjonarnym i na 
odległość w ramach edukacji formalnej, pozaformalnej oraz jako narzędzie do 
samokształcenia i doskonalenia zawodowego, poddany został pilotażowemu 
testowaniu i ocenie potencjalnych użytkowników w trzech krajach partnerskich: 
Polsce, Rumunii i we Włoszech. Niniejsze opracowanie przedstawia rezultaty 
badań ewaluacyjnych prowadzonych w ramach testowania e-pakietu edukacyj-
nego w Polsce na podstawie zebranych wyników z wykorzystaniem wspólnego 
dla wszystkich partnerów kwestionariusza ankiety ewaluacyjnej (Aneks 11.1 ).  

W pilotażowej ocenie e-pakietu edukacyjnego brali udział celowo dobrani 
przedstawiciele instytucji kształcących i szkolących w zawodzie „Monter suchej 
zabudowy”, w tym uczący się oraz kadra dydaktyczna. Łącznie w badaniu pilota-
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żowym, w trzech krajach, uczestniczyło ponad 100 użytkowników e-pakietu edu-
kacyjnego. 

Wyniki badań i opinie potencjalnych odbiorców potwierdziły przydatność 
dydaktyczną i zasadność korzystania w kształceniu i szkoleniu zawodowym 
monterów suchej zabudowy z e-pakietu edukacyjnego opracowanego w pro-
jekcie SkillsUp. 

2.  Metodyka badań ewaluacyjnych e-pakietu edukacyjnego 
w ramach pilotażu 

Założenia 
 E-pakiet edukacyjny stanowi wsparcie dla kształtowania kompetencji 

w ramach modułowego programu szkolenia „Technologia systemów su-
chej zabudowy wnętrz”, z przeznaczeniem w szczególności dla osób o ni-
skich kwalifikacjach.  

 E-pakiet może być wykorzystywany jako forma wspomagająca realizację 
zajęć w trybie stacjonarnym i na odległość w ramach edukacji formalnej, 
pozaformalnej oraz jako narzędzie do samokształcenia i doskonalenia za-
wodowego w uczeniu się nieformalnym.  

 Konstrukcja metodyczna i merytoryczna e-pakietu ma na celu ułatwienie 
samodzielnego przyswajania podstawowej wiedzy i umiejętności intelek-
tualnych wymaganych dla monterów suchej zabudowy. 
W projekcie SkillsUp przyjęta została ujednolicona metodyka badań ewa-

luacyjnych e-pakietu edukacyjnego, który był testowany podczas pilotażowego 
wdrożenia w Polsce, Rumunii i Włoszech. W ramach metodyki określone zosta-
ły następujące elementy: 
− Cel badań ewaluacyjnych. 
− Przedmiot badań ewaluacyjnych. 
− Problemy badawcze. 
− Metody, techniki i narzędzia badawcze. 
− Dobór próby badawczej. 
− Organizacja i teren badań. 
Cel badań ewaluacyjnych  

Celem badań ewaluacyjnych była ocena wewnętrzna (w ramach partner-
stwa) oraz zewnętrzna (przez potencjalnych odbiorców) przydatności dydak-
tycznej e-pakietu edukacyjnego opracowanego dla specjalizacji „Technologia 
systemów suchej zabudowy wnętrz” oraz przeznaczonego w szczególności do 
kształcenia i szkolenia osób o niskich kwalifikacjach w ramach edukacji poza-
formalnej i nieformalnego uczenia. 
Przedmiot badań ewaluacyjnych 

Przedmiotem badań ewaluacyjnych była warstwa dydaktyczno-metodyczna, 
merytoryczna i graficzna e-pakietu edukacyjnego oraz oczekiwania potencjal-
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nych użytkowników (odbiorców e-pakietu) co do przydatności tego typu mate-
riału w przygotowaniu zawodowym „montera suchej zabudowy”. 

Problemy badawcze 
Do przyjętego celu i przedmiotu badań ewaluacyjnych sformułowano pod-

stawowe problemy badawcze w formie pytań: 
• Jak oceniana jest przydatność e-pakietu edukacyjnego do wspierania usług 

kształcenia i szkolenia zawodowego w zawodzie „monter suchej zabudo-
wy”? 

• Czy elementy strukturalne wyodrębnione w e-pakiecie edukacyjnym po-
magają w opanowaniu wiedzy i kształtowaniu umiejętności praktycznych 
w zakresie technologii systemów suchej zabudowy? 

• Które moduły e-pakietu edukacyjnego w szczególności kwalifikują się do 
transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym, zgodnie z wy-
maganiami systemu ECVET? 

Metody, techniki i narzędzia badawcze 
W celu zweryfikowania sformułowanych problemów badawczych ko-

niecznym było dobranie odpowiednich metod i technik badawczych. W bada-
niach ewaluacyjnych zastosowano trzy metody: analizę dokumentów, sondażu 
diagnostycznego, analizę przypadków. Dobór metod został podporządkowany 
zasadzie, że w badaniach społecznych nie można opierać procesu poznawczego 
na jednej tylko metodzie/technice badań.  
1) Metoda analizy dokumentów. Analizie (wewnętrznej i zewnętrzej) pod-

dano dokumenty elektroniczne opracowane w formie e-pakietu edukacyj-
nego zamieszczone na platformie informatycznej w czterech wersjach ję-
zykowych: 
• http://skillsup.ugal.ro (wersja angielska), 
• http://skillsup.ugal.ro/pl (wersja polska), 
• http://skillsup.ugal.ro/it (wersja włoska), 
• http://skillsup.ugal.ro/ro (wersja rumuńska). 

2) Metoda sondażu diagnostycznego. Była podstawową metodą pozyskiwa-
nia danych empirycznych w pilotażu e-pakietu edukacyjnego. W metodzie 
tej zastosowano technikę ankietowego pomiaru badanych problemów, 
charakteryzującą się tym, że kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej trafił 
bezpośrednio do rąk respondentów (celowo dobrana próba responden-
tów), którzy odpowiadali na pytania zawarte w kwestionariuszu pisemnie, 
ręcznie wypełniając wydrukowane ankiety lub wypełniając je elektronicz-
nie w formie pliku Word. 

3) Metoda indywidualnych przypadków. W badaniu ewaluacyjnym przyjęto 
metodę pomocniczą (nieobligatoryjną). Polegała ona na przeprowadzeniu 
wywiadu pogłębionego, bezpośredniego z wybranymi odbiorcami e-pakietu 
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w miejscu jego testowania, w środowisku kształcenia lub szkolenia zawo-
dowego. 
W badaniu ewaluacyjnym e-pakietu edukacyjnego zastosowano kwestio-

nariusz ankiety, który zawierał ułożoną według precyzyjnie ustalonej kolejno-
ści, listę pytań skierowanych do respondentów, wraz z miejscami przeznaczo-
nymi na wybór odpowiedzi lub sformułowanie odpowiedzi własnej. W kwe-
stionariuszach ankiety zastosowano trzy kategorie pytań: 
• pytania zamknięte, gdzie wszystkie odpowiedzi na dane pytania są wy-

mienione, a czynność respondenta polega jedynie na zaznaczeniu wybra-
nej odpowiedzi, 

• pytania półotwarte, gdzie w zestawie możliwych odpowiedzi umieszczono 
dodatkowo odpowiedź „inne”, 

• pytania otwarte, gdzie respondent ma całkowitą swobodę i możliwości 
wyrażania własnych poglądów, opinii, oczekiwań czy też potrzeb związa-
nych z badanym problemem. 

Organizacja i teren badań 
Polska 

Badania były prowadzone w trzech placówkach, gdzie kształci i szkoli się 
montera suchej zabudowy wnętrz. Były to: Zespół Szkół Budowalnych w Ra-
domiu, Państwowe Szkoły Budownictwa w Gdańsku, Wydział Budownictwa 
w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu oraz polscy partnerzy 
projektu (ITeE – PIB, PSG, TNOiK). 

Ewaluacja e-pakietu edukacyjnego została przeprowadzona w październi-
ku, tj.: Radom – 15.10.2012, Gdańsk – 17.10.2012, Zamość – 16.10.2012. 

Dobór próby badawczej 
Badaniami ewaluacyjnymi zostały objęte osoby korzystające z e-pakietu 

edukacyjnego z dwóch grup celowych: 
• użytkownicy – do których zaliczamy nauczycieli i szkoleniowców uczących 

w zawodzie „monter suchej zabudowy” (lub w zawodach pokrewnych 
branży budowlanej), 

• odbiorcy – do których zaliczamy osoby uczące się zawodu „monter suchej 
zabudowy”, które posiadają niskie kwalifikacje (lub w ogóle ich nie posia-
dają) w tej dziedzinie, w szczególności osoby bezrobotne, uczniowie, stu-
denci, pracownicy, kandydaci do zatrudnienia, absolwenci różnych typów 
szkół. 
Przyjęto w partnerstwie, że łącznie badaniami zostanie objęta grupa mi-

nimum 100 użytkowników i odbiorców e-pakietu edukacyjnego. W Polsce była 
to grupa – 47 osób (rys. 1). 
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Rys. 1. Grupy respondentów uczestniczących w pilotażu e-pakietu edukacyjnego 

3.   Opis wyników badań pilotażowych e-pakietu edukacyjnego w Polsce 

Poniżej przedstawiono zbiorcze wyniki badań oraz dane respondentów. 
 

1.  Czy zetknął się Pan/Pani dotychczas, niezależnie od oferty e-pakietu 
z projektu Skillup, z materiałami w formie e-learning, które wspierałby szko-
lenie lub kształcenie w zawodzie „Monter suchej zabudowy”? 

 

 
Odpowiedzi respondentów uczniów szkół budowlanych i studentów 

świadczą, że zaproponowane e-pakiety stanowią innowację pedagogiczną do-
tychczas niestosowaną w kształceniu. 

Jest to więc potwierdzenie realnych potrzeb dydaktycznych dla poprawy 
jakości i skuteczności kształcenia i doskonalenia zawodowego. 
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2. Czy inicjatywę opracowania w projekcie SkillUp, e-pakietu edukacyjnego 
uważa Pan/Pani za przydatną dla wspierania usług kształcenia i szkolenia 
zawodowego w zawodzie „Monter suchej zabudowy”?  

 

 
 

 

Odpowiedzi 45 (95,74%) respondentów jednoznaczne wskazują na przy-
datność e-pakietu dla wspierania usług kształcenia i szkolenia zawodowego 
w zawodzie „Monter suchej zabudowy”.  
 

3. W ramach jakiej formy organizacyjnej uczenia się testowany był e-pakiet 
edukacyjny „Technologia systemów suchej zabudowy wnętrz”?  

 
Testowanie e-pakietu edukacyjnego było realizowane w różnych formach 

organizacyjnych zawodowej edukacji formalnej, pozaformalnej i uczenia się 
nieformalnego. 
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E-pakiet edukacyjny „Technologia systemów suchej zabudowy wnętrz” te-
stowany był w ramach: teoretycznych zajęć edukacyjnych (57,45% wskazań), 
praktycznych zajęć edukacyjnych (42,55% wskazań), samokształcenia pod 
opieką nauczyciela (38,30% wskazań), szkolenia prowadzonego dla uczniów 
specjalizacji „Technologia systemów suchej zabudowy wnętrz” (34,04% wska-
zań), w ramach kształcenia zawodowego w formie zajęć wspomagających 
kształcenie w zawodzie „Monter zabudowy i robót wykończeniowych w bu-
downictwie (31,91% wskazań), samokształcenia indywidualnego w domu 
i w szkole (odpowiednio 14,89% i 8,51% wskazań), jak również podczas kursu 
szkolenia zawodowego w trybie pozaszkolnych (6,38%) czy też samokształcenia 
w zakładzie pracy (4,26%). 
 

3.1.  Czy zna Pan/Pani inne formy organizacyjne uczenia się, za pomocą których 
był testowany e-pakiet edukacyjny „Technologia systemów suchej zabu-
dowy”? 

 

 
 

Dwóch respondentów uzupełniło swoje poprzednie wypowiedzi, przyzna-
jąc dodatkowo, że testowanie e-pakietu edukacyjnego „Technologia systemów 
suchej zabudowy wnętrz” odbyło się również podczas prezentowania na zaję-
ciach na uczelni. 
 

4.  Które z modułów zawartych w e-pakiecie edukacyjnym zostały przyswo-
jone przez Pana/Panią w ramach testowania?  

Moduł: Rozpoznawanie materiałów stosowanych w systemach suchej zabu-
dowy wnętrz 
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Odpowiedzi wskazują na właściwie opracowaną treść i formę e-pakietu 

w tym zakresie. Zdecydowana większość badanych (95,74% respondentów) 
twierdzi, że testowanie e-pakietu zostało przyswojone w ramach modułu „Roz-
poznawanie materiałów stosowanych w systemach suchej zabudowy wnętrz”. 

Moduł: Montowanie systemów ścian działowych 

 
Odpowiedzi wskazują na właściwie opracowaną treść i formę e-pakietu 

w tym zakresie. Zdecydowana większość badanych (97,87% respondentów) 
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twierdzi, że testowanie e-pakietu zostało przyswojone w ramach modułu 
„Montowanie systemów ścian działowych” 
 

Moduł: Montowanie systemów okładzin ściennych 

 
Odpowiedzi wskazują na właściwe opracowaną treść i formę e-pakietu 

w tym zakresie. Zdecydowana większość badanych (93,62% respondentów) 
twierdzi, że testowanie e-pakietu zostało przyswojone w ramach modułu 
„Montowanie systemów okładzin ściennych” 

Moduł: Montowanie systemów sufitów podwieszanych 

 
Odpowiedzi wskazują na właściwe opracowaną treść i formę e-pakietu 

w tym zakresie. Zdecydowana większość badanych (95,74% respondentów) 
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twierdzi, że testowanie e-pakietu zostało przyswojone w ramach modułu 
„Montowanie systemów sufitów podwieszanych”. 

Moduł: Spoinowanie płyt i prace wykończeniowe  

 
Odpowiedzi wskazują na właściwe opracowaną treść i formę e-pakietu 

w tym zakresie. Zdecydowana większość badanych (95,74% respondentów) 
twierdzi, że testowanie e-pakietu zostało przyswojone w ramach modułu „Spo-
inowanie płyt i prace wykończeniowe”. 

5. Czy zaprezentowana forma organizacyjna (metodyczna) e-pakietu edu-
kacyjnego sprzyja osiąganiu zaplanowanych w poszczególnych modułach 
efektów uczenia się? 
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Tylko 6,39% respondentów odpowiedziało na tak zadane pytanie (raczej 
nie, nie) oraz trudno ocenić. Natomiast 93,61% opowiedziało się za tym że 
zaprezentowana forma organizacyjna (metodyczna) e-pakietu edukacyjnego 
sprzyja osiąganiu zaplanowanych w poszczególnych modułach efektów uczenia 
się. Można ten wynik przełożyć na ogromne zapotrzebowanie, jakiego oczekuje 
rynek edukacyjny w tym zakresie. Oczekiwanie takie dotyczy w większym stop-
niu szkół i placówek kształcenia zawodowego w mniejszych powiatach, gdzie 
trudniej dotrzeć producentom systemów suchej zabudowy ze względu na 
mniej atrakcyjny teren niż do szkół w dużych aglomeracjach.  

6.  Czy materiał nauczania zwarty w e-pakiecie edukacyjnym sprzyja osiąga-
niu zaplanowanych w poszczególnych modułach efektów uczenia się? 

 
 
Odpowiedzi wskazują na właściwie opracowaną treść i formę e-pakietu 

w tym zakresie. Zdecydowana większość badanych (94,61% respondentów) 
opowiedziała się za tym, że materiał nauczania zwarty w e-pakiecie edukacyj-
nym sprzyja osiąganiu zaplanowanych w poszczególnych modułach efektów 
uczenia się. Sceptycznie nastawionych jest 5,39% respondentów.  

Generalnie większość respondentów uważa za trafnie dobrany zestaw 
ćwiczeń, które wspierają kształtowanie umiejętności praktycznych uczących 
się. 
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7. Czy zamieszczone w e-pakiecie propozycje ćwiczeń sprzyjają kształtowa-
niu umiejętności praktycznych?  

 
Odpowiedzi wskazują na właściwie opracowaną treść i formę e-pakietu 

w tym zakresie. Trudność oceny prawie 20% respondentów może jednak suge-
rować, że osoby zupełnie nieorientujące się w problematyce budowlanej mają 
problemy z wystawieniem oceny. Ponadto 19,15% respondentów odpowie-
działo „trudno ocenić”, że zamieszczone w e-pakiecie propozycje ćwiczeń 
sprzyjają kształtowaniu umiejętności praktycznych. Można się tylko domyślać, 
że w tych zakresach nie prowadzono prac (zajęć praktycznych/praktyk zawo-
dowych), co tłumaczy taką odpowiedź. Pozostali respondenci potwierdzający 
kształtowanie umiejętności praktycznych prowadzili już prace w tym zakresie. 

8.  Czy zaprojektowany w e-pakiecie edukacyjnym system oceny opanowa-
nej wiedzy sprawdza zaplanowane w poszczególnych modułach efektów 
uczenia się? 
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Odpowiedź na tak zadane pytanie jest trudna i zależy od sposobu realizacji 
zajęć dydaktycznych z uczniami/słuchaczami przez każdego prowadzącego. 
Jednak większość respondentów (95,74%) odpowiedziała, że zaprojektowany 
w e-pakiecie edukacyjnym system oceny opanowanej wiedzy sprawdza zapla-
nowane w poszczególnych modułach efekty uczenia się.   

Akceptacja sposobu oceny. Tylko 2 respondentów (co stanowi 4% bada-
nych) oceniło, że zaproponowany system oceny nie sprawdza zakładanych 
efektów kształcenia. 

 

9. Czy treści merytoryczne e-pakietu edukacyjnego będą przydatne w za-
wodzie „Monter suchej zabudowy”? 

 

 
 

Odpowiedzi wskazują na przydatność treści merytorycznych e-pakietu 
edukacyjnego w zawodzie „Monter suchej zabudowy” – 91,49% respondentów 
dało odpowiedź satysfakcjonującą.  
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10.  Czy zamieszczone w e-pakiecie ilustracje graficzne są przydatne dla od-
biorców (uczniów i nauczycieli)? 

 
 

Wszystkie odpowiedzi uczestników pilotażu (100%) wskazują na właściwie 
opracowane ilustracje graficzne zamieszczone w poszczególnych jednostkach 
e-pakietu edukacyjnego. 

11. Czy zakres tematyczny e-pakietu tworzy spójną i komplementarną struk-
turę tematyczną? 

 
 
Zakres tematyczny e-pakietu tworzy spójną i komplementarną strukturę 

tematyczną, o czym świadczą odpowiedzi wszystkich respondentów (100%). 
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12.  Czy zaproponowana w e-pakiecie liczba jednostek modułowych jest wy-
starczająca dla podstawowego szkolenia w zawodzie „Monter suchej za-
budowy”? 

 
Odpowiedzi wskazują na właściwie opracowaną treść i formę e-pakietu 

w tym zakresie. Zaproponowana w e-pakiecie liczba jednostek modułowych 
jest wystarczająca dla podstawowego szkolenia w zawodzie „Monter suchej 
zabudowy” dla zdecydowanej większości respondentów (91,5%). 

13.  Które moduły, według Pana/Pani oceny, powinny być przedmiotem 
transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym w wymiarze 
międzynarodowym, zgodnie z wymaganiami systemu ECVET? 

Moduł: Rozpoznawanie materiałów stosowanych w systemach suchej zabu-
dowy wnętrz 
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Według opinii zdecydowanej ilości respondentów (85,11%) moduł „Rozpo-
znawanie materiałów stosowanych w systemach suchej zabudowy wnętrz” po-
winien być przedmiotem transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodo-
wym w wymiarze międzynarodowym, zgodnie z wymaganiami systemu ECVET. 

Moduł: Montowanie systemów ścian działowych 

 
Według opinii zdecydowanej ilości respondentów (93,62%) moduł „Mon-

towanie systemów ścian działowych” powinien być przedmiotem transferu 
osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym w wymiarze międzynarodo-
wym, zgodnie z wymaganiami systemu ECVET. 

Moduł: Montowanie systemów okładzin ściennych 
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Według opinii zdecydowanej ilości respondentów (91,49%) moduł „Mon-
towanie systemów okładzin ściennych” powinien być przedmiotem transferu 
osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym w wymiarze międzynarodowym, 
zgodnie z wymaganiami systemu ECVET. 

Moduł: Montowanie systemów sufitów podwieszanych 

 
Według opinii zdecydowanej ilości respondentów (91,48%) moduł „Mon-

towanie systemów sufitów podwieszanych” powinien być przedmiotem transfe-
ru osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym w wymiarze międzynarodo-
wym, zgodnie z wymaganiami systemu ECVET. 

Moduł: Montowanie systemów obudów dachów 
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Według opinii zdecydowanej ilości respondentów (91,48%) moduł „Mon-
towanie systemów obudów dachów” powinien być przedmiotem transferu 
osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym w wymiarze międzynarodo-
wym, zgodnie z wymaganiami systemu ECVET. 

Moduł: Montowanie systemów suchych jastrychów 

 
Według opinii zdecydowanej ilości respondentów (87,23%) moduł „Mon-

towanie systemów suchych jastrychów” powinien być przedmiotem transferu 
osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym w wymiarze międzynarodowym, 
zgodnie z wymaganiami systemu ECVET. 

13.1.  Czy zna Pan/Pani inne moduły, które według Pana/Pani oceny powinny 
być przedmiotem transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawo-
dowym w wymiarze międzynarodowym zgodnie z wymaganiami sys-
temu ECVET? 
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Wszyscy respondenci (100%) uznali, że nie znają innych modułów, które 
również powinny być przedmiotem transferu osiągnięć w kształceniu i szkole-
niu zawodowym w wymiarze międzynarodowym zgodnie z wymaganiami sys-
temu ECVET. 
 

14. Czy e-pakiet edukacyjny „Technologia systemów suchej zabudowy 
wnętrz” spełnił Pana/Pani oczekiwania co do jakości tego typu materia-
łów dydaktycznych? 

 
E-pakiet edukacyjny „Technologia systemów suchej zabudowy wnętrz” 

w różnym stopniu, ale spełnił oczekiwania jakościowe zdecydowanej większo-
ści respondentów (93,62%) co do jakości tego typu materiałów dydaktycznych. 

15. Jakie inne uwagi i propozycje chcieliby Państwo zaproponować do 
uwzględnienia na dalszych etapach rozwoju e-pakietu edukacyjnego dla 
zawodu „Monter suchej zabudowy”? 

– Propozycja rozszerzenia aplikacji o Filmy wideo i prezentacje multimedial-
ne na dalszym etapie rozwoju platformy e-learning. 

– Propozycja rozszerzenia zakresu treści o kolejne moduły związane z tech-
nologią systemów suchej zabudowy. 
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Z propozycji respondentów dotyczących rozwoju e-pakietu edukacyjnego 
dla zawodu „Monter suchej zabudowy” wynika, że należy poprawić jego szatę 
graficzną, wprowadzić elementy zapobiegające znużeniu i monotonii, kolor, 
rysunki, filmy poglądowe oraz na zakończenie każdego modułu dać możliwość 
samooceny za pomocą kwestionariusza pytań testowych. 

Dane respondentów 

Płeć respondentów: 

 
Badaniami ankietowymi objęto 47 respondentów: 11 kobiet (23,4%) oraz 36 

mężczyzn (76,6%). 
 
Jestem: 
 

Odpowiedź liczba % 
pracownikiem przedsiębiorstwa branży budowlanej 2 4,26 

studentem kierunku kształcenia „Budownictwo” 14 29,79 

absolwentem szkoły ogólnokształcącej 1 2,13 

absolwentem szkoły wyższej 1 2,13 

nauczycielem kształcenia teoretycznego 17 36,17 

nauczycielem kształcenia praktycznego 15 31,91 

organizatorem szklenia stacjonarnego w zawodzie 12 25,53 
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Wiek respondentów: 
 

 
 

Wszyscy respondenci byli osobami w wieku ponad osiemnastu lat. Rozkład 
wiekowy podany powyżej w tabelce i na wykresie kołowym świadczy o mniej 
więcej równomiernym rozłożeniu próby badawczej pod względem wiekowym. 

Obywatelstwo: 

 
Zdecydowana większość respondentów (95,74%) zaznaczyła, że ma oby-

watelstwo polskie. Dwie osoby (4,26%) odmówiło udzielenia odpowiedzi na tak 
zadane pytanie. 
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Wnioski i rekomendacje 
• E-pakiet jest wartościowym materiałem dydaktycznym dla zawodu monter 

zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie dla kwalifikacji  
– „montaż systemów suchej zabudowy”. 

• E-pakiet jest dobrym narzędziem do wstępnej selekcji przed praktyczną 
nauką zawodu i należy traktować go jako uzupełniające źródło wiedzy 
o technologii systemów suchej zabudowy.  

• Konieczne wydaje się sprawdzenie w kolejnych projektach, jak osoby po 
przyswojeniu wiedzy z e-pakietu wykorzystują ją w praktyce montażu sys-
temów suchej zabudowy. 

• Warto się zastanowić jeszcze nad drugim języku zawodowym (w e-pakiecie 
oprócz j. zawodowego angielskiego), jakim jest j. niemiecki. 
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8. Identyfikacja wymagań kwalifikacyjnych dla zawodu 
„Monter suchej zabudowy” w Polsce – Raport z badań 
Krzysztof Symela, Katarzyna Sławińska 
– Instytut Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu 

Wprowadzenie 

Ni niejszy raport ma wymiar krajowy i jest elementem badań międzynaro-
dowych prowadzonych w projekcie Leonardo da Vinci „SkillsUp”.  Podstawo-
wym celem tych badań była identyfikacja minimalnych wymagań kompeten-
cyjnych dla osób o niskich kwalifikacjach w zakresie wykonywania zawodu 
„Monter suchej zabudowy”. Nazwa zawodu „Monter suchej zabudowy” została 
przyjęta zgodnie z nazwą obwiązującą w Polsce w ramach klasyfikacji zawodów 
i specjalności na potrzeby rynku pracy (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjal-
ności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania – Dz.U. Nr 82 poz. 
537, z późn. zm.).  

Badania były prowadzone w trzech krajach partnerskich: Polska, Rumunia 
i Włochy z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety (stanowi załącznik do ra-
portu) opracowanego przez partnerów polskich projektu (ITeE–PIB oraz PSG).   

Podstawą opracowania kwestionariusza badawczego była analiza efektów 
kształcenia zawartych w modułowym programie szkolenia dla kursu (specjali-
zacji) „Technologia systemów suchej zabudowy wnętrz” wyrażona w formie 
umiejętności wymaganych do realizacji zadań zawodowych oraz cech psychofi-
zycznych pożądanych dla pracowników w tym zawodzie.  

Zarówno modułowy program szkolenia, jak i opracowany w wyniku badań 
profil kompetencji zawodowych, stanowiły punkt odniesienia do zapropono-
wania jednostek efektów kształcenia, które docelowo mogą być przedmiotem 
szkolenia i transferu osiągnięć w wymiarze międzynarodowym, zgodnie z wy-
maganiami systemu ECVET (Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
18 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia europejskiego systemu transferu 
osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowy – 2009/C 155/02). 

Prowadzone w projekcie badania skierowane były do instytucji szkolących 
w zawodzie „Monter suchej zabudowy” oraz pracodawców zatrudniających 
osoby w tym zawodzie. Badanymi objęto (w każdy kraju partnerskim) jako mi-
nimum – 5 instytucji szkolących oraz 5 pracodawców. Badania były prowadzo-
ne w okresie październik–listopad 2012 r. 

Uzyskane w wyniku badań dane jakościowe posłużyły do sporządzenia opisu 
profilu kompetencji zawodowych dla zawodu „Monter suchej zabudowy”, który 
w czterech wariantach językowych (PL, Eng, RO, I) został zamieszczony w bazie 
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danych www.diagnzowaniekopetencji.pl. Są to zarazem minimalne wymagania 
kompetencyjne ustalone w partnerstwie międzynarodowym, jakie ma spełniać 
kandydat do zatrudnienia w zawodzie „Monter suchej zabudowy”. 

Polscy partnerzy projekt rekomendują, aby nazwa zawodu „Monter suchej 
zabudowy” występująca w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku 
pracy w Polsce uległa rozszerzeniu (podobnie jak w innych krajach partnerskich) 
i uwzględniała różne, dynamicznie zmieniające się na rynku systemy suchej za-
budowy. Nowa propozycja nazwy –  „Monter systemów suchej zabudowy”.   

1.   Metodyka badań profilu kompetencji dla zawodu monter suchej 
zabudowy 

System pojęć zastosowany w badaniach 
W projekcie został przyjęty system pojęć (tabela 1) wynikający z nw. do-

kumentów europejskich: 
• Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 roku 

w sprawie ustanowienia Europejskiej Ramy Kwalifikacji dla uczenia się 
przez całe życie. 

• Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca 2009 r. 
w sprawie ustanowienia europejskiego systemu transferu osiągnięć 
w kształceniu i szkoleniu zawodowy - 2009/C 155/02. 

Tabela 1. System pojęć przyjęty w badanych międzynarodowych w projekcie SkillsUp 

Europejskie Ramy 
Kwalifikacji (ERK) 

Przyjęty w Unii Europejskiej układ odniesienia umożliwiający porów-
nywanie kwalifikacji uzyskiwanych w różnych państwach. W Europej-
skich Ramach Kwalifikacji wyróżniono osiem poziomów kwalifikacji 
określonych za pomocą wymagań dotyczących efektów uczenia się 

Krajowe Ramy 
Kwalifikacji  
(Polska Rama 
Kwalifikacji – PRK) 

Oznaczają narzędzie służące do klasyfikowania kwalifikacji na wyszcze-
gólnione według przyjętego zespołu kryteriów poziomy osiągnięć 
w uczeniu się, które ma na celu integrację i koordynację krajowych 
podsystemów kwalifikacji oraz poprawę przejrzystości, dostępności, 
rozwoju i jakości kwalifikacji w odniesieniu do rynku pracy i społeczeń-
stwa obywatelskiego. W Polsce odpowiednikiem KRK jest PRK 

Kwalifikacja  
 

Oznacza formalny wynik procesu oceny i walidacji uzyskany w efekcie 
stwierdzenia przez właściwą instytucję, że osiągnięte przez daną osobę 
efekty uczenia się są zgodne z określonym standardem. 

Wiedza Oznacza efekt przyswajania informacji poprzez uczenie się. Wiedza jest 
zbiorem faktów, zasad, teorii i praktyk powiązanych z dziedziną pracy lub 
nauki. W kontekście europejskich ram kwalifikacji wiedzę opisuje się jako 
teoretyczną lub faktograficzną 

Umiejętności Oznaczają zdolność do stosowania wiedzy i korzystania z know-how 
w celu wykonywania zadań i rozwiązywania problemów. W kontekście 
europejskich ram kwalifikacji umiejętności określa się jako kognitywne 
(obejmujące myślenie logiczne, intuicyjne i kreatywne) oraz praktyczne 
(obejmujące sprawność i korzystanie z metod, materiałów, narzędzi 
i instrumentów) 
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Kompetencje 
 

Oznaczają udowodnioną zdolność stosowania wiedzy, umiejętności 
i zdolności osobistych, społecznych lub metodologicznych okazywaną 
w pracy lub nauce oraz w karierze zawodowej i osobistej; w europej-
skich ramach kwalifikacji, kompetencje określane są w kategoriach 
odpowiedzialności i autonomii 

Efekty uczenia się 
(efekty kształcenia) 

Oznaczają stwierdzenie tego, co uczący się wie, co rozumie i potrafi 
wykonać po ukończeniu procesu uczenia się, ujęte w kategoriach wie-
dzy, umiejętności i kompetencji 

Jednostka efektów 
uczenia się  

Oznacza składnik kwalifikacji, będący spójnym zbiorem wiedzy, umiejętno-
ści i kompetencji, który może podlegać ocenie i walidacji 

Osiągnięcia 
odpowiadające  
efektom 
uczenia się 

Oznaczają zbiór indywidualnych efektów uczenia się danej osoby, które 
zostały ocenione i mogą być akumulowane do celów uzyskania kwalifi-
kacji lub transferowane do innych programów kształcenia/uczenia się 
lub do innych kwalifikacji 

Właściwa 
instytucja 

Oznacza instytucję odpowiedzialną za opracowywanie i przyznawanie 
kwalifikacji lub uznawanie jednostek lub pełniącą inne funkcje związa-
ne z systemem ECVET, takie jak przyporządkowywanie punktów ECVET 
kwalifikacjom i jednostkom oraz ocena, walidacja i uznawanie efektów 
uczenia się zgodnie z zasadami i praktykami państw uczestniczących 

Ocena efektów 
uczenia się 

Oznacza metody i procesy prowadzące do określenia zakresu, w jakim 
uczący się faktycznie przyswoił określoną wiedzę, opanował określone 
umiejętności i zdobył określone kompetencje 

Walidacja 
efektów 
uczenia się 

Oznacza proces potwierdzania, że określone, poddane ocenie efekty ucze-
nia się uzyskane przez uczącego się odpowiadają konkretnym efektom 
wymaganym w ramach jednostki lub kwalifikacji 

Uznawanie 
efektów 
uczenia się 

Oznacza proces oficjalnego poświadczania uzyskanych efektów uczenia 
się poprzez przyznanie pełnych kwalifikacji lub ich elementów składo-
wych – jednostek uczenia się 

Punkty ECVET Oznaczają liczbowe określenie ogólnej wartości efektów uczenia się 
w ramach kwalifikacji oraz względnej wartości jednostek w stosunku 
do pełnej kwalifikacji. 

Zawód*/ Zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego 
podziału pracy, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami przez 
poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji lub 
kompetencji (wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych), 
zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki. Wykonywanie zawodu 
stanowi źródło dochodów 

Zadanie  
zawodowe*/ 

Logiczny wycinek lub etap pracy w ramach zawodu, o wyraźnie określo-
nym początku i końcu, wyodrębniony ze względu na rodzaj lub sposób 
wykonywania czynności zawodowych powiązanych jednym celem, koń-
czący się produktem, usługą lub decyzją 

Kompetencje*/ 
zawodowe 

Wszystko to, co pracownik wie, rozumie i potrafi wykonać, odpowied-
nio do sytuacji w miejscu pracy. Opisywane są trzema zbiorami: wie-
dzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych 

 

*/ Definicje przyjęte przy opracowaniu krajowych standardów kwalifikacji/kompetencji 
zawodowych w Polsce. 



 142 

Założenia metodologiczne 
W projekcie SkillsUp przyjęta została ujednolicona, dla wszytkach krajów 

partnerskich, metodyka badania związanego z identyfikacją wymagań kwalifi-
kacyjnych w zawodzie „Monter suchej zabudowy”. W ramach metodyki okre-
ślone zostały następujące elementy: 
− Cel badań. 
− Przedmiot badań. 
− Problemy badawcze. 
− Metody, techniki i narzędzia badawcze. 
− Dobór próby badawczej. 
− Organizacja i teren badań. 

Cel badań 
Celem badań międzynarodowych była identyfikacja minimalnych wymagań 

kwalifikacyjnych w zakresie wykonywania zawodu „Monter suchej zabudowy” 
przeznaczonego w szczególności do kształcenia i szkolenia osób o niskich kwalifi-
kacjach w ramach edukacji pozaformalnej i nieformalnego uczenia się. 

Przedmiot badań  
Przedmiotem badań były wymagania kwalifikacyjne dla zawodu „Monter 

suchej zabudowy” zdefasonowane poprzez zadania zawodowe, umiejętności 
zawodowe oraz cechy psychofizyczne (obejmujące cechy sensomotoryczne 
kandydata do pracy, zdolności oraz cechy osobowościowe). 

Problemy badawcze 
Do przyjętego celu i przedmiotu badań sformułowano podstawowe pro-

blemy badawcze w formie pytań: 
• Jakie podstawowe zadania zawodowe powinny być wykonywane w zawo-

dzie „Monter suchej zabudowy”? 
• Jakie umiejętności zawodowe praktyczne oraz intelektualne są potrzebne 

do realizacji podstawowych zadań zawodowych w zawodzie „Monter su-
chej zabudowy”? 

• Jakie cechy psychofizyczne (cechy sensomotoryczne, zdolności i cechy 
osobowościowe) powinien posiadać kandydat do zatrudnienia w zawodzie 
„Monter suchej zabudowy”? 

Metody, techniki i narzędzia badawcze 
W celu zweryfikowania sformułowanych problemów badawczych ko-

nieczne było dobranie odpowiednich metod i technik badawczych. W bada-
niach identyfikacji wymagań kompetencyjnych zastosowano metodę ekspertyz 
(ocena rzeczoznawców). Była to metoda podstawowa pozyskiwania danych 
empirycznych o wymaganiach kompetencyjnych w zawodzie „Monter suchej 
zabudowy”. W metodzie tej zastosowano technikę ankietowego pomiaru ba-
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danych problemów, charakteryzującą się tym, że kwestionariusz ankiety trafił 
bezpośrednio do rąk ekspertów (celowo dobrana próba respondentów), którzy 
odpowiadali na pytania zawarte w kwestionariuszu pisemnie, ręcznie wypełnia-
jąc wydrukowane ankiety lub wypełniając je elektronicznie w formie ankiety 
internetowej. 

W badaniu zastosowano kwastionariusz akiety, który zawierał ułożoną 
według precyzyjnie ustalonej kolejności listę zadań zawodwych, umiejetności 
oraz cech psychofizycznych wraz z miejscami przenaczonymi na wybór odpo-
wiedzi w skali cztestopniowej: bardzo ważne, ważne, „mało ważne”, „zbędne”. 

W kwestionariuszu ankiety zastosowano dwie katergorie pytań: 
• pytania zamknięte, gdzie wszystkie odpowiedzi na dane pytania są 

wymienione, a czynność respondenta polega jedynie na zaznaczeniu 
wybranej odpowiedzi wg skali czterostopniowej, 

• pytania otwarte, gdzie w zestawie możliwych odpowiedzi umieszczono 
dodatkowo odpowiedź „inne”, gdzie respondent mógł przdstawic własne 
propozycje. 
Wzór zastosowanego kwestionariusz ankiety badawczej zawiera Aneks nr 1. 

Dobór próby badawczej 
Badaniem została objęta grupa celowa reprezentująca dwie kategorie 

ekspertów (respondentów): 
• osoby kształcące lub szkolące w zawodzie „Monter suchej zabudowy” 

reprezentujące środowisko formalnego i pozaformalnego kształcenia 
i szkolenia zawodowego, 

• pracodawcy świadczący usługi w zakresie montażu systemów suchej 
zabudowy wnętrz.  
Przyjęto w partnerstwie, że badania w danym kraju partnerskim objęta 

zostanie grupa minimum 10 ekspertów reprezentujących środowisko eduka-
cyjne (5 osób) i pracodawców (5 osób). W Polsce rozszerzono próbę badawczą 
i objęto nimi łącznie 32 osoby, w tym 28 mężczyzn i 4 kobiety. Środowisko 
edukacji zawodowej reprezentowało 22 osoby (nauczyciele i instruktorzy za-
wodu), a środowisko pracodawców sektora budowlanego – 10 osób (kierowni-
cy i pracownicy). 

Organizacja i teren badań 
Badania w Polsce były prowadzone w okresie październik–listopad 2012 r. 

z udziałem instytucji kształcących i szkolących oraz zatrudniających pracowni-
ków w zawodzie Monter suchej zabudowy na terenie miast: Radom, Gdańsk, 
Zamość. 
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2. Prezentacja wyników badań  
1)  Identyfikacja zadań zawodowych – zestawienie ilościowe oceny respondentów 
 

Lp. 
Minimalne wymagania w zakresie  

realizacji zadań zawodowych w zawodzie  
„Monter suchej zabudowy” 

Skala oceny 
Bardzo 
ważne Ważne Mało 

ważne Zbędne 

A-1 Rozpoznawanie materiałów stosowanych 
w systemach suchej zabudowy wnętrz 

26 6   

A-2 Montowanie systemów ścian działowych 25 7   
A-3 Montowanie systemów okładzin ściennych 25 7   

A-4 Montowanie systemów sufitów podwiesza-
nych 

25 7   

A-5 Montowanie systemów obudów dachów 22 6 4  
A-6 Montowanie systemów suchych jastrychów 19 9 3 1 

 
 

 
Rys. 1. Zapotrzebowanie na zadania zawodowe w zawodzie 

„Monter suchej zabudowy” – ocena respondentów 
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2) Identyfikacja umiejętności wymaganych do realizacji zadań zawodowych – ze-
stawienie ilościowe oceny respondentów 

 

A-1. Rozpoznawanie materiałów stosowanych w systemach suchej zabudowy wnętrz 

Lp. Umiejętności 
Skala oceny 

Bardzo 
ważne Ważne Mało 

ważne Zbędne 

1  analizuje i rozróżnia podstawowe cechy fizykochemi-
czne gipsu 1 25 6   

2  charakteryzuje zastosowanie gipsu w budownictwie 19 6 7   
3  charakteryzuje sposób produkcji gipsu z kamienia 

gipsowego 4 25 3   

4  przygotowuje zaprawę gipsową 19 11 1 1 
5  identyfikuje rodzaje płyt w systemach suchej zabudowy 23 9     
6  opisuje zastosowanie płyt w systemach suchej zabu-

dowy 2 28 2   

7  opisuje zasady składowania płyt gipsowo-kartonowych 
i gipsowo-celulozowych 4 26 2   

8  identyfikuje rodzaje i oznaczenia profili stalowych dla 
systemów suchej zabudowy 23 8 1   

9  analizuje parametry profilu w kontekście bezpieczeń-
stwa użytkowania 2 28 2   

10  opisuje zastosowanie poszczególnych elementów 
montażowych 2 26 4   

11  przygotowuje profile stalowe i elementy montażowe 
do wykonania montażu 6 25  1 

12  identyfikuje rodzaje materiałów uszczelniających 
i izolacyjnych w systemach suchej zabudowy 8 22 2   

13  opisuje zastosowanie poszczególnych materiałów do 
robót wykończeniowych 3 27 1 1 

14  przygotowuje materiały uszczelniające i izolacyjne do 
robót wykończeniowych 8 6 17   

Rys. 2. Identyfikacja umiejętności dla zadania A-1 – graficzna ilustracja oceny respondentów 
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A-2.   Montowanie systemów ścian działowych 

Lp. Umiejętności 
Skala oceny 

Bardzo 
ważne Ważne 

Mało 
ważne Zbędne 

1.  rozróżnia rodzaje ścian działowych z płyt gipsowo-
kartonowych 23 8 1   

2.  rozróżnia podstawowe elementy konstrukcyjne ścian 
działowych 25 5 2   

3.  identyfikuje rodzaje profili stalowych do wznoszenia 
konstrukcji ściany 23 8 1   

4.  charakteryzuje płyty gipsowo-kartonowe ze względu 
na pożądane cechy ściany 4 25 3   

5.  identyfikuje rodzaje materiału izolacyjnego wykorzy-
stywanego w suchej zabudowie 5 24 2 1 

6.  opisuje podstawowe etapy montażu ścian działowych 6 10 16   
7.  rozróżnia rodzaje profili używanych do wykonywania 

otworów drzwiowych 6 25 1   

8.  określa rozstaw wkrętów mocujących płyty w ścianie 
z jednowarstwowym poszyciem 6 26     

9.  określa rozstaw wkrętów mocujących płyty każdej 
z warstw w poszyciu dwuwarstwowym 5 27     

10.  dobiera rodzaj płyt gipsowo-kartonowych stosowa-
nych w pomieszczeniach  o podwyższonej wilgotności 8 23 1   

11.  opisuje sposób gięcia płyty do montażu ściany łukowej 2 14 16   
12.  opisuje zasady montażu płyt gipsowo-kartonowych 4 28     
13.  opisuje etapy spoinowania płyt gipsowo-kartonowych 7 23 2   
14.  charakteryzuje etapy montażu narożników 5 24 3   
15.  wykonuje spoinowanie fragmentu ściany działowej 

wykonanej z płyt gipsowo-kartonowych 10 22     

16.  identyfikuje rodzaje taśm zbrojących 6 24 2   
17.  opisuje cechy podstawowych poziomów szpachlowania 5 24 3   
18.  wykonuje obróbkę dowolnego naroża ścianki działowej 5 25 2   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 3. Identyfikacja umiejętności dla zadania A-2 – graficzna ilustracja oceny respondentów 
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A-3.  Montowanie systemów okładzin ściennych 

Lp. Umiejętności 
Skala oceny 

Bardzo 
ważne Ważne Mało 

ważne Zbędne 

1  rozróżnia rodzaje okładzin ściennych 25 6 1   

2  rozróżnia podstawowe elementy konstrukcyjne 
okładziny ściennej montowanej na profilach 23 8 1   

3  rozróżnia rodzaje profili stalowych do wznoszenia 
konstrukcji przedścianki 24 6 2   

4  charakteryzuje zalety okładzin ściennych 1 29 2   

5  rozróżnia materiał izolacyjny wykorzystywany  
w przedściankach i okładzinach ściennych 20 9 3   

6  dobiera system okładziny ściennej do montowanych 
płyt gipsowo-kartonowych 4 28     

7  opisuje etapy montażu suchego tynku 5 24 3   

8  rozróżnia rodzaje profili używanych do wykonywania 
okładziny ściennej 22 9 1   

9  określa rozstaw wkrętów mocujących płyty w ścianie 
z jednowarstwowym poszyciem 6 26     

10  określa rozstaw wkrętów mocujących płyty każdej 
z warstw w poszyciu dwuwarstwowym 4 28     

11  dobiera rodzaj płyty gipsowo-kartonowej stosowanej 
w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności 7 23 2   

12  opisuje zasady montażu płyt gipsowo-kartonowych 5 26 1   

13  wyznacza położenie suchego tynku na podstawie 
dokumentacji projektowej 5 27     

14  wykonuje montaż okładziny ściennej 6 26     

15  opisuje cechy podstawowych poziomów szpachlowania 2 18 12   

16  rozróżnia poziomy szpachlowania 3 27 2   

17  charakteryzuje etapy montażu narożników 2 17 13   

18  rozróżnia rodzaje taśm zbrojących 3 28 1   

19  wykonuje spoinowanie okładziny ściennej 7 23 2   

20  wykonuje obróbkę naroża wewnętrznego i zewnętrzne-
go ścian z okładziną ścienną 6 26     
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Rys. 4. Identyfikacja umiejętności dla zadania A-3 – graficzna ilustracja oceny respondentów 
 

A-4.  Montowanie systemów sufitów podwieszanych 

Lp. Umiejętności 
Skala oceny 

Bardzo 
ważne 

Ważne 
Mało 

ważne 
Zbędne 

1  rozróżnia rodzaje sufitu podwieszanego na podsta-
wie rysunku 23 8 1   

2  rozróżnia profile stosowane do montażu okładziny 
sufitowej 24 8     

3  wskazuje różnice pomiędzy sufitem o konstrukcji 
jednopoziomowej i dwupoziomowej 5 26 1   

4  opisuje charakterystyczne cechy okładziny sufitowej 1 27 4   
5  klasyfikuje sufity podwieszane wykonane w techno-

logii suchej zabudowy ze względu na sposób monta-
żu konstrukcji nośnej 

3 27 2   

6  charakteryzuje etapy montażu sufitu podwieszanego 
o konstrukcji jednopoziomowej 5 24 3   

7  rozróżnia rodzaje profili używanych do wykonywania 
okładziny sufitowej 5 27     

8  określa rozstaw wkrętów mocujących płyty w suficie 
o konstrukcji jednopoziomowej w pierwszej warstwie 
poszycia 

6 25 1   

9  określa rozstaw wkrętów mocujących płyty każdej  
z warstw w poszyciu dwuwarstwowym 6 24 2   

10  rozróżnia rodzaje płyt gipsowo-kartonowych stosowa-
nych w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności 5 26 1   

11  opisuje zasady montażu płyt gipsowo-kartonowych  
w suficie podwieszanym 2 29 1   

12  charakteryzuje cechy podstawowego poziomu szpa-
chlowania 3 26 3   

13  rozróżnia poziomy szpachlowania 4 25 2 1 
14  opisuje etapy szpachlowania finiszowego 2 27 3   
15  rozróżnia rodzaje taśm zbrojących 3 27 1 1 
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Rys. 5. Identyfikacja umiejętności dla zadania A-4 – graficzna ilustracja oceny respondentów 
 

A-5.  Montowanie systemów obudów dachów 

Lp. Umiejętności 
Skala oceny 

Bardzo 
ważne Ważne Mało 

ważne Zbędne 

1  rozróżnia materiały stosowane do obudowy dachu 23 5 3 1 
2  rozróżnia poszczególne elementy konstrukcji 

obudowy dachu 21 7 4   

3  opisuje zasady montażu elementów systemu 
obudowy dachu 20 8 3 1 

4  określa minimalną grubość materiału izolacyjnego 
stosowanego w systemach obudów dachów 22 7 2 1 

5  rozróżnia profile stosowane do montażu obudowy 
dachu 22 6 4   

6  opisuje charakterystyczne cechy wełny mineralnej 3 23 5 1 
7  określa funkcje foli paroizolacyjnej 2 27 2 1 
8  charakteryzuje etapy montażu obudowy dachu 3 25 4   
9  dobiera rodzaje profili używanych do wykonywania 

obudowy dachu 6 24 2   

10  dobiera rodzaje izolacji do obudowy dachu 7 22 3   
11  określa rozstaw wkrętów mocujących płyty w suficie 

o konstrukcji jednopoziomowej w pierwszej  
warstwie poszycia 

6 25 1   

12  określa rozstaw wkrętów mocujących płyty każdej  
z warstw w poszyciu dwuwarstwowym obudowy 
poddasza 

6 23 3   
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13  rozróżnia rodzaje płyty gipsowo-kartonowych 
stosowanych w pomieszczeniach o podwyższonej 
wilgotności 

6 25   1 

14  opisuje zasady montażu płyt gipsowo-kartonowych 5 7 20   
15  wyznacza położenie obudowy dachu na podstawie 

dokumentacji projektowej pomieszczenia 8 22 2   

16  montuje profile do belek więźby dachowej 8 21 3   
17  montuje izolację cieplną oraz paroizolację na między 

belkami w konstrukcji dachu 6 23 3   

18  wykonuje konstrukcję zabudowy okna dachowego  
w systemie suchej zabudowy 5 24 3   

19  charakteryzuje cechy podstawowego poziomu  
szpachlowania 2 26 4   

20  rozróżnia poziomy szpachlowania 4 27 1   
21  opisuje etapy montażu narożników 3 9 19 1 
22  rozróżnia rodzaje taśm zbrojących 5 25 1 1 
23  dokonuje obróbki fragmentu zabudowy okna 

połaciowego zamontowanego w dachu skośnym 5 25   2 

24  przeprowadza pomiar tolerancji wykonanej 
zabudowy poddasza 2 27 2 1 

 
 

 
 

Rys. 6. Identyfikacja umiejętności dla zadania A-5 – graficzna ilustracja 
oceny respondentów 
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A-6.  Montowanie systemów suchych jastrychów 

Lp. Umiejętności 
Skala oceny 

Bardzo 
ważne Ważne Mało 

ważne Zbędne 

1  opisuje zalety stosowania  suchego jastrychu 2 25 4 1 
2  charakteryzuje warstwy suchego jastrychu 2 27 2 1 
3  rozróżnia materiały stosowane do wykonania  

suchych jastrychów 5 25 2   

4  opisuje cechy płyt gipsowo-kartonowych 
stosowanych w suchym jastrychu 3 27 2   

5  określa wymiary płyt gipsowo-kartonowych 
stosowanych w suchym jastrychu 14 16 2   

6  opisuje sposób przygotowania nierównego podłoża 3 27 2   
7  dobiera materiały izolacyjne stosowane w suchym 

jastrychu 7 23 2   

8  określa warunki rozpoczęcia montażu suchego jastrychu 2 28 2   
9  rozróżnia rodzaje suchego jastrychu 21 8 3   
10  rozróżnia elementy suchego jastrychu 22 7 3   
11  rozróżnia rodzaje podsypki do wyrównywania podłoża 21 9 2   
12  rozróżnia rodzaje płyt gipsowo-kartonowych 

stosowanych w suchym jastrychu 23 8 1   

13  określa sposób układania płyt w suchym jastrychu 24 6 2   
14  określa sposób użycia materiałów izolacyjnych  

w suchym jastrychu 23 8 1   

15  opisuje cechy podkładów z suchych jastrychów 10 17 5   
16  rozróżnia rodzaje materiałów wykończeniowych 

stosowanych na podkładach jastrychowych 21 8 3   

17  przygotowuje podłoże pod suchy jastrych na 
posadzce o małych i dużych nierównościach 23 7 1 1 

18  układa płyty  jednowarstwowo i dwuwarstwowo na 
podłożu 23 7 1 1 

19  wykonuje szpachlowanie fragmentu podłoża 
wykonanego z suchego jastrychu 23 6 3   

 

 
Rys. 7. Identyfikacja umiejętności dla zadania A-6 – graficzna ilustracja oceny respondentów 
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3) Identyfikacja cech psychofizycznych wymaganych w zawodzie 
– zestawienie ilościowe oceny respondentów 

 

Lp. Cechy psychofizyczne 
Skala oceny 

Bardzo 
ważne Ważne Mało 

ważne Zbędne 

I.     Sprawności sensomotoryczne 
1  Ostrość wzroku 23 9   
2  Rozróżnianie barw 21 8 3  
3  Widzenie stereoskopowe 20 7 5  
4  Zmysł równowagi 24 7 1  
5  Koordynacja wzrokowo-ruchowa 23 8 1  
6  Szybki refleks 2 26 3 1 
7  Zręczność rąk 24 8   
8  Brak lęku przed wysokością 24 7 1  

 

 
Rys. 8. Identyfikacja sprawności sensomotorycznych – graficzna ilustracja oceny respondentów 

 

Lp. Cechy psychofizyczne 
Skala oceny 

Bardzo 
ważne Ważne Mało 

ważne Zbędne 

II.    Zdolności 
1.  Koncentracja uwagi 21 10 1  
2.  Uzdolnienia techniczne. 6 26   
3.  Spostrzegawczość i wyobraźnia przestrzenna 7 25   
4.  Poczucie piękna i estetyki 5 26 1  
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Rys. 9. Identyfikacja zdolności – graficzna ilustracja oceny respondentów 
 

Lp. Cechy psychofizyczne 
Skala oceny 

Bardzo 
ważne Ważne Mało 

ważne Zbędne 

III.  Cechy osobowości 
1  Wytrwałość i cierpliwość 8 23 1  
2  Zrównoważenie emocjonalne 3 28  1 
3  Odpowiedzialność i zdyscyplinowanie 21 10 1  
4  Dokładność 22 9 1  
5  Samokontrola 18 13 1  
6  Łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą 2 28 2  
 

 
 

Rys. 10. Identyfikacja cech osobowościowych – graficzna ilustracja oceny respondentów 
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3.   Wnioski i rekomendacje 

• Polscy partnerzy projekt rekomendują, aby nazwa zawodu „Monter su-
chej zabudowy”  występująca w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrze-
by rynku pracy w Polsce uległa rozszerzeniu (podobnie jak w innych krajach 
partnerskich) i uwzględniała różne, dynamicznie zmieniające się na rynku sys-
temy suchej zabudowy. Nowa propozycja nazwy –  „Monter systemów suchej 
zabudowy”. Lider projektu przedstawi odpowiednie rekomendacje w sprawie 
do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 

• Zweryfikowanych w badaniach 6 zadań zawodowych dla zawodu 
„Monter suchej zabudowy” uzyskało akceptację („Bardzo ważne” i „Ważne”) ze 
strony większości respondentów. Jedynie zadania A-5 i A-6 uznane zostało za 
„Mało ważne” (7 respondentów) i „Zbędne” (1 respondent). 

• Eksperci projektu uznali, że w przypadku osób o niskich kwalifikacjach 
zadania zawodowe A-1, A-2, A-3, A-4 stanowią podstawę przygotowania zawo-
dowego. W związku z tym dla tych zadań zawodowych w projekcie należy za-
proponować opis  jednostek efektów uczenia się zgodnie z zaleceniami syste-
mu ECVET. 

• Respondenci w większości przypadków uznali za właściwie dobrane 
wymagania w zakresie umiejętności, które zostały przypisane do poszczegól-
nych 6 zadań zawodowych. Umiejętności uznane za „Zbędne” zostały usunięte 
z opisu profilu kompetencji. 

• Większość cech psychofizycznych (sprawności sensomotoryczne, zdol-
ności i cechy osobowościowe) występujące w opisie profilu kompetencji uzna-
ne zostały przez respondentów za właściwe dla zawodu „Monter suchej zabu-
dowy”. W opisie jednostek efektów kształcenia (w deskryptorze dotyczącym 
„kompetencji”) powinny być pogłębione zwłaszcza „Zdolnościami” i „Cechami 
osobowości” uznane przez respondentów za „Bardzo ważne” i „Ważne”. 

4.  Propozycje w zakresie walidacji kompetencji w zawodzie „Monter 
suchej zabudowy” z uwzględnieniem wymagań systemu ECVET  

Przedstawiona propozycja została przygotowana z wykorzystaniem: 
• Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 roku 

w sprawie ustanowienia Europejskiej Ramy Kwalifikacji dla uczenia się 
przez całe życie. 

• Wyników badań profili kompetencji dla zawodu „Monter suchej zabudo-
wy” prowadzonych w Polsce, Rumunii i Włoszech. 

• Konsultacji prowadzonych z udziałem partnerów projektu SkillsUp. 
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5.  Opis jednostek efektów kształcenia dla kwalifikacji „Technologia 
systemów suchej zabudowy” występującej w zawodzie „Monter 
suchej zabudowy” 

Założenia 
 System ECVET to techniczne ramy transferu, uznawania oraz – w stosow-

nych przypadkach – akumulacji efektów uczenia się poszczególnych osób, 
tak by mogły one uzyskać określone kwalifikacje.  

 Narzędzia i metody systemu ECVET obejmują opis kwalifikacji w katego-
riach jednostek uczenia się wraz ze związanymi z nimi punktami, proces 
transferu i akumulacji oraz dokumenty uzupełniające, takie jak porozu-
mienia o programie zajęć, indywidualne wykazy osiągnięć oraz przewod-
niki dla użytkowników systemu ECVET. 

 Zaproponowane w projekcie SkillsUp rozwiązanie ECVET ma ułatwić 
uznawanie efektów uczenia się, zgodnie z krajowym ustawodawstwem, 
w ramach mobilności, do celów uzyskiwania kwalifikacji w zawodzie 
„Monter suchej zabudowy”.  

 Jednostki efektów kształcenia składające się na kwalifikację „Technologia 
systemów suchej zabudowy” zostały: 
– opisane w czytelnych i zrozumiałych kategoriach poprzez odwołanie się 

do wiedzy, umiejętności i kompetencji, które się na nie składają; 
– skonstruowane i zorganizowane w taki sposób, aby były spójne z daną 

kwalifikacją; 
– skonstruowane w taki sposób, aby możliwa była indywidualna ocena 

i walidacja efektów uczenia się składających się na daną jednostkę. 
 

 

1. Jednostka efektów kształcenia: Rozpoznawanie materiałów stosowanych 
w systemach suchej zabudowy wnętrz 
(JM.01) 

2. Nazwa kwalifikacji: Technologia systemów suchej zabudowy 
3. Poziom EQF dla kwalifikacji: 3 
4. Poziom NQF/PL/I/R dla kwalifikacji: 3 
5. Punkty ECVET dla kwalifikacji: ustalają instytucje partnerskie 
6. Opis efektów uczenia się składających się na jednostkę: 
 

Umiejętności Wiedza Kompetencje 
− Rozpoznać płyty gipsowo- 

-kartonowe do montażu na 
sucho 

− Rozpoznać płyty gipsowo-
celulozowe do montażu na 
sucho 

− Rozpoznać profile stalowe do 
wykonywania suchej zabudowy 

− Rodzaje, właściwości i 
oznaczanie gipsów 

− Dodatki do gipsów 
− Płyty gipsowo-kartonowe 
− Płyty gipsowo-celulozowe 
− Profile stalowe do 

wykonywania suchej 
zabudowy 

− Przestrzega zasad 
kultury i etyki 

− Przewiduje skutki 
podejmowanych 
działań 

− Jest otwarty na 
zmiany 
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− Rozpoznać elementy 
montażowe stosowane  
w systemach suchej zabudowy 

− Rozpoznać materiały 
uszczelniające i izolacyjne 

− Określić fizyczne, chemiczne  
i mechaniczne właściwości płyt 
do montażu na sucho 

− Określić parametry płyt  
do montażu na sucho 

− Określić parametry profili 
stalowych stosowanych  
do montażu suchej zabudowy 

− Przygotować zaprawy gipsowe 
stosowane do montażu suchej 
zabudowy 

− Rozpoznać symbole  
i charakterystyki materiałów 
stosowanych do montażu 
suchej zabudowy oraz 
zastosować metody 
sprawdzania ich jakości 

− Określić zastosowanie 
poszczególnych materiałów do 
montażu suchej zabudowy 

− Zastosować zasady 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz ochrony środowiska 
podczas prac z materiałami 
budowlanymi i oszczędnego ich 
wykorzystywania 

− Elementy montażowe do 
suchej zabudowy 

− Materiały uszczelniające 
i izolacyjne stosowane 
w suchej zabudowie 

− Materiały do zabezpieczania  
i konserwacji materiałów  
i wyrobów budowlanych 
stosowanych w suchej 
zabudowie 

 

− Aktualizuje wiedzę 
i doskonali 
umiejętności 
zawodowe 

− Potrafi ponosić 
odpowiedzialność za 
podejmowane 
działania 

− Współpracuje 
w zespole 

 

7. Punkty ECVET dla jednostki: 6 (ok. 15% całkowitej kwalifikacji) – wstępne 
założenia 

8. Procedury i kryteria oceny efektów uczenia się dla jednostki 
Ocena efektów uczenia się dla jednostki składa się z części pisemnej oraz 

części praktycznej. Zadania sprawdzające dostarcza i ocenia instytucja certyfi-
kująca. W projekcie SkillsUp funkcje te spełnia Polskie Stowarzyszenie Gipsu. 
Część pisemna jest przeprowadzana w formie testu składającego się z zadań 
zamkniętych wyboru wielokrotnego z jedną odpowiedzią prawidłową. Czas 
wykonania testu pisemnego do max. 60 minut plus 30 min praktycznego roz-
poznawania (wybór) materiałów i narzędzi. Warunek zdania testu pisemnego 
to zdobycie co najmniej 55% punktów możliwych do uzyskania. 

Część praktyczną testu przeprowadza się dla danej jednostki efektów 
kształcenia występującej w danej kwalifikacji. W trakcie oceny wykonywany 



 157 

jest test praktyczny typu próba pracy. Czas wykonania testu praktycznego 
max. 240 minut. Rezultatem wykonania testu praktycznego może być wyrób 
lub usługa. Warunek zadania testu praktycznego: co najmniej 75% punktów 
możliwych do uzyskania. 

Podstawowe kryteria oceny testu praktycznego dla danej jednostki efek-
tów uczenia się powinny uwzględniać: 
• jakość rezultatu pod względem spełnienia wymagań określonych w teście 

praktycznym oraz zgodności z obowiązującymi normami/zasadami wyko-
nywania czynności zawodowych, 

• jakość rezultatu pośredniego, w przypadku kiedy jego ocena ma bezpo-
średni wpływ na ocenę rezultatu końcowego, a nie jest możliwa po wyko-
naniu testu, 

• przebieg wykonania testu pod względem zgodności wykonania z metoda-
mi/technologiami właściwymi dla danej jednostki efektów kształcenia, 

• przebieg wykonania testu pod względem przestrzegania przepisów bhp 
i ochrony środowiska. 

9. Data ważności jednostki efektów uczenia się: 2 lata od daty zakończenia 
testowania 

Kryteria przypisywania punktów ECVET 

Kwalifikacja: 
Technologia systemów suchej zabudowy 
wnętrz 

Liczba punktów / udział procentowy 
40/100 40/100 40/100 40/100 

Nazwa jednostki efektów uczenia się 
Kryteria przydzielania punktów ECVET 

Nakład 
czasu  

Trudność 
prac 

Znaczenie 
dla rynku 

Waga 
uśredniona 

1. Rozpoznawanie materiałów stoso-
wanych w systemach 
suchej zabudowy wnętrz 

7/18 8/20 0* 6/15 

2. Montowanie systemów ścian dzia-
łowych 

12/32 10/25 14/35 12/30 

3. Montowanie systemów okładzin 
ściennych 

10/25 8/20 10/25 9/23 

4. Montowanie systemów sufitów 
podwieszanych 

10/25 14/35 16/40 13/32 

 

Uwaga:*/ nie dotoczy, ponieważ rozpoznawanie materiałów nie występuje samodziel-
nie, ale przy konkretnych technologiach (jednostki 2, 3, i 4). 
 
 

1. Jednostka efektów kształcenia: Montowanie ścian działowych (JM.02) 
2. Nazwa kwalifikacji: Technologia systemów suchej zabudowy 
3. Poziom EQF dla kwalifikacji: 3 
4. Poziom NQF/PL/I/R dla kwalifikacji: 3 
5. Punkty ECVET dla kwalifikacji: ustalają instytucje partnerskie 
6. Opis efektów uczenia się składających się na jednostkę: 
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Umiejętności Wiedza Kompetencje 
– Przygotować stanowisko do 

montażu ścian działowych, 
– Przygotować miejsce 

składowania i magazynowania 
materiałów do montażu ścian 

– Transportować materiały do 
montażu ścian 

– Wytyczyć położenie ścian 
działowych 

– Przygotować i przyciąć płyty  
do montażu ścian płaskich 

– Przygotować i przyciąć płyty  
do montażu ścian łukowych 

– Dobrać i zamontować profile 
do montażu ścian działowych 

– Zamontować płyty do profili, 
ułożyć izolację między płytami 

– Zamontować ościeżnice 
drzwiowe 

– Zamontować ściany do 
wyposażenia sanitarnego 

– Zamontować półki, ściany 
i obrazy do płyt 

– Wykonać prace 
wykończeniowe jak 
szpachlowanie, obróbka naroży 
zewnętrznych, czyszczenie płyt 

– Sporządzić zapotrzebowanie na 
materiały do wykonania 
montażu ścian 

– Ocenić jakość wykonanych 
robót 

– Zastosować przepisy 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 
ochrony przeciwpożarowej oraz 
ochrony środowiska 

– Przygotowanie i składowanie 
płyt i profili do montażu 

– Rodzaje systemów wykonania 
ścian działowych 

– Zasady doboru systemu ścian 
działowych, parametry ścian 

– Etapy montowania systemów 
ścian działowych 

– Wytyczanie ścian działowych 
– Montowanie profili 

metalowych do montażu 
ścian działowych 

– Układanie płyt 
– Montaż wyposażenia 

dodatkowego 
– Spoinowanie płyt, prace 

wykończeniowe 
 

– Przestrzega zasad 
kultury i etyki 

– Przewiduje skutki 
podejmowanych 
działań 

– Jest otwarty na 
zmiany 

– Aktualizuje wiedzę 
i doskonali 
umiejętności 
zawodowe 

– Potrafi ponosić 
odpowiedzialność  
za podejmowane 
działania 

– Współpracuje 
w zespole 

 

7. Punkty ECVET dla jednostki: 12 (ok. 30% całkowitej kwalifikacji) – wstęp-
ne założenia 

8. Procedury i kryteria oceny efektów uczenia się dla jednostki 
Ocena efektów uczenia się dla jednostki składa się z części pisemnej oraz 

części praktycznej. Zadania sprawdzające dostarcza i ocenia instytucja certyfi-
kująca. W projekcie SkillsUp funkcje te spełnia Polskie Stowarzyszenie Gipsu. 

Część pisemna jest przeprowadzana w formie testu składającego się z za-
dań zamkniętych wyboru wielokrotnego z jedną odpowiedzią prawidłową. Czas 
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wykonania testu pisemnego do max. 60  minut. Warunek zdania testu pisem-
nego to otrzymanie co najmniej 55% punktów możliwych do uzyskania. 

Część praktyczną testu przeprowadza się dla danej jednostki efektów 
kształcenia wstępującej w danej kwalifikacji. W trakcie oceny wykonywany 
jest test praktyczny typu próba pracy. Czas wykonania testu praktycznego 
max. 240 minut. Rezultatem wykonania testu praktycznego może być wyrób 
lub usługa. Warunek zadania testu praktycznego: co najmniej 75% punktów 
możliwych do uzyskania. 

Podstawowe kryteria oceny testu praktycznego dla danej jednostki efek-
tów uczenia się uwzględniać powinny: 
• jakość rezultatu pod względem spełnienia wymagań określonych w teście 

praktycznym oraz zgodności z obowiązującymi normami/zasadami wyko-
nywania czynności zawodowych, 

• jakość rezultatu pośredniego, w przypadku kiedy jego ocena ma bezpo-
średni wpływ na ocenę rezultatu końcowego, a nie jest możliwa po wyko-
naniu testu, 

• przebieg wykonania testu pod względem zgodności wykonania z metoda-
mi/technologiami właściwymi dla danej jednostki efektów kształcenia, 

• przebieg wykonania testu pod względem przestrzegania przepisów bhp 
i ochrony środowiska. 

9. Data ważności jednostki efektów uczenia się: 2 lata od daty zakończenia 
testowania 

Kryteria przypisywania punktów ECVET 

Kwalifikacja: 
Technologia systemów suchej zabudowy 
wnętrz 

Liczba punktów / udział procentowy 
40/100 40/100 40/100 40/100 

Nazwa jednostki efektów uczenia się 

Kryteria przydzielania punktów ECVET 
Nakład 
czasu  

Trudność 
prac 

Znaczenie 
dla rynku 

Waga 
uśred-
niona 

1. Rozpoznawanie materiałów stosowa-
nych w systemach suchej zabudowy 
wnętrz 

7/18 8/20 0* 6/15 

2. Montowanie systemów ścian dzia-
łowych 12/32 10/25 14/35 12/30 

3. Montowanie systemów okładzin 
ściennych 10/25 8/20 10/25 9/23 

4. Montowanie systemów sufitów pod-
wieszanych 10/25 14/35 16/40 13/32 

Uwaga: */ nie dotoczy, ponieważ rozpoznawanie materiałów nie występuje samodziel-
nie, ale przy konkretnych technologiach (jednostki 2, 3, i 4).  
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Jednostka efektów kształcenia: Montowane okładzin ściennych (JM.03) 
1. Nazwa kwalifikacji: Technologia systemów suchej zabudowy 
2. Poziom EQF dla kwalifikacji: 3 
3. Poziom NQF/PL/I/R dla kwalifikacji: 3 
4. Punkty ECVET dla kwalifikacji: ustalają instytucje partnerskie 
5. Opis efektów uczenia się składających się na jednostkę:  
 

Umiejętności Wiedza Kompetencje 
– Przygotować stanowisko do 

montażu okładzin ściennych 
– Przygotować miejsce 

składowania i magazynowania 
materiałów do montażu 
okładzin ściennych 

– Przygotować podłoże pod 
suchy tynk 

– Dobrać odpowiednie płyty do 
suchego tynku 

– Przygotować i przyciąć płyty do 
montażu suchego tynku 

– Wykonać  suchy tynk na 
murach (bezpośredni) 

– Wyznaczyć płaszczyznę 
zabudowy suchego tynku 

– Wyznaczyć miejsca mocowania 
uchwytów dla okładzin na 
profilach ściennych 

– Dobrać i zamontować profile 
do montażu suchego tynku 

– Ułożyć warstwy izolacyjne 
– Ułożyć okładziny na profilach 

ściennych 
– Wykonać montaż okładzin do 

zakrycia instalacji 
– Wykonać prace 

wykończeniowe jak 
szpachlowanie, obróbka 
naroży zewnętrznych, 
czyszczenie płyt 

– Zastosować przepisy 
bezpieczeństwa i higieny 
pracy, ochrony 
przeciwpożarowej oraz 
ochrony środowiska 

– Rodzaje suchego tynku. 
– Montaż suchego tynku na 

zaprawie lub kleju 
gipsowym 

– Montaż suchego tynku na 
profilach ściennych 

– Zasady wyznaczania 
płaszczyzny zabudowy 

– Osadzanie i wyrównywanie 
suchego tynku 

 

– Przestrzega zasad 
kultury i etyki 

– Przewiduje skutki 
podejmowanych 
działań 

– Jest otwarty na 
zmiany 

– Aktualizuje wiedzę 
i doskonali 
umiejętności 
zawodowe 

– Potrafi ponosić 
odpowiedzialność 
za podejmowane 
działania 

– Współpracuje 
w zespole 

 

7. Punkty ECVET dla jednostki: 13 (ok. 32% całkowitej kwalifikacji) – wstęp-
ne założenia 
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8. Procedury i kryteria oceny efektów uczenia się dla jednostki 
Ocena efektów uczenia się dla jednostki składa się z części pisemnej oraz 

części praktycznej. Zadania sprawdzające dostarcza i ocenia instytucja certyfi-
kująca. W projekcie SkillsUp funkcje te spełnia Polskie Stowarzyszenie Gipsu. 

Część pisemna jest przeprowadzana w formie testu składającego się z za-
dań zamkniętych wyboru wielokrotnego z jedną odpowiedzią prawidłową. Czas 
wykonania testu pisemnego do maks. 60 minut. Warunek zdania testu pisem-
nego to otrzymanie co najmniej 55% punktów możliwych do uzyskania. 

Cześć praktyczną testu przeprowadza się dla danej jednostki efektów kształ-
cenia występującej w danej kwalifikacji. W trakcie oceny wykonywany jest test 
praktyczny typu próba pracy. Czas wykonania testu praktycznego maks. 240 minut. 
Rezultatem wykonania testu praktycznego może być: wyrób lub usługa. Warunek 
zdania testu praktycznego: co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. 

Podstawowe kryteria oceny testu praktycznego dla danej jednostki efek-
tów uczenia się powinny uwzględniać: 
• jakość rezultatu pod względem spełnienia wymagań określonych w teście 

praktycznym oraz zgodności z obowiązującymi normami/zasadami wyko-
nywania czynności zawodowych, 

• jakość rezultatu pośredniego, w przypadku kiedy jego ocena ma bezpośredni 
wpływ na ocenę rezultatu końcowego, a nie jest możliwa po wykonaniu testu, 

• przebieg wykonania testu pod względem zgodności wykonania z metoda-
mi/technologiami właściwymi dla danej jednostki efektów kształcenia, 

• przebieg wykonania testu pod względem przestrzegania przepisów bhp 
i ochrony środowiska. 

9. Data ważności jednostki efektów uczenia się: 2 lata od daty zakończenia 
testowania 

Kryteria przypisywania punktów ECVET 
Kwalifikacja: 
Technologia systemów suchej zabudowy 
wnętrz 

Liczba punktów / udział procentowy 
40/100 40/100 40/100 40/100 

Nazwa jednostki efektów uczenia się 

Kryteria przydzielania punktów ECVET 
Nakład 
czasu  

Trud-
ność 
prac 

Znacze-
nie dla 
rynku 

Waga 
uśredniona 

1. Rozpoznawanie materiałów stosowanych 
w systemach suchej zabudowy wnętrz 

7/18 8/20 0* 6/15 

2. Montowanie systemów ścian działowych 12/32 10/25 14/35 12/30 
3. Montowanie systemów okładzin ścien-

nych 
10/25 8/20 10/25 9/23 

4. Montowanie systemów sufitów podwie-
szanych 

10/25 14/35 16/40 13/32 

Uwaga: */nie dotoczy, ponieważ rozpoznawanie materiałów nie występuje samodziel-
nie, ale przy konkretnych technologiach (jednostki 2, 3, i 4). 



 162 

 

1. Jednostka efektów kształcenia: Montaż sufitów podwieszanych (JM.04) 
2. Nazwa kwalifikacji: Technologia systemów suchej zabudowy 
3. Poziom EQF dla kwalifikacji: 3 
4. Poziom NQF/PL/I/R dla kwalifikacji: 3. 
5. Punkty ECVET dla kwalifikacji: ustalają instytucje partnerskie 
6. Opis efektów uczenia się składających się na jednostkę: 

Umiejętności Wiedza Kompetencje 

– Przygotować stanowisko do 
montażu okładzin sufitowych 

– Przygotować miejsce 
składowania  
i magazynowania materiałów 
do montażu okładzin 
sufitowych 

– Transportować materiały 
sufitów podwieszanych 

– Wytyczyć położenie sufitów 
podwieszanych 

– Przygotować i przyciąć płyty 
do montażu sufitów 
podwieszanych 

– Dobrać i zamontować profile 
do montażu sufitów 
podwieszanych 

– Zamontować płyty do profili 
– Ułożyć izolację między 

płytami 
– Wykonać prace 

wykończeniowe jak 
szpachlowanie, obróbka 
naroży zewnętrznych, 
czyszczenie płyt 

– Zastosować przepisy 
bezpieczeństwa i higieny 
pracy, ochrony 
przeciwpożarowej oraz 
ochrony środowiska 

– Rodzaje systemów 
sufitów podwieszanych 

– Montaż suchego tynku na 
sufitach monolitycznych 

– Montaż sufitów 
podwieszanych płaskich 
i łukowych 

– Montaż sufitów 
kasetonowych 

 

– Przestrzega zasad kultury 
i etyki 

– Przewiduje skutki 
podejmowanych działań 

– Jest otwarty na zmiany 
– Aktualizuje wiedzę 

i doskonali umiejętności 
zawodowe 

– Potrafi ponosić 
odpowiedzialność za 
podejmowane działania 

– Współpracuje w zespole 
 

7. Punkty ECVET dla jednostki: 10 (ok. 25% całkowitej kwalifikacji) – wstęp-
ne założenia 

8. Procedury i kryteria oceny efektów uczenia się dla jednostki 
Ocena efektów uczenia się dla jednostki składa się z części pisemnej oraz 

części praktycznej. Zadania sprawdzające dostarcza i ocenia instytucja certyfi-
kująca. W projekcie SkillsUp funkcje te spełnia Polskie Stowarzyszenie Gipsu. 
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Część pisemna jest przeprowadzana w formie testu składającego się z za-
dań zamkniętych wyboru wielokrotnego z jedną odpowiedzią prawidłową. Czas 
wykonania testu pisemnego do maks. 60 minut. Warunek zadania testu pi-
semnego to otrzymanie co najmniej 55% punktów możliwych do uzyskania. 

Część praktyczną testu przeprowadza się dla danej jednostki efektów 
kształcenia wstępującej w danej kwalifikacji. W trakcie oceny wykonywany 
jest test praktyczny typu próba pracy. Czas wykonania testu praktycznego 
maks. 240 minut. Rezultatem wykonania testu praktycznego może być: wyrób 
lub usługa. Warunek zdania testu praktycznego: co najmniej 75% punktów 
możliwych do uzyskania 

Podstawowe kryteria oceny testu praktycznego dla danej jednostki efek-
tów uczenia się uwzględniać powinny: 
• jakość rezultatu pod względem spełnienia wymagań określonych w teście 

praktycznym oraz zgodności z obowiązującymi normami/zasadami wyko-
nywania czynności zawodowych (zgodność z dokumentacją i wymiarami, 
zachowanie poziomu, wyznaczanie płaszczyzny odniesienia), 

• jakość rezultatu pośredniego, w przypadku kiedy jego ocena ma bezpo-
średni wpływ na ocenę rezultatu końcowego, a nie jest możliwa po wyko-
naniu testu, (rozmieszczenie profili i wieszaków), 

• przebieg wykonania testu pod względem zgodności wykonania z metoda-
mi/technologiami właściwymi dla danej jednostki efektów kształcenia, 

• przebieg wykonania testu pod względem przestrzegania przepisów bhp 
i ochrony środowiska. 

9. Data ważności jednostki efektów uczenia się: 2 lata od daty zakończania 
testowania 

Kryteria przepisywania punktów ECVET 
Kwalifikacja: 
Technologia systemów suchej zabudowy 
wnętrz 

Liczba punktów / udział procentowy 
40/100 40/100 40/100 40/100 

Nazwa jednostki efektów uczenia się 
Kryteria przydzielania punktów ECTV 

Nakład 
czasu  

Trudność 
prac 

Znaczenie 
dla rynku 

Waga 
uśredniona 

1. Rozpoznawanie materiałów stoso-
wanych w systemach suchej zabu-
dowy wnętrz 

7/18 8/20 0* 6/15 

2. Montowanie systemów ścian dzia-
łowych 

12/32 10/25 14/35 12/30 

3. Montowanie systemów okładzin 
ściennych 

10/25 8/20 10/25 9/23 

4. Montowanie systemów sufitów 
podwieszanych 

10/25 14/35 16/40 13/32 

Uwaga: */ nie dotoczy, ponieważ rozpoznawanie materiałów nie występuje samodziel-
nie, lecz przy konkretnych technologiach (jednostki 2, 3, i 4).  
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9. Ewaluacja projektu 
Ladislav  Várkoly, Katarzyna Pladys 
 
Celem końcowego raportu z monitorowania i ewaluacji jest zweryfikowa-

nie właściwej realizacji zadań projektu do końca roku 2012. Dlatego metodami 
i narzędziami wykorzystywanymi na potrzeby niniejszego raportu końcowego 
były: udział w spotkaniu beneficjentów (ostatnia konferencja), które odbyło się 
w Radomiu 6 i 7 grudnia 2012, dogłębne rozmowy/wywiady z partnerami 
w projekcie i ankieta. 

1. Wyniki badań monitorujących i ewaluacyjnych 
Ewaluatorzy zewnętrzni wzięli udział w ostatniej konferencji w Radomiu 

w grudniu 2012.  
 
Ostatnia konferencja przebiegała według planu. Udowodniła ona zdolno-

ści organizacyjne i w zakresie zarządzania Lidera Projektu jak również zaanga-
żowanie wszystkich innych Beneficjentów projektu. Wszystkie przewidziane 
planem konferencji punkty zostały zrealizowane i uzgodnione: 
− problemy i oczekiwania uczenia się nieformalnego i pozaformalnego, 
− technologie suchej zabudowy – perspektywy rozwoju i wymagania doty-

czące kompetencji, 
− system wsparcia uczenia się pozaformalnego i nieformalnego dla osób 

o niskich kwalifikacjach, 
− doświadczenia rumuńskie w nauczaniu pracowników technologii suchej 

zabudowy i z pakietem e-learningowym, 
− włoskie doświadczenia w nauczaniu pracowników technologii suchej za-

budowy i z transferem innowacji, 
− polskie doświadczenia w uczeniu pracowników suchej zabudowy, 
− przydatność pakietu e-learningowego w szkoleniu pracowników suchej 

zabudowy, 
− wsparcie technologii informatycznej dla diagnozowania kompetencji 

w sektorze suchej zabudowy, 
− transfer kwalifikacji oraz efektów kształcenia i szkolenia zawodowego 

w oparciu o system ECVET – propozycja ze strony projektu SkillsUp, 
− upowszechnienie rezultatów projektu przez partnerów w projekcie oraz 

kontekst metakompetencji, 
− wewnętrzna ewaluacja produktów i procesów w projekcie SkillsUp.  
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Następnym etapem w pracy nad monitoringiem i ewaluacją było opraco-
wanie kwestionariusza ankiet, jak również głównej ramy szczegółowych roz-
mów/wywiadów. Główne pytania kwestionariusza stanowią Załącznik 3 do 
niniejszego raportu.  

Do końca listopada 2012 wszyscy Partnerzy w projekcie wypełnili i odesłali 
kwestionariusze jak również dodatkowe informacje. Podczas finalnej konferen-
cji w grudniu 2012 przeprowadzono wszystkie szczegółowe rozmowy/wywiady. 

Dane zebrane z kwestionariuszy i rozmów prezentuje następna część ra-
portu. 

2. Działania zrealizowane przez każdego partnera w projekcie 
w okresie trwania projektu do końca listopada 2012 w ramach 
każdego pakietu roboczego 

Partner wiodący, ITeE – PIB, oświadczył, że wszyscy partnerzy zrealizowali 
wszystkie działania terminowo. Jednym z głównych celów projektu SkillsUp 
było umożliwienie aktywizacji edukacyjnej – poprzez zintegrowany System 
Wsparcia – osobom o niskich kwalifikacjach pracującym w przemyśle budowla-
nym lub początkującym uczniom ze szkół zawodowych oferujących kształcenie 
w dziedzinie budownictwa. 

Osiągnięcie głównego celu w projekcie SkillsUp było oceniane poprzez fa-
zę składającą się z pilotażowego wdrożenia nowego narzędzia edukacyjnego. 
Faza ta miała na celu dostarczenie zarówno jakościowej, jak i ilościowej infor-
macji zwrotnej (feedbacku) na temat znaczenia, użyteczności i jakości nowego 
zasobu edukacyjnego – e-pakietu i platformy SkillsUp – oraz na temat pożąda-
nego efektu projektu. 

Rezultaty uzyskane w pilotażowym zastosowaniu systemu e-learningo-
wego SkillsUp zostały ocenione za pomocą formularzy określonego arkusza 
kalkulacyjnego. Rezultaty służyły przygotowaniu raportu oraz ulepszeniu i dal-
szemu rozwijaniu e-pakietu wspierającego uczenie się z zawodzie „Monter 
suchej zabudowy”. 

Organizacje TNOiK i PSG poinformowały, że zrealizowały wszystkie działa-
nia w terminie. 

Organizacja Ente ACLI Istruzione e Formazione Professionale Friuli Vene-
zia Giulia oświadczyła: 
− WP1 (Pakiet roboczy 1) i WP2 (Pakiety roboczy 2) – wszystkie działania 

zrealizowano. 
− WP3 (Pakiet roboczy 3) – partner uczestniczył we wszystkich spotkaniach 

mających na celu określenie struktury i treści pakietu szkoleniowego i plat-
formy. Lekcje opracowano a platforma została przetłumaczona na język 
włoski.  
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− Pilotażowe wdrożenie lekcji nie mogło odbyć się w okresie maj–czerwiec 
2012, ponieważ lekcje nie były jeszcze wtedy gotowe w języku włoskim, 
tak więc nowe kursy uruchomiono w październiku–listopadzie w ośrodku 
szkoleniowym CEFS (organizacja szkoląca stowarzyszenia pracowników 
budownictwa FVG). Te asynchroniczne harmonogramy stwarzały pewne 
problemy, jeśli chodzi o terminy, a zwłaszcza raport pilotażowy. 

− WP4 (Pakiet roboczy 4) – upowszechnienie zrealizowano głównie we-
wnątrz sieci organizacji szkolących Effe.Pi, sieci szkół oferujących kształce-
nie i szkolenie zawodowe w regionie FVG. Jeśli chodzi o firmy z sektora 
budowlanego, to kiedy wszystkie narzędzia i pakiety były gotowe w języku 
włoskim (ostanie miesiące projektu), upowszechnianie było realizowane 
przez CEFS, które jest podwykonawcą partnera. 
Uniwersytet Universitatea Dunarea de Jos din Galati oświadczył, że prze-

prowadził następujące działania:  
• Koordynacja WP3: produkcja e-pakietu i wdrożenie e-platformy w 4 języ-

kach, angielskim, rumuńskim, polskim i włoskim; 
• Przygotowanie przynajmniej dwóch seminariów związanych z upowszech-

nianiem rezultatów projektu; 
• Udział w działaniach zarządzających; 
• Tłumaczenie na język rodzimy pakietu edukacyjnego i narzędzia technologii 

informatycznej do Monitorowania i Ewaluacji kompetencji pracowników; 
• Udoskonalenie polskich procedur walidacji kompetencji; 
• Pilotażowe zastosowanie pakietu edukacyjnego w rumuńskich firmach 

zajmujących się Instalacją Systemów Suchej Zabudowy; 
• Digitalizacja pakietu edukacyjnego „Wykonywanie ścianek działowych 

z różnych materiałów" (wersja off-line i on-line); 
• Udział w działaniach mających na celu waloryzację i upowszechnienie; 
• Zbieranie danych i informacji potrzebnych do monitorowania i ewaluacji 

projektu. 

3. Rezultaty osiągnięte przez każdego partnera w projekcie w okresie 
trwania projektu do końca listopada 2012 w ramach każdego pa-
kietu roboczego (na podstawie analizy danych uzyskanych od 
wszystkich partnerów w projekcie) 

Partner wiodący (Lider), ITeE – PIB, odnośnie do tego punktu poinformo-
wał, że wszystkie zaplanowane rezultaty zostały osiągnięte.  

Edukacyjny e-pakiet opracowany w projekcie SkillsUp jest narzędziem 
wspierającym rozwijanie kompetencji w ramach modułowego programu szko-
leniowego pod tytułem „Technologia systemów suchej zabudowy wnętrz” 
przeznaczonego szczególnie do kształcenia i szkolenia osób o niskich kwalifika-
cjach w systemach uczenia się pozaformalnego i nieformalnego. 
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Edukacyjny e-pakiet opracowano w 4 językach – angielskim, polskim, ru-
muńskim i włoskim – z wykorzystaniem produktów transferowanych w projek-
cie SkillsUp: modułowy program szkoleniowy i pakiety edukacyjne w formie 
podręczników zarówno dla uczniów jak i dla nauczycieli, które razem stanowią 
metodologiczne fundamenty szkolenia oferowanego w zawodzie „Monter su-
chej zabudowy”. 

Aby umożliwić szerokie wykorzystanie zaprojektowanego edukacyjnego 
e-pakietu jako formy wsparcia podczas zajęć oferowanych w systemie tradycyjnym 
(w szkole), jak również w kształceniu na odległość w ramach kształcenia formalne-
go, pozaformalnego i nieformalnego oraz jako narzędzia samokształcenia i dosko-
nalenia zawodowego, e-pakiet został poddany pilotażowemu testowaniu i ewalua-
cji przez potencjalnych użytkowników w trzech krajach partnerskich. 

Niniejszy raport międzynarodowy prezentuje wyniki testów, które miały 
na celu ewaluację edukacyjnego e-pakietu i zostały przeprowadzone w Polsce, 
Rumunii i we Włoszech. Raport przygotowano w oparciu o wyniki zebrane za 
pomocą wspólnego dla wszystkich partnerów Kwestionariusza Ewaluacyjnego. 

Uczestnikami pilotażowego testowania e-pakietu edukacyjnego byli celo-
wo wybrani przedstawiciele instytucji kształcących i szkolących do zawodu 
„Monter suchej zabudowy” zarówno nauczyciele, jak i uczniowie. Całkowita 
liczba osób uczestniczących w Projekcie wyniosła powyżej 100 użytkowników 
edukacyjnego e-pakietu. 

Uzyskane wyniki i opinie potencjalnych użytkowników potwierdziły sku-
teczność edukacyjnego e-pakietu opracowanego w ramach Projektu SkillsUp 
z metodycznego punktu widzenia i racjonalność zastosowania go w kształceniu 
i szkoleniu zawodowym monterów suchej zabudowy. 

Organizacja Ente ACLI Istruzione e Formazione Professionale Friuli Vene-
zia Giulia poinformowała, że wyniki 1 i 2 zostały w pełni osiągnięte. Dla wyni-
ków 3 i 4 było zbyt mało czasu ze względu na fakt, że harmonogram pilotażu 
nie zależał od decyzji partnerów i z tego powodu obydwa wypadły w końco-
wym okresie projektu. 

TNOiK i PSG poinformowały, że wszystkie zaplanowane rezultaty zostały 
osiągnięte. 

Universitatea Dunarea de Jos din Galati osiągnął, co następuje: tłuma-
czenie systemu technologii informatycznej na rumuński, opracowanie prze-
wodnika użytkownika dla osób korzystających z systemu technologii informa-
tycznej, który umożliwia monitorowanie i ewaluację kompetencji pracowników 
oraz elektronicznego pakietu edukacyjnego zaadaptowanego do potrzeb szko-
lenia nt. „Wykonywanie ścianek działowych z różnych materiałów” oraz udo-
skonalenie polskiego systemu walidacji. 
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4. Produkty dostarczone przez każdego partnera w projekcie 
w okresie trwania projektu do końca listopada 2012 w ramach 
każdego pakietu roboczego (na podstawie analizy danych zebra-
nych od wszystkich Partnerów w projekcie) 

Partner Wiodący (Lider), ITeE – PIB, poinformował, że wszystkie zaplano-
wane produkty zostały dostarczone w okresie trwania projektu. Cele Projektu 
skupiają się na transferze obszarów innowacji w zakresie: (a) badanie potrzeb 
szkoleniowych – „System technologii informatycznej do monitorowania i ewa-
luacji kompetencji pracowników”; (b) materiały szkoleniowe jako pakiet edu-
kacyjny „Wykonywanie ścianek działowych z różnych materiałów” dla modułu 
szkoleniowego „Technologia suchej zabudowy wnętrz” i przystosowanie ich do 
potrzeb środowiska technologii informatycznej; (c) rozwiązania proceduralne 
walidacji i certyfikacji kompetencji przy pomocy elastycznych mechanizmów 
walidacji oraz transfer rezultatów uczenia się z wykorzystaniem zasad ECVET. 

Głównymi celami projektu są: 
− Aktywizacja edukacyjna osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 

w tym wypadku osób o niskich kwalifikacjach; 
− opracowanie i przetestowanie sposobów uznawania pozaformalnych 

i nieformalnych rezultatów uczenia się osób o niskich kwalifikacjach. 
Główne cele zostaną osiągnięte poprzez osiągnięcie celów pośrednich: 

− określenie potrzeb szkoleniowych osób o niskich kwalifikacjach; 
− zaprojektowanie pakietów edukacyjnych zgodnie z rozpoznanymi potrze-

bami szkoleniowymi osób o niskich kwalifikacjach; 
− przekształcenie zaprojektowanych pakietów edukacyjnych w wersję elek-

troniczną (e-pakiety dla e-learningu); 
− określenie zasad i procedur walidacji i certyfikacji kwalifikacji będących 

wynikiem pozaformalnego i nieformalnego uczenia się przez osoby o ni-
skich kwalifikacjach; 

− określenie zasad transferu i uznawania efektów uczenia się z wykorzysta-
niem koncepcji punktów ECVET; 

− test diagnozowania potrzeb szkoleniowych, funkcjonowania e-pakietów, 
procedury walidacji i certyfikacji jak również uznawania efektów uczenia 
się na wybranej grupie osób o specjalnych potrzebach, w tym wypadku 
osób o niskich kwalifikacjach. 
TNOiK poinformowało, że wszystkie zaplanowane produkty zostały do-

starczone w okresie trwania projektu. 
Organizacja Ente ACLI Istruzione e Formazione Professionale Friuli Vene-

zia Giulia oświadczyła, że produkty przewidziane w projekcie zostały opraco-
wane (zestaw edukacyjny i platforma w języku włoskim, strona interntowa do 
oceniania i przewodnik użytkownika w języku włoskim, strona internetowa 
projektu w języku włoskim). 
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Universitatea Dunarea de Jos din Galati oświadczył, że dostarczył nastę-
pujące materiały: Przewodnik Użytkownika dla osób korzystających z informa-
tycznego systemu Monitorowania i Ewaluacji, który umożliwia monitorowanie 
i ewaluację kompetencji pracowników oraz elektroniczny pakiet edukacyjny 
zaadaptowany do potrzeb szkolenia w temacie: „Wykonywanie ścianek działo-
wych z różnych materiałów”. 

5. Problemy napotykane podczas wdrażania wyżej wymienionych 
działań (na podstawie analizy danych uzyskanych od wszystkich 
Partnerów w projekcie) 
Partner Wiodący nie zaobserwował żadnych problemów, których nie 

mógłby rozwiązać. Projekt SkillsUp nie był łatwym projektem do zrealizowania 
ze względu na specyficzną grupę docelową, tzn. osoby ze specjalnymi potrze-
bami edukacyjnymi. Czasami można było jednak zauważyć drobne opóźnienia 
w stosunku do harmonogramu. Komunikacja następowała poprzez ustalone 
forum i e-maile, chociaż niektórzy partnerzy nie odpowiadali na czas. Ponadto, 
ze względu na różne punkty widzenia lub inne problemy, niektórzy partnerzy 
dostarczali produkty z pewnymi trudnościami. Koordynator starał się wyegze-
kwować wszystkie ustalone lub ważne zadania. Najważniejszą i najtrudniejszą 
okazała się kwestia zmiany kierownika projektu. Wszystkie ustalone produkty 
dostarczono na czas. 

Organizacja Ente ACLI Istruzione e Formazione Professionale FVG i TNOiK 
podkreśliła problemy organizacyjne (m.in. związane z faktem, że nie zawsze 
dotrzymywano harmonogramu pracy, a komunikacja za pośrednictwem wirtu-
alnej platformy społecznościowej była ograniczona). Inni partnerzy nie napoty-
kali problemów. 

6. Raporty sporządzane przez każdego partnera w projekcie w okre-
sie trwania projektu do końca listopada 2012 w każdym pakiecie 
roboczym (na podstawie analizy danych uzyskanych od Partnerów 
w projekcie) 
Partner Wiodący, ITeE – PIB, przygotował wszystkie zaplanowane raporty. 

W lutym 2011 przygotowano Raport Częściowy dla Polskiej Agencji Krajowej opisu-
jący pierwszy rok realizacji projektu. Do końca lutego 2013 zostanie przygotowany 
Raport końcowy dotyczący dwóch minionych lat. Ponadto w tym okresie koordy-
nator przygotował dokumenty dotyczące samej realizacji projektu SkillsUp. 

TNOiK poinformowało, że oni, Towarzystwo, przygotowali wszystkie za-
planowane raporty, tj. raport nt. Działań związanych z upowszechnianiem pro-
jektu oraz raport z seminarium nt. Upowszechniania i rozdział w Międzynaro-
dowym Raporcie (Działania upowszechniające i komentarze do założeń syste-
mu uznawania i akumulacji punktów ECVET). 
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Organizacja Ente ACLI Istruzione e Formazione Professionale Friuli Vene-
zia Giulia przygotowała wszystkie wymagane raporty (między innymi raport na 
temat użyteczności platformy) w językach włoskim i angielskim.  

Universitatea Dunarea de Jos din Galati  przygotował następujące rapor-
ty: Raport Częściowy na temat WP3 (pakietu roboczego 3) – czerwiec 2011, 
Raport Częściowy i ewaluację Projektu – luty 2012, Raport na temat Pilotażo-
wego testowania zastosowania e-pakietu i platformy SkillsUp – listopad 2012, 
Raport Badawczy na temat „Określenie wymagań kwalifikacyjnych dla specjali-
zacji „Monterzy suchej zabudowy” – listopad 2012, Raport na temat działań 
upowszechniających – listopad 2012.  

7. Procedury zapewniania jakości wykorzystywane przez każdego 
partnera w projekcie w okresie trwania projektu do końca listopa-
da 2012 w ramach każdego pakietu roboczego (na podstawie ana-
lizy danych uzyskanych od wszystkich Partnerów w projekcie) 

Partner Wiodący ITeE – PIB, korzystał z podejścia procesowego do zarzą-
dzania i koordynowania projektu ze swojej strony. 

Aby zapewnić jakość, TNOiK i PSG ze swojej strony stosowały podejście 
procesowe do zarządzania projektem i koordynowania go. 

Organizacja Ente ACLI Istruzione e Formazione Professionale Friuli Vene-
zia Giulia i Uniwersytet Universitatea Dunarea de Jos din Galati poinformowa-
ły, że wszystkie działania zostały zrealizowane. 

8. Działania upowszechniające wdrażane przez każdego z partnerów 
w projekcie w okresie trwania projektu do końca listopada 2012 
w ramach każdego pakietu roboczego (na podstawie analizy da-
nych uzyskanych od wszystkich Partnerów w projekcie) 

Partner Wiodący, ITeE – PIB, wdrożył wszystkie przewidziane działania 
upowszechniające. 

TNOiK, Universitatea Dunarea de Jos din Galati i PSG wdrożyli wszystkie 
przewidziane działania upowszechniające. 

Organizacja Ente ACLI Istruzione e Formazione Professionale Friuli Vene-
zia Giulia zorganizowała spotkanie w sprawie upowszechniania, w którym nie 
uczestniczyły firmy, lecz organizacje oferujące kształcenie i szkolenie zawodo-
we. Do firm CEFS (organizator szkoleń w sektorze budowlanym w ich regionie) 
wysłał biuletyn.  

9. Wskaźniki ewaluacji (na podstawie danych uzyskanych ze szczegó-
łowych rozmów/wywiadów, jakie przeprowadzono ze wszystkimi 
Partnerami w projekcie) 
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Ważkość/znaczenie. Struktura systemu jest prosta i jasna, chociaż wydaje 
się, że małe i średnie przedsiębiorstwa z sektora budowlanego w regionie Friuli 
Venezia Giulia (które są bardziej małe i mikro niż średnie) nie są przyzwyczajo-
ne do opierania się na tych systemach przy określaniu potrzeb szkoleniowych.  

Według TNOiK, rezultaty projektu SkillsUp wydają się być w stanie wspie-
rać małe i średnie przedsiębiorstwa w organizowaniu i oferowaniu szkoleń dla 
ich personelu, chociaż są pewne drobne cechy, które mogą wpływać na spój-
ność, a przede wszystkim zbieżność wszystkich efektów pomiędzy osiągniętymi 
rezultatami a planowanymi wynikami. 

System ewaluacji kompetencji zaproponowany w ramach projektu jest 
bezużyteczny dla nich jako że mają swój własny system, który w opinii TNOiK 
jest bardziej przydatny i transparentny. 

Założenia systemu uznawania i gromadzenia punktów ECVET są ciągle na 
etapie projektu i wymagają modyfikacji i wyjaśnienia założeń, które są podsta-
wą tego systemu. 

Wartością dodaną projektu jest użyteczność rezultatów projektu nie tylko 
dla małych i średnich przedsiębiorstw, ale także dla organizacji oferujących 
szkolenie pozaformalne i instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego. 

Partner wiodący, ITeE – PIB, podziela powyższą opinię. 
Universitatea Dunarea de Jos din Galati przedstawił następującą ocenę: 
• Zdolność rezultatów do wspierania małych i średnich przedsiębiorstw 

w analizowaniu ich sposobu szkolenia zasobów ludzkich – raczej ograniczona. 
• Spójność pomiędzy efektami a planowanymi rezultatami – całkiem dobra. 
Rezultat. Rezultaty ilościowe są niewielkie w regionie Friuli Venezia Giu-

lia, ponieważ mało kursów jest prowadzonych każdego roku w tym określonym 
sektorze. Jednostki szkoleniowe są bardzo proste i w przyszłości powinno się je 
połączyć z przykładami opisywanych działań na wideo (zazwyczaj oferują je 
producenci materiałów budowlanych). 

TNOiK podkreśliło, że rezultaty projektu zostały osiągnięte. Interesariusze 
i kluczowi aktorzy – ze strony TNOiK 5 interesariuszy: Państwowe Szkoły Bu-
dowlane w Gdańsku, Ochotnicze Hufce Pracy, Gdański Klaster Budowlany, 
Gdański Park Naukowo-Technologiczny oraz Uniwersytet Gdański – byli zaan-
gażowani w działania upowszechniające. 

Partner Wiodący, ITeE – PIB oświadczył, że wszystkie rezultaty projektu 
zostały osiągnięte. 

Universitatea Dunarea de Jos din Galati przedstawił następującą ocenę: 
• Charakterystyka fizyczna opracowanych rezultatów: typologia, ilość, 

specyfikacje techniczne – dobre. 
• Liczba uczestników zaangażowanych w działania, np. osób, organizacji, 

firm – całkiem dobra. 
• Liczba zaangażowanych w działania interesariuszy i kluczowych akto-

rów – całkiem dobra. 



 

 172 

Organizacja. Według FVG przewidziany czas był wystarczający na osiągnię-
cie celów. Jak często się zdarza w projektach, gdzie działania pilotażowe są pro-
wadzone w różnych krajach, harmonogram ucierpiał od asynchroniczności po-
między opracowywaniem produktów projektu a bieżącymi działaniami trwają-
cymi w kraju, w którym chcielibyśmy zastosować eksperymentalnie opracowane 
narzędzia. 

W opinii TNOiK organizacja projektu była wystarczająca. Pojawiły się pew-
ne słabości: zaplanowane harmonogramy nie zawsze były dotrzymywane; sto-
pień wykorzystania środowiska wirtualnej współpracy był całkiem niski (co 
można ocenić, śledząc dyskusje na platformie internetowej SkillsUp); mechani-
zmy organizacyjne nie były skuteczne w porównaniu z pożądanym zakresem. 
Niemniej organizacja i prowadzenie spotkań partnerstwa były na wysokim po-
ziomie. Wszystkie zebrania partnerstwa były zaplanowane szczegółowo, a wy-
niki zebrania osiągano zgodnie z planem. Wszyscy partnerzy angażowali się 
zgodnie z planem. 

Partner Wiodący, ITeE – PIB, podziela powyższą opinię. 
Uniwersytet Universitatea Dunarea de Jos din Galati przedstawił następu-

jącą ocenę: 
• Szacunek dla zaplanowanych harmonogramów – zupełnie dobry. 
• Stopień wykorzystania środowiska wirtualnej współpracy – raczej ograni-

czony. 
• Skuteczność mechanizmów organizacyjnych – zupełnie dobra. 

Innowacja. W opinii FVG innowacyjny charakter można odnaleźć w podej-
ściu metodologicznym, które stara się ściślej połączyć określenie potrzeb szko-
leniowych dokonywane przez firmy z narzędziami szkoleniowymi dostarczany-
mi przez oferujących szkolenie i system szkolny. Również próba określenia 
europejskiego standardu odniesienia była zadowalająca. 

TNOiK twierdzi, że platforma e-learningowa, przewodniki i wytyczne, sys-
tem ewaluacji kompetencji nie są jeszcze innowacyjne, jeśli chodzi o same re-
zultaty, metodologie i końcowych użytkowników. Niemniej koncepcja, która 
stoi za założeniami systemu uznawania i gromadzenia punktów ECVET, jest 
innowacyjna, zwłaszcza koncepcja aplikacji instrumentu ECVET do celów zunifi-
kowania i zmodularyzowania ścieżek uczenia się. Przenikalność aplikacji stan-
dardów (standardy kwalifikacji, które opierają się na efektach uczenia się, 
standard uczenia się, który jest wspierany standardami profesjonalnymi i za-
wodowymi) wnosi innowacyjne (przynajmniej w Polsce) podejście do zbliżenia 
standardów edukacyjnych i zawodowych, jednocześnie zapewniając wysoką 
transparencję kwalifikacji (jednostki kwalifikacji) i wysoką jakość planowanych 
modułowych ścieżek uczenia się. 

Partner Wiodący, ITeE – PIB, podziela powyższą opinię. 
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Uniwersytet Universitatea Dunarea de Jos din Galati dostarczył następu-
jącą ocenę: 
• Typologia: innowacja – rezultat – dobra. 
• Typologia: innowacja – metodologia – dobra. 
• Typologia: innowacja – użytkownicy końcowi – całkiem dobra. 
• Nieodwracalność innowacji – znajomość czynników umożliwiających in-

nowację – raczej ograniczona. 
• Kontekst innowacji, tj. terytorium, sektory, wielkość firmy – całkiem dobry. 
• Postrzegana wartość dodana – całkiem dobra. 

Waloryzacja. Proces waloryzacji wymagał od partnerów przetłumaczenia 
również narzędzi, które nie były bardzo konieczne w regionie Friuli Venezia 
Giulia, ponieważ nie są tam one swobodnym wyborem, lecz standardem okre-
ślonym na szczeblu lokalnym przez rząd regionalny. 

Działania upowszechniające w stosunku do firm, które były głównym  
celem projektu, były raczej ograniczone w regionie Friuli Venezia Giulia, głów-
nie ze względu na trudność angażowania małych i średnich przedsiębiorstw 
w spotkania. 

TNOiK twierdzi, że waloryzację projektu należy ocenić jako pozytywną. 
Obecność szczegółowego planu waloryzacji, typologia i bogactwo działań walo-
ryzacyjnych, jak również zaangażowanie władz, interesariuszy i liczba zorgani-
zowanych wydarzeń oraz stopień satysfakcji pomiędzy uczestnikami wydarzeń 
i liczba artykułów dają średni poziom satysfakcji – waloryzacja i działania upo-
wszechniające przeprowadzone przez partnerów w projekcie (zwłaszcza przez 
koordynatora projektu) wydają się być wystarczająco istotne i liczne. 

Partner Wiodący, ITeE – PIB, podziela powyższą opinię. 
Uniwersytet Universitatea Dunarea de Jos din Galati dostarczył następu-

jącą ocenę: 
• Obecność szczegółowego planu waloryzacji – raczej ograniczona. 
• Typologia i bogactwo działań waloryzacyjnych – całkiem dobre. 
• Stopień zaangażowania władz, instytucji reprezentujących organy w dzia-

łaniach upowszechniających i waloryzacyjnych – całkiem dobry. 
• Liczba zorganizowanych wydarzeń i seminariów – całkiem dobra. 
• Liczba uczestników w trakcie wydarzeń – całkiem dobra. 
• Poziom satysfakcji pośród uczestników wydarzeń – dobry. 
• Liczba artykułów w prasie – raczej ograniczona. 
• Liczba artykułów on-line – dobra. 

Świadomość. Dobry poziom świadomości osiągnięto w sieci organizacji 
oferujących kształcenie i szkolenie zawodowe w regionie Friuli Venezia Giulia, 
oraz szerokie upowszechnienie informacji poprzez kanały technologii informa-
tycznej (biuletyny e-mailowe) pośród firm sektora budowlanego. Jedynym pro-
blemem było to, że dostęp do platformy edukacyjnej jest chroniony hasłem, 
tak więc trudno było pozwolić osobom spoza pilotażu wejść po prostu dla prze-
testowania. 
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W regionie Gdańska świadomość projektu jest wysoka – produkty i rezul-
taty są dostępne. Niemniej trzeba dodać, że nie wszystkie rezultaty projektu są 
przydatne dla wszystkich partnerów.  

W rejonie Radomia świadomość projektu jest wysoka. 
Uniwersytet Universitatea Dunarea de Jos din Galati przedstawił nastę-

pującą ocenę: 
• Poziom dostępu i wykorzystania rezultatów przez partnerów – dobry. 
• Informacja na temat transferowanych produktów od innych organizacji – 

dobra.  
Transfer. W regionie Friuli Venezia Giulia w chwili obecnej jest niski. Jest 

nadzieja, że wzrośnie po zakończeniu pilotażu i integracji narzędzi edukacyj-
nych z wideo w języku włoskim, które dostarczą sami producenci. 

W Polsce, według TNOiK i ITeE – PIB, niektóre organizacje wyraziły życze-
nie przetransferowania rezultatów projektu, tj. platformy e-learningowej oraz 
przewodników i wytycznych. Pośród nich są: Państwowe Szkoły Budowlane 
w Gdańsku, Radomiu, Zamościu i wiele innych oraz Ochotnicze Hufce Pracy.  

Uniwersytet Universitatea Dunarea de Jos din Galati przedstawił nastę-
pującą ocenę: 
• Liczba organizacji pragnących transferu doświadczeń – dobra. 
• Liczba porozumień pomiędzy partnerstwem a organizacjami zaintereso-

wanymi produktami – całkiem dobra. 

Wnioski 

Wszyscy partnerzy w projekcie należycie zdali sprawozdanie ze swoich dzia-
łań jak również z odnośnych wdrożeń projektu w ocenianym okresie. Niektóre 
z nich dokonały tego w sposób pokazujący ich pełne i dokładne zaangażowanie 
w projekt (patrz: Partner rumuński). Inni dostarczali raczej krótkich opinii i zwię-
złej oceny, koncentrując się na napotkanych problemach i braku ich pełnej satys-
fakcji. Stąd możemy zaproponować następujące konkluzje uogólniające:  

Główne cele projektu – osiągnięto w stopniu zadowalającym 
• edukacyjna aktywizacja ludzi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

tutaj osoby o niskich kwalifikacjach, 
• opracowanie i przetestowanie sposobów uznawania efektów uczenia się 

pozaformalnego i nieformalnego osób o niskich kwalifikacjach.  
Główne cele projektu – osiągnięte w sposób zadowalający 

• określenie potrzeb szkoleniowych osób o niskich kwalifikacjach, 
• zaprojektowanie pakietów edukacyjnych, zgodnie z rozpoznanymi potrze-

bami szkoleniowymi osób o niskich kwalifikacjach, 
• przekształcenie zaprojektowanych pakietów edukacyjnych w wersję elek-

troniczną (e-pakiety do e-learningu), 
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• określenie zasad i procedur walidacji i certyfikacji kwalifikacji będących 
efektem uczenia się pozaformalnego i nieformalnego osób o niskich kwali-
fikacjach, 

• określenie zasad transferu i uznania efektów uczenia się z wykorzystaniem 
koncepcji punktów ECVET, 

• test diagnostyczny potrzeb szkoleniowych, funkcjonujące e-pakiety, pro-
cedury walidacji i certyfikacji, jak również uznawania efektów uczenia się 
na wybranych grupach ludzi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, tutaj 
osobach o niskich kwalifikacjach. 
Organizacyjne aspekty do końca okresu ewaluacji i końca projektu – 

osiągnięto w stopniu zadowalającym 
• wszystkie przewidziane działania ukończono,  
• wszystkie spotkania odbyły się, 
• wszystkie zaplanowane produkty dostarczono,  
• wszystkie raporty zostały sporządzone i przyjęte,  
• ogólny harmonogram został zachowany, 
• budżet utrzymano w zaplanowanych granicach,  
• publiczna strona internetowa projektu działa.  

Określone aspekty przewidziane do pełnej realizacji do końca oceniane-
go okresu i końca projektu – osiągnięto w stopniu zadowalającym 
• przetłumaczenie systemu technologii informatycznej na języki angielski, 

rumuński i włoski oraz opracowanie przewodnika użytkownika wykorzy-
stującego system technologii informatycznej, który umożliwia monitoro-
wanie i ewaluację kompetencji pracowników – osiągnięto, 

•  elektroniczny pakiet edukacyjny zaadaptowany do potrzeb szkolenia nt. 
„Wykonywanie ścianek działowych z różnych materiałów” oraz ulepszenie 
polskiego systemu walidacji – osiągnięto, 

• Międzynarodowy raport dotyczący porównania wymagań odnośnie do 
kompetencji pracowników w wybranych obszarach zawodowych, włącza-
jąc w to przemysł budowlany – osiągnięto,  

• Raport z pilotażowej aplikacji pakietu edukacyjnego „Wykonywanie ścia-
nek działowych z różnych materiałów” w praktyce kształcenia i szkolenia 
zawodowego – osiągnięto. 
Punktualna realizacja większości przewidzianych zadań i działań, osiągnię-

cie większości oczekiwanych rezultatów i dostarczenie wszystkich zaplanowa-
nych produktów dowodzi profesjonalnego zaangażowania się wszystkich part-
nerów i zdolności menadżerskich Partnera Wiodącego.  

Zalecenia ewaluatorów zewnętrznych  

1. Kontynuować profesjonalne i osobiste zaangażowanie Partnerów 
w projekcie, mając na celu istotę i trwałą równowagę rezultatów projektu. 
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2. Utrzymywać regularną wymianę informacji, rozwiązań, problemów po-
między Partnerami poprzez dedykowaną stronę internetową www.skillsup.eu, 
nawet po zakończeniu projektu. 

3. Podtrzymywać świadomość produktów projektu pośród przedstawicieli 
grupy docelowej. 

4. Nadal wnosić wkład do procesu transferu doświadczeń, rezultatów 
i produktów. 

5. Podtrzymywać praktyczne wykorzystanie strony internetowej projektu 
i forum dla dobra Partnerów w projekcie i ewentualnych przyszłych Beneficjen-
tów (grup docelowych).  

6. Koncentrować się raczej na pozytywnych aspektach swojej ciężkiej dwu-
letniej pracy i swojego poświęcenia niż na trudnych do uniknięcia potknięciach 
i przeszkodach, które zawsze będą pokonane, jeśli jest dobra wola. 
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10. Upowszechnianie rezultatów i produktów 
projektu SkillsUp 
Lech Kunc, Maksym Pimenow 

 

W ramach realizacji projektu SkillsUp partnerstwo realizujące projekt prze-
prowadziło szereg działań upowszechniających projekt oraz jego produkty 
i rezultaty. Partner TNOiK odpowiedzialny był za realizację pakietu prac zwią-
zanego z upowszechnianiem przy jednoczesnym obowiązku wszystkich partne-
rów projektu inicjowania i uczestnictwa w działaniach upowszechniających. 
TNOiK opracował plan upowszechniania dla partnerstwa oraz opracował na-
rzędzie dla bieżącej kontroli tego planu przez wszystkich partnerów ITeE – PIB 
w Radomiu: 

• Uzupełnienie bazy danych projektów Programu „Uczenie się przez całe 
życie” ADAM – styczeń 2011. 

• Opracowanie i dystrybucja pakietu promocyjnego (buklety, kalendarze 
itp.) – kwiecień 2011. 

• Uruchomienie strony internetowej projektu www.skillsup.eu – maj 2011. 
• Umieszczenie informacji o projekcie na własnej stronie internetowej 

www.itee.radom.pl – maj 2011. 
• Przedstawienie projektu i jego produktów i rezultatów podczas zorga-

nizowanego warsztatu w ramach projektu partnerskiego Grundtvig „Economy 
Literacy in Education” (ELITE) – Radom, czerwiec 2011. 

• Przedstawienie projektu i jego produktów i rezultatów podczas zorga-
nizowanego warsztatu w ramach projektu partnerskiego Leonardo da Vinci 
„Globalisation and Opportunities – Vocational Education for Transnational 
Careers” – Radom, lipiec 2011. 

• Przedstawienie projektu i jego produktów i rezultatów podczas zorga-
nizowanej konferencji naukowej „Edukacja – Technologia – Informatyka” – 
Radom, wrzesień 2011. 

• Publikacja artykułu o projekcie w Polskim Dzienniku Edukacji Ustawicz-
nej nr 3/2011 str. 73 – październik 2011. 

• Przedstawienie projektu i jego produktów i rezultatów podczas XI Kon-
gresu Technologii Konstruktywnej i Eksploatacji (Polski Dziennik Edukacji Usta-
wicznej nr 4/2011 str. 90) – Radom, listopad 2011. 

• Przedstawienie projektu i jego produktów i rezultatów podczas warsz-
tatu w ramach projektu Transferu Innowacji Leonardo da Vinci „Process Indu-
stry LEarning Unit Project” (PILE UP) – Bergen op Zoom, Holandia listopad 
2011. 
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• Przedstawienie projektu i jego produktów i rezultatów podczas zorga-
nizowanego warsztatu w ramach projektu Transferu Innowacji Leonardo da 
Vinci „Process Industry LEarning Unit Project” (PILE UP) – Drezno, Niemcy, sty-
czeń 2012. 

• Przedstawienie projektu i jego produktów i rezultatów podczas zorga-
nizowanego seminarium Naukowe Seminarium Młodych Naukowców – Ra-
dom, luty 2012. 

• Przedstawienie projektu i jego produktów i rezultatów podczas zorga-
nizowanego warsztatu projektu partnerskiego Grundtvig „Gaining and stre-
ngthening 'soft skills' for employment through models of supporting methods 
(peer coaching and mentoring) – Budapeszt, Węgry, wrzesień 2012. 

• Przedstawienie projektu i jego produktów i rezultatów podczas zorga-
nizowanego warsztatu projektu partnerskiego Grundtvig „Recycle, Reduce and 
reuse (3Rs)” – Londyn, Wielka Brytania, listopad 2012. 

• Przedstawienie projektu i jego produktów i rezultatów podczas zorga-
nizowanego warsztatu projektu partnerskiego Green Job – Paryż, Francja, li-
stopad 2012. 

• Audycja radiowa o projecie i jego rezultatach w Radio Plus 
http://radom.radioplus.pl/Wiadomosci/Radom/Miedzynarodowa-konferencja- 
dla-bu-dowlanek - grudzień 2012. 

• Organizacja konferencji końcowej projektu SkillsUp w Radomiu dla 114 
uczestników – Radom, grudzień 2012. 

• Publikacja prasowa nt. projektu i jego rezultatów w gazecie lokalnej 
„Tygodnik Radomski” (http://radom24.pl/obrazki/tygodnik_radomski_20_12_ 
2012.pdf) – grudzień 2012. 

• Organizacja lokalnego seminarium upowszechniającego w Radomiu dla 
43 uczestników – grudzień 2012. 

• Publikacja prasowa nt. projektu i jego rezultatów w gazecie lokalnej 
„Tygodnik Radomski” (http://radom24.pl/obrazki/tygodnik_radomski_21_02_ 
2013.pdf) – styczeń 2013. 
TNOiK: 

• Umieszczenie informacji o projekcie na własnej stronie internetowej 
www.tnoik.org – luty 2012. 

• Przedstawienie projektu i jego produktów i rezultatów w trakcie spot-
kania z członkami TNOiK (naukowcy, przedsiębiorcy, managerowie) – czerwiec 
2012. 

• Przedstawienie projektu i jego produktów i rezultatów w trakcie spot-
kania z przedstawicielami Ochotniczych Hufców Pracy – wrzesień 2012. 

• Przedstawienie projektu i jego produktów i rezultatów w trakcie spot-
kania z Dyrektorem i nauczycielami Państwowych Szkół Budowniczych 
w Gdańsku – październik 2012. 
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• Przedstawienie projektu i jego produktów i rezultatów w trakcie zorga-
nizowanego otwartego seminarium upowszechniającego dla 30 uczestników – 
październik 2012. 

• Przedstawienie projektu i jego produktów i rezultatów w trakcie spotka-
nia z Prezesem i Dyrektorami Gdańskiego Klastra Budowlanego – listopad 2012. 

• Przedstawienie projektu i jego produktów i rezultatów w trakcie zorga-
nizowanego otwartego seminarium upowszechniającego dla 24 uczestników – 
grudzień 2012. 
Polskie Stowarzyszenie Gipsu: 

• Prezentacja platformy SkillsUp w trakcie zorganizowanych szkoleń i se-
minariów upowszechniających dla sektora budowlanego przez Fundację Wszech-
nicy Budowlanej dla 20 uczestników – wrzesień–październik 2012. 

• Prezentacja platformy SkillsUp w Zespole Szkół Budowlanych w Radomiu 
– październik 2012. 

• Prezentacja platformy SkillsUp w Państwowych Szkołach Budowlanych 
w Gdańsku – październik 2012. 

• Prezentacja platformy SkillsUp w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zamo-
ściu – listopad 2012. 
Uniwersytet Dunarea de Jos w Galati: 

• Organizacja i prezentacja stoiska SkillsUp w trakcie Wiosennych Targów 
Pracy zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy – kwiecień 2012. 

• Organizacja i prezentacja stoiska SkillsUp w trakcie Jesiennych Targów 
Pracy zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy – wrzesień 2012. 

• Przedstawienie projektu i jego produktów i rezultatów w trakcie zorgani-
zowanego seminarium dla 22 uczestników – październik 2012. 

• Przedstawienie projektu i jego produktów i rezultatów w trakcie zorgani-
zowanego seminarium dla 15 uczestników – październik 2012. 
ENAIP: 

• Umieszczenie informacji o projekcie na stronie internetowej ENAIP – 
luty 2012. 

• Spotkania z przedstawicielami konsorcjum EFFEPI – marzec–kwiecień 
2012 

• Aktualizacja informacji o projekcie na stronie internetowej ENAIP – 
październik 2012. 

• Spotkanie z przedstawicielami konsorcjum EFFEPI – listopad 2012/ 
• Prezentacja projektu w Newsletterze CEFS Udine (Cassa Edile FVG) – li-

stopad 2012. 
• Prezentacja projektu w Newsletterze ENAIP Udine (Cassa Edile FVG) – 

listopad 2012. 
• Prezentacja projektu w Newsletterze CEFS Udine (Cassa Edile FVG) – li-

stopad 2012. 
• Organizacja seminarium upowszechniającego w Catanii dla 37 uczestni-

ków – grudzień 2012. 
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• Organizacja seminarium upowszechniającego w Gemonie dla 13 uczest-
ników – grudzień 2012. 

W Polsce zostały przeprowadzone 4 seminaria upowszechniające (2 przez 
TNOiK, 1 przez PSG i 1 przez ITeE). W Rumunii zostały przeprowadzone 2 semina-
ria upowszechniające zorganizowane przez rumuńskiego partnera. We Włoszech 
zostały przeprowadzone 2 seminaria upowszechniające: jedno w Catanii, drugie 
w Gemonie. 

Uniwersytet Dunarea de Jos w Galati. Pierwsze seminarium upowszech-
niające zostało zorganizowane 1 października 2012 w Katedrze Informatyki 
Uniwersytetu. Na seminarium zostali zaproszeni przedstawiciele lokalnych firm 
budowlanych oraz inne organizacje, które mogłyby być zainteresowane wyko-
rzystywaniem nowego narzędzia opracowanego w ramach projektu SkillsUp. 
W seminarium udział wzięły także wykładowcy i trenerzy Uniwersytetu, a także 
studenci. Spośród 22 osób obecnych na seminarium 10 wzięło udział w bada-
niu ankietowym. Wszyscy respondenci podkreślili przydatność opracowanego 
narzędzia i dostępu do e-pakietu w celu podniesienia kompetencji i umiejętno-
ści ich pracowników. Jednocześnie wiele respondentów zaznaczyło obszary 
możliwości poprawy/polepszenia narzędzia, m.in. poprawa interfejsu użyt-
kownika i poszerzenie usług oferowanych przez narzędzie. 

Drugie seminarium upowszechniające zostało zorganizowane 15 paździer-
nika w „Anghel Saligny” – Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego. Na 
seminarium zostali zaproszeni przedstawiciele lokalnych firm budowlanych 
oraz inne organizacje, które mogłyby być zainteresowane wykorzystywaniem 
nowego narzędzia opracowanego w ramach projektu SkillsUp. W seminarium 
udział wzięli także wykładowcy i trenerzy Centrum. Spośród 15 obecnych osób 
na seminarium 10 osób wzięło udział w badaniu ankietowym. Wszyscy respon-
denci podkreślili przydatność opracowanego narzędzia i zażyczyli dostępu do  
e-pakietu w celu podniesienia kompetencji i umiejętności ich pracowników. 
Jednocześnie wiele respondentów zaznaczyło obszary możliwości poprawy/ 
polepszenia narzędzia, m.in. poprawa interfejsu użytkownika i poszerzenie 
usług oferowanych przez narzędzie. 

Wyniki badania opinii uczestników seminariów: 

Pytanie Stosunek procentowy udzielonych odpowiedzi 

1) Jak oceniasz jakość przedstawio-
nych w trakcie seminarium informa-
cji? 

Zła Zadowala-
jąca 

Raczej 
dobra 

Perfekcyj-
na 

  15% 65% 20% 

2) Czy wiesz, jak funkcjonuje pakiet  
e-learningowy: wyniki, funkcjonal-
ność itp?  

Wcale 
W zakresie 

podsta-
wowym 

Całkiem 
dobrze Dogłębnie 

20% 25% 40% 15% 
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3) W jakim wymiarze produkty pro-
jektu SkillsUp i pakiet e-learningowy 
mogą być przydatne Tobie 
i Twojej organizacji? 

Wcale Częściowo 
przydatne 

Całkiem 
przydatne 

Bardzo 
przydatne 

10% 45% 35% 10% 

4) Czy masz zamiar wykorzystywać 
pakiet e-learningowy w swojej przy-
szłej pracy lub w swojej organizacji? Wcale 

W zakresie 
ograniczo-

nym 

Tak, po 
dokonaniu 

pełnej 
oceny 

Tak,  
z 

pewnością 

10% 20% 55% 15% 

5) Czy możesz sprecyzować, dlaczego będziesz używać pakietu e-learningowego względnie nie 
będziesz używać? 
5 osób będzie używać pakietu w celu podniesienia kompetencji swoich pracowników lub 
uczniów; 5 osób nie będzie używać pakietu ze względu na ograniczenia techniczne. 

6) Dogłębniej, jak oceniasz przydat-
ność pakietu e-learningowego (ła-
twość nauczenia się jego obsługi)? 

Brak    Słaba Raczej 
dobra Perfekcyjna 

  30% 60% 10% 

7) Czy uważasz, że mógłbyś korzystać 
z pakietu e-learningowego bez spe-
cjalistycznego szkolenia? 

Wcale Po 
szkoleniu 

Tak, 
próbuę 

Tak, bez 
problemów 

0% 35% 35% 30% 

8) Czy możesz wymienić maks. 3 pozytywne aspekty pakietu e-learningowego (jego mocne 
strony)? 
12 wskazań dot. jego zawartości, 10 wskazań dot. prostoty i 7 wskazań dot. dobrej zawartości 
pakietu. 
9) Czy możesz wymienić maks. 3 negatywne aspekty pakietu e-learningowego (jego słabe strony)? 
8 wskazań dot. braku jego interaktywności i 7 wskazań dot. braku poglądowych obrazów 
z lekcji. 
10) Zainteresowanie i akceptacja 
produktów SkillsUp przez firmy stano-
wi o sukcesie projektu. Czy uważasz, 
na bazie własnych doświadczeń, że 
takie zainteresowanie i akceptacja 
mają miejsce, czy być może muszą one 
być zainicjowane przez dalsze upo-
wszechnianie produktów projektu? 

Brak 
W ograni-
czonym 
zakresie 

Raczej 
dobra 

Bardzo 
dobra 

10% 45% 45% 0% 

11) Kim są, w Twojej opinii, interesariusze, którzy mogą być bardziej zainteresowani w wyko-
rzystywaniu produktów SkillsUp? 
18 wskazań dot. firm z branży budowlanej oraz inst. edukacyjne  lub inne organizacje prowa-
dzące szkolenia zawodowe. 
12) W jakim stopniu oceniasz przy-
datność produktów SkillsUp dla orga-
nizacji, wdrożenia i przeprowadzania 
pozaformalnych szkoleń? 

Wcale Częściowo Całkiem 
przydatne Całkowicie 

0% 35% 55% 10% 

13) W jakim stopniu oceniasz przy-
datność produktów SkillsUp dla lep-
szego planowania szkoleń (szczegól-
nie szkolenia e-learningowe), zgodnie 
z rzeczywistymi potrzebami rynku 
pracy? 

Wcale Częściowo Całkiem 
przydatne Całkowicie 

0% 20% 50% 30% 



 

 182 

14) W jakim stopniu oceniasz przy-
datność produktów SkillsUp dla lep-
szej oceny i ewaluacji szkoleń, certy-
fikacji lub osiągnięć w perspektywie 
wspólnych instrumentów UE, takich 
jak EQF i ECVET? 

Wcale Częściowo Całkiem 
przydatne Całkowicie 

0% 35% 50% 15% 

15) Proszę sprecyzować Twoją rolę/funkcję zawodową? 
8 nauczycieli, 2 managerowie w firmach szkoleniowych, 1 przedstawiciel instytucji publicznej, 
1 przedstawiciel związku przedsiębiorców, 8 przedstawicieli firm z branży budowlanej. 

 

TNOiK. Program seminarium został opracowany z udziałem przedstawicie-
li Koła Naukowego „STRATEG”, Komendy Wojewódzkiej OHP (jako partnerów 
najbardziej zainteresowanych rezultatem projektu). 

W dniu 18 października 2012 roku w Sali konferencyjnej Towarzystwa Na-
ukowego Organizacji i Kierownictwa Oddział w Gdańsku odbyło się seminarium 
połączone z częścią warsztatową. Z rozesłanych 70 zaproszeń skorzystały 34 
osoby reprezentujące szkoły zawodowe, firmy usługowe, w tym Stocznia Gdań-
ska, firmy zrzeszone w Gdańskim Klastrze Budowlanym, przedstawiciele Uni-
wersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej i opiekunowie Koła Naukowego 
STRATEG.  

Program seminarium: Prezentacja projektu „SkillsUp”, jego celów i rezul-
tatów osiągniętych podczas realizacji z partnerami projektu w latach 2011– 
–2012 – Wanda Stankiewicz, Dyrektor TNOiK  O/Gdańsk. 

Jak zmieniały się potrzeby pracodawców pomorskiej branży budowlanej 
w zakresie kompetencji pracowniczych? Panel dyskusyjny: Julian Zieliński – 
Gdański Klaster Budowlany, Urszula Wiśniewska-Erenmalm – ANDREM Sp. z o.o., 
firma uczestnicząca w budowie nowego terminala lotniczego w Gdańsku. 

Jak są wdrażane zmiany zachodzące w programach edukacji zawodowej 
na poziomie Europy, regionu, szkoły? Panel dyskusyjny: Lech Kunc – TNOiK, 
Barbara Latocha – Kolegium Miejskie CKU w Gdyni, ekspert MEN. Wojciech 
Szczepański – Państwowe Szkoły Budownictwa w Gdańsku, ekspert MEN. 

Jak projekt „SkillsUp” odpowiada na zapotrzebowanie pracodawców 
i wpisuje się w nowy model edukacji zawodowej? – Lech Kunc, TNOiK. 

Jak można wykorzystać produkty „SkillsUp” dla edukacji zawodowej mło-
dzieży? – Renata Karpisiak-Rokicka – Komendant Wojewódzki Ochotniczych 
Hufców Pracy w Gdańsku. 

Część warsztatowa. Propozycja wykorzystania produktów projektu przez 
inkubatory przedsiębiorczości dla rozwoju małej przedsiębiorczości lokalnej – 
2 grupy moderowane przez TNOiK, przy współpracy młodzieży z kół naukowych 
Trójmiasta. 

Szczególnie ważna z punktu widzenia celów Seminarium była obecność 
przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej OHP. To właśnie oni w trakcie dyskusji 
zwrócili uwagę na przydatność produktów projektu do kształcenia zawodowe-
go wśród młodzieży, która wypadła z formalnego systemu oświaty. 
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Zarówno podręcznik, jak i program komputerowy mogą wspierać instruk-
tora zawodu przy przygotowaniu procesu nauczania i mogą być też wykorzy-
stywane jako pomoce przy prowadzeniu zajęć praktycznych. 

Przedstawiciele Gdańskiego Klastra Budowlanego i innych firm usługo-
wych byli bardzo zainteresowani walidacją kompetencji zawodowych pracow-
ników, którzy preferują systemy samokształcenia w procesie edukacji pozafor-
malnej i nieformalnej.  

Część warsztatowa seminarium wpisująca się w potrzebę łączenia nauki 
z praktyką pokazała, że studenci ostatnich lat uczelni mogą pomagać, robiąc 
„biznes plany” małej przedsiębiorczości, opierając się na nowych technologiach 
Systemów Suchej Zabudowy Wnętrz oraz na kompetencjach nowego zawodu 
„Montera suchej zabudowy”. 

Uczestnicy seminarium zwrócili także uwagę, że niektóre elementy rezul-
tatów projektu należy jeszcze dopracować. 

Wartością dodaną seminarium było wypracowanie wstępnego „trójporo-
zumienia” w sprawie pilotowego testowania produktów projektu w wojewódz-
twie pomorskim. 
 

Wyniki badania opinii uczestników seminarium (na podstawie 30 wypełnio-
nych ankiet): 

Pytanie Stosunek procentowy udzielonych odpowiedzi 

1) Jak oceniasz jakość przedstawio-
nych w trakcie seminarium informa-
cji? 

Zła Zadowala-
jąca 

Raczej 
dobra 

Perfekcyj-
na 

  10% 50% 40% 

2) Czy wiesz, jak funkcjonuje pakiet  
e-learningowy: wyniki, funkcjonal-
ność itp?  

Wcale 
W zakresie 

podsta-
wowym 

Całkiem 
dobrze Dogłębnie 

20% 30% 40% 10% 

3) W jakim wymiarze produkty pro-
jektu SkillsUp i pakiet e-learningowy 
mogą być przydatne Tobie 
i Twojej organizacji? 

Wcale Częściowo 
przydatne 

Całkiem 
przydatne 

Bardzo 
przydatne 

5% 35% 40% 20% 

4) Czy masz zamiar wykorzystywać 
pakiet e-learningowy w swojej przy-
szłej pracy lub w swojej organizacji? Wcale 

W zakresie 
ograniczo-

nym 

Tak, po 
dokonaniu 

pełnej 
oceny 

Tak,  
z 

pewnością 

5% 25% 50% 20% 

5) Czy możesz sprecyzować, dlaczego będziesz używać pakietu e-learningowego względnie nie 
będziesz używać? 
25 osób będzie używać pakietu w celu podniesienia kompetencji swoich pracowników lub 
uczniów; 5 osób nie będzie używać pakietu ze względu na ograniczenia techniczne. 
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6) Dogłębniej, jak oceniasz przydat-
ność pakietu e-learningowego  
(łatwość nauczenia się jego obsługi)? 

Brak    Słaba Raczej 
dobra Perfekcyjna 

  20% 60% 20% 

7) Czy uważasz, że mógłbyś korzystać 
z pakietu e-learningowego bez spe-
cjalistycznego szkolenia? 

Wcale Po 
szkoleniu 

Tak, 
próbuę 

Tak, bez 
problemów 

5% 35% 40% 20% 

8) Czy możesz wymienić maks. 3 pozytywne aspekty pakietu e-learningowego (jego mocne 
strony)? 
20 wskazań dot. jego zawartości, 25 wskazań dot. prostoty i 12 wskazań dot. dobrej zawarto-
ści pakietu. 
9) Czy możesz wymienić maks. 3 negatywne aspekty pakietu e-learningowe (jego słabe strony)? 
18 wskazań dot. braku jego interaktywności i 17 wskazań dot. braku poglądowych obrazów 
z lekcji. 
10) Zainteresowanie i akceptacja 
produktów SkillsUp przez firmy stano-
wi o sukcesie projektu. Czy uważasz, 
na bazie własnych doświadczeń, że 
takie zainteresowanie i akceptacja 
mają miejsce, czy być może muszą one 
być zainicjowane przez dalsze upo-
wszechnianie produktów projektu? 

Brak 
W ograni-
czonym 
zakresie 

Raczej 
dobra 

Bardzo 
dobra 

5% 35% 50% 10% 

11) Kim są, w Twojej opinii, interesariusze, którzy mogą być bardziej zainteresowani w wyko-
rzystywaniu produktów SkillsUp? 
30 wskazań dot. firm z branży budowlanej oraz inst. edukacyjne lub inne organizacje prowa-
dzące szkolenia zawodowe. 
12) W jakim stopniu oceniasz przy-
datność produktów SkillsUp dla orga-
nizacji, wdrożenia i przeprowadzania 
pozaformalnych szkoleń? 

Wcale Częściowo Całkiem 
przydatne Całkowicie 

0% 15% 35% 50% 

13) W jakim stopniu oceniasz przy-
datność produktów SkillsUp dla lep-
szego planowania szkoleń (szczegól-
nie szkolenia e-learningowe), zgodnie 
z rzeczywistymi potrzebami rynku 
pracy? 

Wcale Częściowo Całkiem 
przydatne Całkowicie 

0% 20% 50% 30% 

14) W jakim stopniu oceniasz przy-
datność produktów SkillsUp dla lep-
szej oceny i ewaluacji szkoleń, certy-
fikacji lub osiągnięć w perspektywie 
wspólnych instrumentów UE, takich 
jak EQF i ECVET? 

Wcale Częściowo Całkiem 
przydatne Całkowicie 

0% 25% 50% 25% 

15) Proszę sprecyzować Twoją rolę/funkcję zawodową? 
10 nauczycieli, 4 managerowie w firmach szkoleniowych, 1 przedstawiciel instytucji publicz-
nej, 2 przedstawicieli związku przedsiębiorców, 10 przedstawicieli firm z branży budowlanej, 
4 przedstawicieli instytucji edukacji wyższej, 3 przedstawicieli kół studenckich. 

 

ENAIP. Seminaria upowszechniające odbyły się 13 grudnia 2012 r. 
w Catanii oraz 19 grudnia 2012 w Gemonie. W trakcie seminariów Pan Gilberto 
Collinassi wraz z Panią Turcatel zaprezentowali projekt SkillsUp, jego cele i fazy 
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realizacji, stronę internetową z narzędziem do oceny kompetencji oraz plat-
formę szkoleniową, której zawartość została zaprezentowana. 

Wyniki badania opinii uczestników seminarium w Catanii (na podstawie 37 
wypełnionych ankiet): 

Pytanie Stosunek procentowy udzielonych odpowiedzi 

1) Jak oceniasz jakość przedstawio-
nych w trakcie seminarium informa-
cji? 

Zła Zadowala-
jąca 

Raczej 
dobra 

Perfekcyj-
na 

   86% 4% 

2) Czy wiesz, jak funkcjonuje pakiet  
e-learningowy: wyniki, funkcjonal-
ność itp?  

Wcale 
W zakresie 

podsta-
wowym 

Całkiem 
dobrze Dogłębnie 

 43% 51% 6% 

3) W jakim wymiarze produkty pro-
jektu SkillsUp i pakiet e-learningowy 
mogą być przydatne Tobie 
i Twojej organizacji? 

Wcale Częściowo 
przydatne 

Całkiem 
przydatne 

Bardzo 
przydatne 

 37% 51% 12% 

4) Czy masz zamiar wykorzystywać 
pakiet e-learningowy w swojej przy-
szłej pracy lub w swojej organizacji? Wcale 

W zakresie 
ograniczo-

nym 

Tak, po 
dokonaniu 

pełnej 
oceny 

Tak,  
z 

pewnością 

 37% 51% 12% 

5) Czy możesz sprecyzować, dlaczego będziesz używać pakietu e-learningowego względnie nie 
będziesz używać? 
 

6) Dogłębniej, jak oceniasz przydat-
ność pakietu e-learningowego  
(łatwość nauczenia się jego obsługi)? 

Brak    Słaba Raczej 
dobra Perfekcyjna 

  37% 51% 12% 

7) Czy uważasz, że mógłbyś korzystać 
z pakietu e-learningowego bez spe-
cjalistycznego szkolenia? 

Wcale Po 
szkoleniu 

Tak, 
próbuę 

Tak, bez 
problemów 

 37% 51% 12% 

8) Czy możesz wymienić maks. 3 pozytywne aspekty pakietu e-learningowego (jego mocne 
strony)? 
– modułowa struktura  
– prezentacja materiału jest klarowna 
– proces produkcyjny jest dobrze zdefiniowany i wyjaśniony 
9) Czy możesz wymienić maks. 3 negatywne aspekty pakietu e-learningowe (jego słabe strony)? 
– brak poglądowych obrazów z lekcji 
– brak interaktywności 
– brak kolorów 
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10) Zainteresowanie i akceptacja 
produktów SkillsUp przez firmy stano-
wi o sukcesie projektu. Czy uważasz, 
na bazie własnych doświadczeń, że 
takie zainteresowanie i akceptacja 
mają miejsce, czy być może muszą one 
być zainicjowane przez dalsze upo-
wszechnianie produktów projektu? 

Brak 
W ograni-
czonym 
zakresie 

Raczej 
dobra 

Bardzo 
dobra 

 24% 54% 22% 

11) Kim są, w Twojej opinii, interesariusze, którzy mogą być bardziej zainteresowani w wyko-
rzystywaniu produktów SkillsUp? 
– instytucje szkoleniowe 
– urzędy zatrudnienia 
– związki przedsiębiorców 
12) W jakim stopniu oceniasz przy-
datność produktów SkillsUp dla orga-
nizacji, wdrażenia i przeprowadzania 
pozaformalnych szkoleń? 

Wcale Częściowo Całkiem 
przydatne Całkowicie 

 37% 51% 12% 

13) W jakim stopniu oceniasz przy-
datność produktów SkillsUp dla lep-
szego planowania szkoleń (szczegól-
nie szkolenia e-learningowe), zgodnie 
z rzeczywistymi potrzebami rynku 
pracy? 

Wcale Częściowo Całkiem 
przydatne Całkowicie 

 37% 51% 12% 

14) W jakim stopniu oceniasz przy-
datność produktów SkillsUp dla lep-
szej oceny i ewaluacji szkoleń, certy-
fikacji lub osiągnięć w perspektywie 
wspólnych instrumentów UE, takich 
jak EQF i ECVET? 

Wcale Częściowo Całkiem 
przydatne Całkowicie 

 37% 51% 12% 

15) Proszę sprecyzować Twoją rolę/funkcję zawodową? 
3 nauczycieli, 30 managerów w firmach szkoleniowych, 1 przedstawiciel związku zawodowe-
go, 3 przedstawicieli związku przedsiębiorców. 

 
Wyniki badania opinii uczestników seminarium w Catanii (na podstawie 13 
wypełnionych ankiet): 

Pytanie Stosunek procentowy udzielonych odpowiedzi 

1) Jak oceniasz jakość przedstawio-
nych w trakcie seminarium informa-
cji? 

Zła Zadowala-
jąca 

Raczej 
dobra 

Perfekcyj-
na 

   62% 38% 

2) Czy wiesz, jak funkcjonuje pakiet  
e-learningowy: wyniki, funkcjonal-
ność itp?  

Wcale 
W zakresie 

podsta-
wowym 

Całkiem 
dobrze Dogłębnie 

 15% 70% 15% 

3) W jakim wymiarze produkty pro-
jektu SkillsUp i pakiet e-learningowy 
mogą być przydatne Tobie 
i Twojej organizacji? 

Wcale Częściowo 
przydatne 

Całkiem 
przydatne 

Bardzo 
przydatne 

 15% 70% 15% 



 

 187 

4) Czy masz zamiar wykorzystywać 
pakiet e-learningowy w swojej przy-
szłej pracy lub w swojej organizacji? Wcale 

W zakresie 
ograniczo-

nym 

Tak, po 
dokonaniu 

pełnej 
oceny 

Tak,  
z 

pewnością 

 15% 70% 15% 

5) Czy możesz sprecyzować, dlaczego będziesz używać pakietu e-learningowego względnie nie 
będziesz używać? 
Wsparcie procesu uczenia się. 

6) Dogłębniej, jak oceniasz przydat-
ność pakietu e-learningowego  
(łatwość nauczenia się jego obsługi)? 

Brak    Słaba Raczej 
dobra Perfekcyjna 

  15% 70% 15% 

7) Czy uważasz, że mógłbyś korzystać 
z pakietu e-learningowego bez spe-
cjalistycznego szkolenia? 

Wcale Po 
szkoleniu 

Tak, 
próbuę 

Tak, bez 
problemów 

 15% 70% 15% 

8) Czy możesz wymienić maks. 3 pozytywne aspekty pakietu e-learningowego (jego mocne 
strony)? 
– modułowa struktura  
– prezentacja materiału jest klarowna 
– proces produkcyjny jest dobrze zdefiniowany i wyjaśniony 
9) Czy możesz wymienić maks. 3 negatywne aspekty pakietu e-learningowe (jego słabe strony)? 
– brak poglądowych obrazów z lekcji 
– jego długość 
– jego komplikacja 
10) Zainteresowanie i akceptacja 
produktów SkillsUp przez firmy stano-
wi o sukcesie projektu. Czy uważasz, 
na bazie własnych doświadczeń, że 
takie zainteresowanie i akceptacja 
mają miejsce, czy być może muszą one 
być zainicjowane przez dalsze upo-
wszechnianie produktów projektu? 

Brak 
W ograni-
czonym 
zakresie 

Raczej 
dobra 

Bardzo 
dobra 

 15% 70% 15% 

11) Kim są, w Twojej opinii, interesariuszy, którzy mogą być bardziej zainteresowani w wyko-
rzystywaniu produktów SkillsUp? 
– instytucje szkoleniowe 
– urzędy zatrudnienia 
– związki przedsiębiorców 
12) W jakim stopniu oceniasz przy-
datność produktów SkillsUp dla orga-
nizacji, wdrożenia i przeprowadzania 
pozaformalnych szkoleń? 

Wcale Częściowo Całkiem 
przydatne Całkowicie 

 15% 70% 15% 

13) W jakim stopniu oceniasz przy-
datność produktów SkillsUp dla lep-
szego planowania szkoleń (szczegól-
nie szkolenia e-learningowe), zgodnie 
z rzeczywistymi potrzebami rynku 
pracy? 

Wcale Częściowo Całkiem 
przydatne Całkowicie 

 15% 70% 15% 
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14) W jakim stopniu oceniasz przy-
datność produktów SkillsUp dla lep-
szej oceny i ewaluacji szkoleń, certy-
fikacji lub osiągnięć w perspektywie 
wspólnych instrumentów UE, takich 
jak EQF i ECVET? 

Wcale Częściowo Całkiem 
przydatne Całkowicie 

 15% 70% 15% 

15) Proszę sprecyzować Twoją rolę/funkcję zawodową? 
10 przedsiębiorców, 3 przedstawicieli związków przedsiębiorców. 

 

Polskie Stowarzyszenie Gipsu. Fundacja Wszechnicy Budowlanej (FWB), 
z siedzibą przy ul. Mokotowskiej 4/6 w Warszawie, prowadzi seminaria i szko-
lenia dla firm oraz ekspertów z sektora budowlanego. W ramach agendy przy-
gotowanego seminarium upowszechniającego i szkolenia przeprowadzonego 
przez FWB w terminie 19.09.21 i 4.10.2012 zaprezentowano platformę 
e-lerningową udostępnioną w ramach realizacji projektu LdV – SkillsUP. 

Ta prezentacja dotyczyła demonstracji nowego narzędzia edukacyjnego 
w postaci opracowanej platformy e-lerningowej dla nieformalnego i pozafor-
malnego kształcenia nisko wykwalifikowanych pracowników – na przykładzie 
modułowego programu dla specjalizacji „Technologia systemów suchej zabu-
dowy wnętrz”, www.skillsup.ugal.ro/pl. 

Na sali konferencyjnej w siedzibie Fundacji przestawiono zebranemu gre-
mium, składającemu się z przedstawicieli firm budowlanych, ekspertów bran-
żowych i przedstawicieli urzędów centralnych zajmujących się tematyką bu-
dowlaną, zawartość platformy, jej przeznaczenie oraz oczekiwane rezultaty 
edukacyjne.  

Jednogłośnie potwierdzono przydatność tego narzędzia edukacyjnego dla 
osób poszukujących nowego zawodu (przekwalifikowanie robotnika budowla-
nego) w zakresie wykończenia wnętrz w nowych obiektach oraz prowadzenia 
remontów w małych firmach budowlanych. W przejrzysty sposób można zro-
zumieć podstawowe zasady montażu. Dokonana przez 19 osób pozywana oce-
na nowego narzędzia przygotowanego dla pracowników (przeszkolenia) lub 
firm szkolących, poszukujących specjalistów z zakresu Montażu systemów su-
chej zabudowy. 

ITeE – PIB. W dniu 21 grudnia 2012 roku w Zespole Szkół Budowlanych im. 
Kazimierza Wielkiego w Radomiu odbyło się seminarium upowszechniające 
rezultaty projektu „Supporting system for nonformal and informal education 
for low-skilled workers” połączone z częścią warsztatową. W spotkaniu udział 
wzięło 43 uczestników w głównej mierze reprezentujących nauczycieli 
i uczniów Zespołu Szkół Budowlanych w Radomiu, przedstawicieli Powiatowe-
go Urzędu Pracy w Radomiu, Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach 
Oddział w Radomiu oraz pracodawcy z branży budowlanej.  

Program seminarium obejmował prezentację celów i osiągniętych rezulta-
tów projektu „SkillsUp”. Przedstawiono także zmiany w kształceniu zawodo-
wym i ustawicznym w Polsce. Uczestnicy zostali zapoznani z narzędziem infor-
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matycznym wspomagającym diagnozowanie kompetencji w zawodzie monter 
suchej zabudowy. W części warsztatowej seminarium zostało przeprowadzo-
ne szkolenie na platformie edukacyjnej www.skillsup.ugal.ro/pl. W trakcie 
dyskusji zwrócono uwagę na przydatność produktów projektu do kształcenia 
zawodowego wśród młodzieży, która „wypadła” z formalnego systemu oświa-
ty. Zarówno opracowane narzędzie informatyczne: System monitoringu i ewa-
luacji kompetencji pracowników www.diagnozowaniekompetencji.pl, jak 
i Modułowy Program Nauczania dla specjalizacji Technologia Systemów Suchej 
Zabudowy Wnętrz oraz e-pakiet mogą wspierać instruktora zawodu przy przy-
gotowaniu procesu nauczania i mogą być też wykorzystywane jako pomoce 
przy prowadzeniu zajęć praktycznych. Zainteresowanie wzbudzała także wali-
dacja kompetencji zawodowych pracowników, którzy preferują system samo-
kształcenia w procesie edukacji pozaformalnej i nieformalnej.  

Program seminarium: Prezentacja celów i osiągniętych rezultatów projek-
tu „SkillsUp” – mgr Katarzyna Sławińska – Instytut Technologii Eksploatacji – 
Państwowy Instytut  Badawczy, Radom. 

Projekt „SkillsUp” a zmiany w kształceniu zawodowym i ustawicznym 
w Polsce – mgr Mirosław Żurek, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy 
Instytut Badawczy, Radom. 

Informatyczne wspomaganie diagnozowania kompetencji w zawodzie 
Monter suchej zabudowy – mgr Jarosław Sitek, Instytut Technologii Eksploata-
cji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom. 

Część warsztatowa: testowanie platformy edukacyjnej www.skillsup. 
ugal.ro/pl mgr Katarzyna Sławińska ITeE–PIB, mgr Sylwester Wesołowski ZSB.  

Wyniki badania opinii uczestników seminarium (W seminarium upowszech-
niającym udział wzięło 43 osoby, w tym czterech przedstawicieli koordynato-
ra projektu. Ankiety ewaluacyjne zostały wypełnione przez 39 uczestników 
seminarium: 

Pytanie Stosunek procentowy udzielonych odpowiedzi 

1) Jak oceniasz jakość przedstawio-
nych w trakcie seminarium informa-
cji? 

Zła Zadowala-
jąca 

Raczej 
dobra 

Perfekcyj-
na 

  2% 44% 54% 

2) Czy wiesz, jak funkcjonuje pakiet  
e-learningowy: wyniki, funkcjonal-
ność itp?  

Wcale 
W zakresie 

podsta-
wowym 

Całkiem 
dobrze Dogłębnie 

 8% 79% 13% 

3) W jakim wymiarze produkty pro-
jektu SkillsUp i pakiet e-learningowy 
mogą być przydatne Tobie 
i Twojej organizacji? 

Wcale Częściowo 
przydatne 

Całkiem 
przydatne 

Bardzo 
przydatne 

 10% 54% 36% 
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4) Czy masz zamiar wykorzystywać 
pakiet e-learningowy w swojej przy-
szłej pracy lub w swojej organizacji? Wcale 

W zakresie 
ograniczo-

nym 

Tak, po 
dokonaniu 

pełnej 
oceny 

Tak,  
z 

pewnością 

 5% 59% 36% 

5) Czy możesz sprecyzować, dlaczego będziesz używać pakietu e-learningowego względnie nie 
będziesz używać? 
25 osób będzie używać pakietu w celu podniesienia kwalifikacji i nabycia nowych umiejętno-
ści, 8 osób będzie używać pakietu w celu samokształcenia, 5 osób  będzie używać pakietu ze 
względu na możliwość nauki w domu, 1 osoba nie wie, czy w przyszłości będzie korzystać 
z tego e-pakietu. 

6) Dogłębniej, jak oceniasz przydat-
ność pakietu e-learningowego  
(łatwość nauczenia się jego obsługi)? 

Brak    Słaba Raczej 
dobra Perfekcyjna 

   72% 28% 

7) Czy uważasz, że mógłbyś korzystać 
z pakietu e-learningowego bez spe-
cjalistycznego szkolenia? 

Wcale Po 
szkoleniu 

Tak, 
próbuę 

Tak, bez 
problemów 

 13% 36% 23% 

8) Czy możesz wymienić maks. 3 pozytywne aspekty pakietu e-learningowego (jego mocne 
strony)? 
26 wskazań dotyczyło dostępności do e-pakietu w każdym miejscu i czasie, 8 wskazań doty-
czyło niskich kosztów użytkowania, 7 wskazań wskazywało na łatwość w obsłudze, 11 wska-
zań dotyczyło nowoczesności kursu, 4 – funkcjonalności, 6 innowacyjności rozwiązań, 6 doty-
czyło przejrzystości i przydatności. Osoby ankietowane wskazywały także na oszczędność 
czasu, nowoczesne metody, intuicyjność przy wykonywaniu zadań, możliwość kontroli postę-
pów, samodyscyplinę, a także brak wymogu przynoszenia podręczników na zajęcia. 
9) Czy możesz wymienić maks. 3 negatywne aspekty pakietu e-learningowego (jego słabe strony)? 
Wśród wymienionych negatywnych aspektów znalazły się pojedyncze uwagi o przymusie 
zakupu komputera, drukarki oraz założenia Internetu, aby skorzystać z e-pakietu; brak lekto-
ra, który czyta tekst, bezosobowość z powodu braku nauczyciela, brak samodyscypliny, skom-
plikowany adres strony internetowej, na której jest umieszczony e-kurs. 
10) Zainteresowanie i akceptacja 
produktów SkillsUp przez firmy stano-
wi o sukcesie projektu. Czy uważasz, 
na bazie własnych doświadczeń, że 
takie zainteresowanie i akceptacja 
mają miejsce, czy być może muszą one 
być zainicjowane przez dalsze upo-
wszechnianie produktów projektu? 

Brak 
W ograni-
czonym 
zakresie 

Raczej 
dobra 

Bardzo 
dobra 

 10% 77% 13% 

11) Kim są, w Twojej opinii, interesariusze, którzy mogą być bardziej zainteresowani w wyko-
rzystywaniu produktów SkillsUp? 
Wskazania w największym wymiarze dotyczyły nauczycieli i uczniów szkół budowlanych, 
a także pracodawców i pracowników firm budowlanych. Zainteresowane mogą być firmy 
szkoleniowe, osoby bezrobotne oraz wszystkie osoby pragnące podnieść swoje kwalifikacje. 
12) W jakim stopniu oceniasz przy-
datność produktów SkillsUp dla orga-
nizacji, wdrożenia i przeprowadzania 
pozaformalnych szkoleń? 

Wcale Częściowo Całkiem 
przydatne Całkowicie 

 5% 69% 26% 
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13) W jakim stopniu oceniasz przydat-
ność produktów SkillsUp dla lepszego 
planowania szkoleń (szczególnie szko-
lenia e-learningowe), zgodnie z rze-
czywistymi potrzebami rynku pracy? 

Wcale Częściowo Całkiem 
przydatne Całkowicie 

 2% 80% 18% 

14) W jakim stopniu oceniasz przy-
datność produktów SkillsUp dla lep-
szej oceny i ewaluacji szkoleń, certy-
fikacji lub osiągnięć w perspektywie 
wspólnych instrumentów UE, takich 
jak EQF i ECVET? 

Wcale Częściowo Całkiem 
przydatne Całkowicie 

21% 40% 26% 13% 

15) Proszę sprecyzować Twoją rolę/funkcję zawodową? 
1 nauczyciel, 3 pracodawców z branży budowlano-szkoleniowej, 33 uczniów praktycznej nauki 
zawodu, 1 przedstawiciel instytucji publicznej, 1 przedstawiciel firmy szkoleniowej. 

Uwagi i propozycje 
W wyniku analizy Założeń do systemy przydzielania punktów ECVET istot-

nym aspektem staje się poszerzenie zakresu kryteriów przydzielania punktów 
ECVET (z uwzględnieniem istotnych kompetencji stanowiących jeden z elemen-
tów efektów uczenia się), jak również dokładne przedstawienie sposobu obli-
czania wag i punktacji dla każdego wybranego kryterium: 
Kryteria przydzielania punktów ECVET – propozycja 

Kwalifikacja: 
Technologia syste-
mów suchej zabu-
dowy wnętrz 

Liczba punktów / udział procentowy 
40/100 40/100 40/100 40/100 40/100 40/100 

Nazwa jednostki 
kwalifikacji 

Kryteria przydzielania punktów ECVET 
Nakład 
czasu 

Złożo-
ność 
prac 

Znacze-
nie 

Odpo-
wie-

dzialność 

Autono-
miczność 

Waga 
uśred-
niona 

1. Rozpoznawanie 
materiałów stoso-
wanych w systemach 
suchej zabudowy 
wnętrz 

      

2. Montowanie 
systemów ścian 
działowych 

      

3. Montowanie 
systemów sufitów 
podwieszanych 

      

4. Montowanie 
systemów okładzin 
ściennych 

      

Każde z powyższych kryteriów (złożone lub jednostkowe) powinno być 
rozpisane na poziomy od 1 do 51: 
                                                 
1 Przyjęto regułę określania stosunku procentowego dla każdego punktu 1 – 20%. W związku 

z powyższym maks. możliwy stosunek procentowy (waga) dla każdej jednostki kwalifikacji wy-
nosi 100. Suma wszystkich wag nie może przekroczyć 100%. W przypadku sumy mniejszej od 
100% należy wyliczyć stosunek każdej wagi do uzyskanej sumy. 



 

 192 

Nakład czasu: 
1. Czasochłonność 

a) nieczasochłonne (pon. 5% czasu pracy) – 1 pkt (20%) 
b) niska czasochłonność (pon. 20% czasu pracy) – 2 pkt (40%) 
c) średnia czasochłonność (w zakresie 20–40% czasu pracy) – 3 pkt (60%) 
d) wysoka czasochłonność (w zakresie 40–60% czasu pracy) – 4 pkt (80%) 
e) absorbująca czasochłonność (pow. 60% czasu pracy) – 5 pkt (100%) 

2. Częstotliwość wykonywania 
a) sporadycznie (pon. 5% normy miesięcznej) – 1 pkt (20%) 
b) rzadko (pon. 20% normy miesięcznej) – 2 pkt (40%) 
c) dość często (w zakresie od 20 do 40% normy miesięcznej) – 3 pkt (60%) 
d) często (w zakresie od 40 do 60% normy miesięcznej) – 4 pkt (80%) 
e) codziennie (pow. 60% normy miesięcznej) – 5 pkt (100%) 

Przy określeniu wagi kryterium należy brać pod uwagę iloraz czynników składo-
wych, np.: wysoka czasochłonność (80%) x dość częste wykonywanie (60%) = 48% 
Złożoność prac: 
1. Złożoność mentalna (analizowanie i diagnozowanie, dokonywanie wyboru, 

podejmowanie decyzji) 
a) brak złożoności – 1 pkt (20%) 
b) niska złożoność – 2 pkt (40%) 
c) średnia złożoność – 3 pkt (60%) 
d) wysoka złożoność – 4 pkt (80%) 
e) bardzo wysoka złożoność – 5 pkt (100%) 

2. Złożoność techniczna i technologiczna 
a) brak złożoności – 1 pkt (20%) 
b) niska złożoność – 2 pkt (40%) 
c) średnia złożoność – 3 pkt (60%) 
d) wysoka złożoność – 4 pkt (80%) 
e) bardzo wysoka złożoność – 5 pkt (100%) 

Znaczenie: 
a) brak wpływu na finalny produkt/usługę, klientów zewnętrznych/we-

wnętrznych – 1 pkt (20%) 
b) niski wpływ na finalny produkt/usługę, klientów zewnętrznych/we-

wnętrznych – 2 pkt (40%) 
c) średni wpływ na finalny produkt/usługę, klientów zewnętrznych/we-

wnętrznych – 3 pkt (60%) 
d) wysoki wpływ na finalny produkt/usługę, klientów zewnętrz-

nych/wewnętrznych – 4 pkt (80%) 
e) bardzo wysoki wpływ na finalny produkt/usługę, klientów zewnętrz-

nych/wewnętrznych – 5 pkt (100%) 
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Odpowiedzialność: 
a) brak odpowiedzialności – 1 pkt (20%) 
b) wykonawca z ograniczonym poziomem odpowiedzialności dot. tylko 

wykonywanych zadań zawodowych – 2 pkt (40%) 
c) wykonawca z odpowiedzialnością całkowitą za wykonywanie powie-

rzonych zadań zawodowych – 3 pkt (60%) 
d) wykonawca z odpowiedzialnością za wykonywaną pracę przez część 

zespołu – 4 pkt (80%) 
e) wykonawca z całkowitą odpowiedzialnością za wykonywaną pracę 

przez zespół – 5 pkt (100%) 
Autonomiczność: 

a) proste wykonywanie zadań pod ścisłym nadzorem – 1 pkt (20%) 
b) proste wykonywanie zadań z ograniczonym poziomem samodzielności 

– 2 pkt (40%) 
c) złożone wykonywanie zadań pod ścisłym nadzorem – 3 pkt (60%) 
d) złożone wykonywanie zadań z ograniczonym poziomem samodzielno-

ści – 4 pkt (80%) 
e) złożone wykonywanie zadań z nieograniczonym poziomem samodziel-

ności – 5 pkt (100%) 
Propozycja uszczegółowienia dwupoziomowego trzeciej kolumny ramy 

dla kwalifikacji „Technologia systemów suchej zabudowy wnętrz” – kompe-
tencje społeczne. Wyzwaniem dla modernizacji i rozwoju VET jest także asymi-
lacja koncepcji kompetencji kluczowych: 
1. Kryzys ekonomiczny sprzężony z gwałtownymi zmianami społecznymi, 

technologicznymi i demograficznymi powoduje potrzebę zapewnienia (po-
przez wysokie jakościowe ustawiczne szkolenia zawodowe, jak również 
dzięki zwiększonej mobilności) nabycia przez wszystkich, a zwłaszcza mło-
dych ludzi, zestawu odpowiednich kompetencji.  

2. Nabywanie i dalszy rozwój kompetencji jest niezbędne dla poprawy per-
spektyw zawodowych oraz ogólnego rozwoju osobistego, włączenia spo-
łecznego i aktywnego obywatelstwa. Kompetencje te sygnalizują zdolność 
ludzi do samodzielnego działania w zmiennych i nieprzewidzialnych warun-
kach otoczenia. W Rekomendacji dot. kompetencji kluczowych podkreśla 
się, że osoba kompetentna jest w stanie dowolnie łączyć posiadane efekty 
uczenia się oraz stosować i wykorzystywać ich (niezależnie od sposobu ich 
nabycia) w nowych sytuacjach.  
W związku z powyższym istnieje, naszym zdaniem, konieczność uszczegó-

łowienia jednego z elementów efektów uczenia się, tj. trzeciej kolumny opisu 
jednostek ECVET – kompetencje społeczne. Istotnym jest nie tylko uszczegóło-
wienie zaproponowanych deskryptorów kompetencji każdej jednostki ECVET, 
ale również uwzględnienie odpowiednich kompetencji kluczowych, niezbęd-
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nych w przygotowaniu ludzi do wykonywania pracy na powierzonych stanowi-
skach (kwalifikacja Technologia systemów suchej zabudowy wnętrz). Jest to 
o tyle ważne, że wzajemna przenikalność wspólnych instrumentów i zasad UE 
powoduje, że narzędzie ECVET jest istotnym wsparciem zasady walidacji poza-
formalnego i nieformalnego uczenia się, a bardziej szczegółowe rozpisanie 
deskryptorów kompetencji oraz uwzględnienie odpowiednich kompetencji 
kluczowych, na poziomie określonym przez formalny system kształcenia i do-
skonalenia zawodowego pozwoli nie tylko na lepsze rozumienie kwalifikacji 
(jednostek kwalifikacji) przez użytkowników, ale także umożliwi sprawniejszą 
i efektywniejszą walidację tych elementów efektów uczenia się, w tym także 
kompetencji kluczowych. 
Propozycja: 
1) Przestrzega zasad kultury i etyki 

a) Dobrze znosi sytuacje stresowe i napięcie, wykazując się samokontrolą  
i pewnością siebie 

b) Reaguje adekwatnie i konstruktywnie nawet w napiętej sytuacji   
c) Nie wykazuje znaczących wahań nastroju 
d) Przyjmuje krytykę w sposób konstruktywny 
e) Nie atakuje innych w sposób impulsywny i agresywny 

2) Przewiduje skutki podejmowanych działań 
a) Dobrze znosi pewien stopień poczucia niepewności 
b) Identyfikuje przesłanki, na których powinna być oparta decyzja 
c) Reaguje na pojawiające się problemy 
d) Nie odkłada w czasie podejmowania decyzji 

3) Jest otwarty na zmiany 
a) Szybko zmienia strategię i programy, stosownie do zmian zachodzą-

cych w otoczeniu 
b) Wykazuje zainteresowanie, uczynność, przystosowalność w czasie 

wprowadzania nowych procedur/metod/technik 
c) Modyfikuje swoje podejście do rozwiązywania problemu, jeśli warunki 

tego wymagają 
d) Jest otwarty na rewizję własnych pomysłów 
e) Integruje własne pomysły z pomysłami innych 
f) Jest zdeterminowany przy proponowaniu zmiany i nie zniechęcają go 

wahania innych 
4) Aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe 

a) Wykazuje stałą motywację do uczenia się i doskonalenia własnych 
umiejętności 

b) Wykazuje aktywność w obliczu możliwości wprowadzenia zmiany 
5) Potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowania działania 

a) Akceptuje ponoszenie odpowiedzialności i ryzyka 
b) Identyfikuje przesłanki, na których powinna być oparta decyzja 



 

 195 

6) Współpraca w zespole 
a) Wykazuje otwartość i uczynność w stosunku do innych 
b) Dostarcza ludziom informacji i udziela wsparcia 
c) Chętnie dostosowuje własne plany do potrzeb innych, aby grupa osią-

gnęła zamierzone cele 
d) Dostrzega i analizuje punkty widzenia i potrzeby innych 
e) Bierze pod uwagę pomysły innych podczas rozwijania własnych 
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11.  Aneksy 

11.1.  Kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej – pilotażowe wdrożenie 
e-pakiety dla specjalizacji „Technologia systemów suchej zabu-
dowy wnętrz” 

Udostępniamy Państwu do oceny e-pakiet edukacyjny opracowany w pro-
jekcie Leonardo da Vinci „SkillsUp”. Stanowi on wsparcie dla kształtowania 
kompetencji w ramach modułowego programu szkolenia „Technologia syste-
mów suchej zabudowy wnętrz”, z przeznaczeniem w szczególności dla osób 
o niskich kwalifikacjach.  

E-pakiet może być wykorzystywany jako forma wspomagająca realizację 
zajęć w trybie stacjonarnym i na odległość w ramach edukacji formalnej, poza-
formalnej oraz jako narzędzie do samokształcenia i doskonalenia zawodowego  
w uczeniu się nieformalnym.   

Konstrukcja metodyczna i merytoryczna e-pakietu ma na celu ułatwienie 
samodzielnego przyswajania podstawowej wiedzy i umiejętności wymaganych 
w zawodzie „Monter suchej zabudowy”.  

Ankieta jest skierowana do instytucji kształcących lub szkolących 
w zawodzie „Monter suchej zabudowy”, w tym uczących się oraz kadry 
dydaktycznej, uczestniczących w pilotażowym wdrożeniu e-pakietu, który 
został udostępniony na platformie e-learning pod adresem: 
http://www.skillsup. ugal.ro/pl (wersja polska), http://www.skillsup.ugal.ro/it 
(wersja włoska), http://www. skillsup.ugal.ro/pro (wersja rumuńska), 
http://www.skillsup.ugal.ro (wersja angielska). Osoby uczestniczące 
w testowaniu e-pakietu logują się na platformie z wykorzystaniem loginu 
i hasła dostarczonego przez koordynatora pilotaży w danym kraju. Wypełnienie 
ankiety ewaluacyjnej powinno być poprzedzone dogłębnym zapoznaniem się 
uczestnika testowania z oferowanymi materiałami w formie e-learning. 

Pragniemy zapewnić, że uzyskane wyniki badań ewaluacyjnych posłużą 
wyłącznie do sporządzenia raportu (będzie on opublikowany na stronie: 
www.skillsup.eu oraz udoskonalenia i dalszego rozwoju e-pakietu edukacyjnego 
wspierającego uczenie się w zawodzie „Monter suchej zabudowy”.  

Kwestionariusz ankiety prosimy wypełnić zaznaczając wybraną odpowiedź 
/odpowiedzi i/lub wpisując swoje opinie w miejscach do tego przeznaczonych. 
W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z osobą koordynującą badania.  

Wypełnioną ankietę w wersji elektronicznej należy przesłać na adres koor-
dynatora badania pilotażowego w danym kraju partnerskim.   
Polska - Krzysztof  Baranowski 
e-mail: sekretarz@polskigips.pl,          
tel./fax 022 825 28 23, mobile: 48 606 259 460  
Adres: Polskie Stowarzyszenie Gipsu,  ul. Mokotowska 4/6, 00-641 Warszawa  



 

 197 

 
I. ZESTAW PYTAŃ EWALUACYJNYCH 

 
1. Czy zetknął/a się Pan/Pani dotychczas, niezależnie od oferty e-pakietu 

z projektu SkillsUp,  z materiałami w formie e-learning, które wspierała-
by szkolenie lub kształcenie w zawodzie Monter suchej zabudowy? (Pro-
szę o zaznaczenie znakiem „x” jednej odpowiedzi) 

 

Zdecydowa-
nie tak Tak Raczej tak Raczej nie Nie Trudno 

ocenić 
 
 

     

 

2. Czy inicjatywę opracowania w projekcie Skillup,  e-pakietu edukacyjnego 
uważa Pan/Pani za przydatną dla wspierania usług kształcenia i szkolenia 
zawodowego w zawodzie Monter suchej zabudowy? (Proszę 
o zaznaczenie znakiem „x” jednej odpowiedzi) 

 

Zdecydowa-
nie tak Tak Raczej tak Raczej nie Nie Trudno 

ocenić 
 
 

     

 

3. W ramach jakiej formy organizacyjnej uczenia się testowany był e-pakiet 
edukacyjny „Technologia systemów suchej zabudowy wnętrz”? (Proszę 
o zaznaczenie znakiem „x” właściwych odpowiedzi ewentualnie uzupełnić 
o inne formy organizacyjne) 

 

Forma organizacyjna uczenia się „x” 

• Szkolenie prowadzone zgodnie z modułowym dla specjalizacji „Tech-
nologia systemów suchej zabudowy wnętrz” 

 

• Kształcenie zawodowe w systemie szkolnym – zajęcia wspomagające 
kształcenie w zawodzie (wpisać nazwę zawodu): 

 

• Kurs szkolenia zawodowego w trybie pozaszkolnym   

• Samokształcenie indywidualne w domu  

• Samokształcenie indywidualne w szkole  

• Samokształcenie indywidualne w zakładzie pracy  

• Samokształcenie pod opieką nauczyciela  

• Teoretyczne zajęcia edukacyjne  

• Praktyczne zajęcia edukacyjne  

• Inna (dopisać jaka)  
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4. Które z modułów zawartych w e-pakiecie edukacyjnym  zostały przyswo-
jone przez Pana/Panią w ramach testowania? (Proszę o zaznaczenie zna-
kiem „x” właściwych odpowiedzi) 

 

Lp. Nazwa modułu szkoleniowego 
Skala oceny 

Zdecydo-
wanie tak Tak Raczej 

tak 
Raczej 

nie Nie 

1 Rozpoznawanie materiałów sto-
sowanych w systemach suchej 
zabudowy wnętrz 

     

2 Montowanie systemów ścian 
działowych 

     

3 Montowanie systemów okładzin 
ściennych 

     

4 Montowanie systemów sufitów 
podwieszanych 

     

5 Spoinowanie płyt i prace wykoń-
czeniowe 

     

 

5. Czy wg Pana/Pani  zaprezentowana forma organizacyjna (metodyczna) 
e-pakietu edukacyjnego sprzyja osiąganiu zaplanowanych w poszczegól-
nych modułach efektów uczenia się (Proszę o zaznaczenie znakiem „x” 
jednej odpowiedzi)? 

 

Zdecydowa-
nie tak Tak Raczej tak Raczej nie Nie Trudno 

ocenić 
 
 

     

6. Czy wg Pana/Pani  materiał nauczania zwarty  w e-pakiecie edukacyjnym 
sprzyja osiąganiu zaplanowanych w poszczególnych modułach efektów 
uczenia się (Proszę o zaznaczenie znakiem „x” jednej odpowiedzi)? 

 

Zdecydowa-
nie tak Tak Raczej tak Raczej nie Nie Trudno 

ocenić 
 
 

     

7. Czy wg Pana/Pani  zamieszczone w e-pakiecie  propozycje ćwiczeń sprzy-
jają kształtowaniu umiejętności praktycznych?  

 

Zdecydowa-
nie tak Tak Raczej tak Raczej nie Nie Trudno 

ocenić 
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8. Czy wg Pana/Pani zaprojektowany w e-pakiecie edukacyjnym system 
oceny opanowanej wiedzy sprawdza zaplanowane w poszczególnych 
modułach efektów uczenia się (Proszę o zaznaczenie znakiem „x” jednej 
odpowiedzi)? 

 

Zdecydowa-
nie tak Tak Raczej tak Raczej nie Nie Trudno 

ocenić 
 
 

     

 
9. Czy wg Pana/Pani treści merytoryczne e-pakietu edukacyjnego będą 

przydatne w zawodzie „Monter suchej zabudowy”? (Proszę o zaznacze-
nie znakiem „x” jednej odpowiedzi) 

 

Zdecydowa-
nie tak Tak Raczej tak Raczej nie Nie Trudno 

ocenić 
 
 

     

10. Czy wg Pana/Pani zamieszczone w e-pakiecie ilustracje graficzne są 
przydatne dla odbiorców (uczniów i nauczycieli) (Proszę o zaznaczenie 
znakiem „x” jednej odpowiedzi)? 

 

Zdecydowa-
nie tak Tak Raczej tak Raczej nie Nie Trudno 

ocenić 
 
 

     

11. Czy wg Pana/Pani zakres tematyczny e-pakietu  tworzy spójną i kom-
plementarną strukturę tematyczną? (Proszę o zaznaczenie znakiem „x” 
jednej odpowiedzi) 

 

Zdecydowa-
nie tak Tak Raczej tak Raczej nie Nie Trudno 

ocenić 
 
 

     

12. Czy wg Pana/Pani  zaproponowana w e-pakiecie liczba jednostek modu-
łowych jest wystarczająca dla podstawowego szkolenia w zawodzie  
– Moner suchej zabudowy?  (Proszę o zaznaczenie znakiem „x” jednej od-
powiedzi) 

 

Zdecydowa-
nie tak Tak Raczej tak Raczej nie Nie Trudno 

ocenić 
 
 

     

 



 

 200 

13. Które moduły, według Pana/Pani oceny, powinny być przedmiotem 
transferu osiągnieć w kształceniu i szkoleniu zawodowym w wymiarze 
międzynarodowym, zgodnie z wymaganiami systemu ECVET? (Proszę 
o zaznaczenie znakiem „x” właściwych odpowiedzi ewentualnie uzupełnić 
o własne propozycje) 

 

Lp. Nazwa modułu szkoleniowego 

Skala oceny 

Zdecydo-
wanie tak Raczej tak Raczej 

nie 

Zdecy-
dowanie 

nie 

Trudno 
określić 

1 Rozpoznawanie materiałów 
stosowanych w systemach 
suchej zabudowy wnętrz 

     

2 Montowanie systemów ścian 
działowych 

     

3 Montowanie systemów okła-
dzin ściennych 

     

4 Montowanie systemów sufitów 
podwieszanych 

     

5 Montowanie systemów obu-
dów dachów 

     

6 Montowanie systemów su-
chych jastrychów 

     

7 Inne (dopisać jakie)       
 

14. Czy e-pakiet edukacyjny „Technologia systemów suchej zabudowy 
wnętrz” spełnił Pani/Pana oczekiwania co do jakości tego typu materia-
łów dydaktycznych? 

 

Zdecydo-
wanie tak Tak Raczej tak Raczej nie Nie Trudno 

ocenić 
 
 

     

 

15. Jakie inne uwagi i propozycje chcieliby Państwo zaproponować do 
uwzględnienia na dalszych etapach rozwoju e-pakietu edukacyjnego dla 
zawodu „Monter suchej zabudowy”? 
…………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………….…………………………………………… 
 

II. DANE  RESPONDENTA  
Proszę o zaznaczenie znakiem „X” właściwej/właściwych odpowiedzi lub 
uzupełnić dane.  
1. Płeć:       �  Kobieta            �  Mężczyzna 
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2. Jestem: 
� Osobą nieposiadającą udokumentowanych kwalifikacji zawodowych 
� Osobą bezrobotną poszukującą pracy  
� Pracownikiem przedsiębiorstwa branży: …………………………………………… 
� Uczniem szkoły zawodowej w zawodzie: …………………………………………… 
� Studentem kierunku kształcenia: ………………………………….…………………… 
� Absolwentem gimnazjum 
� Absolwentem zasadniczej szkoły zawodowej 
� Absolwentem średniej szkoły zawodowej 
� Absolwentem szkoły ogólnokształcącej 
� Absolwentem szkoły wyższej 
� Nauczycielem kształcenia teoretycznego 
� Nauczycielem kształcenia praktycznego 
� Organizatorem szkolenia na odległość 
� Organizatorem szkolenia stacjonarnego w zawodzie: ……………………… 
� Inną osobą (prosimy o dopisanie) ……………..……………………………………… 
 

3. Jestem w wieku: 
� 15–17 lat 
� 18–24 lat 
� 25–35 lat 
� 36–45 lat 
� Powyżej 46 lat 

4. Jestem obywatelem kraju: 
 �  Polska            �  Włochy            �  Rumunia 
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11.2.  Kwestionariusz ankiety – Identyfikacja wymagań 
kwalifikacyjnych dla zawodu „Monter suchej zabudowy” 

Celem prowadzonych badań w projekcie Leonardo da Vinci „SkillsUp”  jest 
identyfikacja minimalnych wymagań kwalifikacyjnych dla osób o niskich kwa-
lifikacjach w zakresie wykonywania zawodu „Monter suchej zabudowy”, 
które mogą być docelowo przedmiotem transferu osiągnięć w wymiarze mię-
dzynarodowym,  zgodnie z wymaganiami systemu ECVET. 

Ankieta jest skierowana do instytucji szkolących w zawodzie „Monter sys-
temów zabudowy” oraz pracodawców zatrudniających osoby w tym zawodzie.  
Badaniami należy objąć  5 instytucji szkolących oraz 5 pracodawców.   

Uzyskane dane posłużą do sporządzenia raportów krajowych (wersja na-
rodowa i angielska) oraz zbiorczego raportu międzynarodowego (wersja an-
gielska) w zakresie porównania minimalnych wymagań kwalifikacyjnych, jakie 
ma spełniać kandydat do zatrudnienia w zawodzie „Monter suchej zabudowy”.  

 

1)  Identyfikacja zadań zawodowych 
Proszę ocenić ważność zadań zawodowych wstawiając znak „X” w odpo-

wiedniej kolumnie 
 

Lp. 
Minimalne wymagania w zakresie realizacji 

zadań zawodowych w zawodzie „Monter 
suchej zabudowy” 

Skala oceny 
Bardzo 
ważne Ważne Mało 

ważne Zbędne 

A-1 Rozpoznawanie materiałów stosowanych 
w systemach suchej zabudowy wnętrz 

    

A-2 Montowanie systemów ścian działowych     
A-3 Montowanie systemów okładzin ściennych     

A-4. Montowanie systemów sufitów podwiesza-
nych 

    

A-5. Montowanie systemów obudów dachów     
A-6. Montowanie systemów suchych jastrychów     

 

2) Identyfikacja umiejętności wymaganych do realizacji zadań zawodowych 
Proszę ocenić ważność umiejętności wymaganych do realizacji 6 zadań 

zawodowych, wstawiając znak „X” w odpowiedniej kolumnie, ewentualnie do-
pisać nowe umiejętności, jeśli taka potrzeba istnieje. 

 
A-1. Rozpoznawanie materiałów stosowanych w systemach suchej zabudowy wnętrz 

Lp. Umiejętności 
Skala oceny 

Bardzo 
ważne Ważne Mało 

ważne Zbędne 

1  analizuje i rozróżnia podstawowe cechy fizy-
kochemiczne gipsu 

    

2  charakteryzuje zastosowanie gipsu w budow-
nictwie 
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3  charakteryzuje sposób produkcji gipsu z ka-
mienia gipsowego 

    

4  przygotowuje zaprawę gipsową     
5  identyfikuje rodzaje płyt w systemach suchej 

zabudowy 
    

6  opisuje zastosowanie płyt w systemach suchej 
zabudowy 

    

7  opisuje zasady składowania płyt gipsowo- 
-kartonowych i gipsowo-celulozowych 

    

8  identyfikuje rodzaje i oznaczenia profili stalo-
wych dla systemów suchej zabudowy 

    

9  analizuje parametry profilu w kontekście 
bezpieczeństwa użytkowania 

    

10  opisuje zastosowanie poszczególnych elemen-
tów montażowych 

    

11  przygotowuje profile stalowe i elementy mon-
tażowe do wykonania montażu 

    

12  identyfikuje rodzaje materiałów uszczelniają-
cych i izolacyjnych w systemach suchej zabu-
dowy 

    

13  opisuje zastosowanie poszczególnych mate-
riałów do robót wykończeniowych 

    

14  przygotowuje materiały uszczelniające i izola-
cyjne do robót wykończeniowych 

    

 Inne (dopisać jakie)     
 
A-2.   Montowanie systemów ścian działowych 

Lp. Umiejętności 
Skala oceny 

Bardzo 
ważne Ważne Mało 

ważne Zbędne 

1  rozróżnia rodzaje ścian działowych z płyt gip-
sowo-kartonowych 

    

2  rozróżnia podstawowe elementy konstrukcyj-
ne ścian działowych 

    

3  identyfikuje rodzaje profili stalowych do 
wznoszenia konstrukcji ściany 

    

4  charakteryzuje płyty gipsowo-kartonowe ze 
względu na pożądane cechy ściany 

    

5  identyfikuje rodzaje materiału izolacyjnego 
wykorzystywanego w suchej zabudowie 

    

6  opisuje podstawowe etapy montażu ścian 
działowych 

    

7  rozróżnia rodzaje profili używanych do wyko-
nywania otworów drzwiowych 
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8  określa rozstaw wkrętów mocujących płyty 
w ścianie z jednowarstwowym poszyciem 

    

9  określa rozstaw wkrętów mocujących płyty 
każdej z warstw w poszyciu dwuwarstwowym 

    

10  dobiera rodzaj płyt gipsowo-kartonowych 
stosowanych w pomieszczeniach o podwyż-
szonej wilgotności 

    

11  opisuje sposób gięcia płyty do montażu ściany 
łukowej 

    

12  opisuje zasady montażu płyt gipsowo- 
-kartonowych 

    

13  opisuje etapy spoinowania płyt gipsowo- 
-kartonowych 

    

14  charakteryzuje etapy montażu narożników     
15  wykonuje spoinowanie fragmentu ściany dzia-

łowej wykonanej z płyt gipsowo-kartonowych 
    

16  identyfikuje rodzaje taśm zbrojących     
17  opisuje cechy podstawowych poziomów szpa-

chlowania 
    

18  wykonuje obróbkę dowolnego naroża ścianki 
działowej 

    

 Inne (dopisać jakie)     
 
A-3.  Montowanie systemów okładzin ściennych 

Lp. Umiejętności 
Skala oceny 

Bardzo 
ważne Ważne Mało 

ważne Zbędne 

1  rozróżnia rodzaje okładzin ściennych     
2  rozróżnia podstawowe elementy konstrukcyjne 

okładziny ściennej montowanej na profilach 
    

3  rozróżnia rodzaje profili stalowych do wzno-
szenia konstrukcji przedścianki 

    

4  charakteryzuje zalety okładzin ściennych     
5  rozróżnia materiał izolacyjny wykorzystywany 

w przedściankach i okładzinach ściennych 
    

6  dobiera system okładziny ściennej do monto-
wanych płyt gipsowo-kartonowych 

    

7  opisuje etapy montażu suchego tynku     
8  rozróżnia rodzaje profili używanych do wyko-

nywania okładziny ściennej 
    

9  określa rozstaw wkrętów mocujących płyty 
w ścianie z jednowarstwowym poszyciem 
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10  określa rozstaw wkrętów mocujących płyty 
każdej z warstw w poszyciu dwuwarstwowym 

    

11  dobiera rodzaj płyty gipsowo-kartonowej 
stosowanej w pomieszczeniach o podwyższo-
nej wilgotności 

    

12  opisuje zasady montażu płyt gipsowo- 
-kartonowych 

    

13  wyznacza położenie suchego tynku na pod-
stawie dokumentacji projektowej 

    

14  wykonuje montaż okładziny ściennej     
15  opisuje cechy podstawowych poziomów 

szpachlowania 
    

16  rozróżnia poziomy szpachlowania     
17  charakteryzuje etapy montażu narożników     
18  rozróżnia rodzaje taśm zbrojących     
19  wykonuje spoinowanie okładziny ściennej     
20  wykonuje obróbkę naroża wewnętrznego 

i zewnętrznego ścian z okładziną ścienną 
    

 Inne (dopisać jakie)     
 
A-4.  Montowanie systemów sufitów podwieszanych 

Lp. Umiejętności 
Skala oceny 

Bardzo 
ważne Ważne Mało 

ważne Zbędne 

1  rozróżnia rodzaje sufitu podwieszanego na 
podstawie rysunku 

    

2  rozróżnia profile stosowane do montażu okła-
dziny sufitowej 

    

3  wskazuje różnice pomiędzy sufitem o kon-
strukcji jednopoziomowej i dwupoziomowej 

    

4  opisuje charakterystyczne cechy okładziny 
sufitowej 

    

5  klasyfikuje sufity podwieszane wykonane 
w technologii suchej zabudowy ze względu na 
sposób montażu konstrukcji nośnej 

    

6  charakteryzuje etapy montażu sufitu podwie-
szanego o konstrukcji jednopoziomowej 

    

7  rozróżnia rodzaje profili używanych do wyko-
nywania okładziny sufitowej 

    

8  określa rozstaw wkrętów mocujących płyty 
w suficie o konstrukcji jednopoziomowej 
w pierwszej warstwie poszycia 
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9  określa rozstaw wkrętów mocujących płyty 
każdej z warstw w poszyciu dwuwarstwowym 

    

10  rozróżnia rodzaje płyt gipsowo-kartonowych 
stosowanych w pomieszczeniach o podwyż-
szonej wilgotności 

    

11  opisuje zasady montażu płyt gipsowo- 
-kartonowych w suficie podwieszanym 

    

12  charakteryzuje cechy podstawowego poziomu 
szpachlowania 

    

13  rozróżnia poziomy szpachlowania     
14  opisuje etapy szpachlowania finiszowego     
15  rozróżnia rodzaje taśm zbrojących     
 Inne (dopisać jakie)     
 
A-5.  Montowanie systemów obudów dachów 

Lp. Umiejętności 
Skala oceny 

Bardzo 
ważne Ważne Mało 

ważne Zbędne 

1  rozróżnia materiały stosowane do obudowy 
dachu 

    

2  rozróżnia poszczególne elementy konstrukcji 
obudowy dachu 

    

3  opisuje zasady montażu elementów systemu 
obudowy dachu 

    

4  określa minimalną grubość materiału izolacyj-
nego stosowanego w systemach obudów da-
chów 

    

5  rozróżnia profile stosowane do montażu obu-
dowy dachu 

    

6  opisuje charakterystyczne cechy wełny mine-
ralnej 

    

7  określa funkcje foli paroizolacyjnej     
8  charakteryzuje etapy montażu obudowy dachu     
9  dobiera rodzaje profili używanych do wyko-

nywania obudowy dachu 
    

10  dobiera rodzaje izolacji do obudowy dachu     
11  określa rozstaw wkrętów mocujących płyty 

w suficie o konstrukcji jednopoziomowej 
w pierwszej warstwie poszycia 

    

12  określa rozstaw wkrętów mocujących płyty 
każdej z warstw w poszyciu dwuwarstwowym 
obudowy poddasza 
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13  rozróżnia rodzaje płyty gipsowo-kartonowych 
stosowanych w pomieszczeniach 
o podwyższonej wilgotności 

    

14  opisuje zasady montażu płyt gipsowo- 
-kartonowych 

    

15  wyznacza położenie obudowy dachu na pod-
stawie dokumentacji projektowej pomiesz-
czenia 

    

16  montuje profile do belek więźby dachowej     
17  montuje izolację cieplną oraz paroizolację na 

między belkami w konstrukcji dachu 
    

18  wykonuje konstrukcję zabudowy okna dacho-
wego w systemie suchej zabudowy 

    

19  charakteryzuje cechy podstawowego poziomu 
szpachlowania 

    

20  rozróżnia poziomy szpachlowania     
21  opisuje etapy montażu narożników     
22  rozróżnia rodzaje taśm zbrojących     
23  dokonuje obróbki fragmentu zabudowy okna 

połaciowego zamontowanego w dachu 
skośnym 

    

24  przeprowadza pomiar tolerancji wykonanej 
zabudowy poddasza 

    

 Inne (dopisać jakie)     
 
A-6.  Montowanie systemów suchych jastrychów 

Lp. Umiejętności 
Skala oceny 

Bardzo 
ważne Ważne Mało 

ważne Zbędne 

1  opisuje zalety stosowania  suchego jastrychu     
2  charakteryzuje warstwy suchego jastrychu     
3  rozróżnia materiały stosowane do wykonania 

suchych jastrychów 
    

4  opisuje cechy płyt gipsowo-kartonowych 
stosowanych w suchym jastrychu 

    

5  określa wymiary płyt gipsowo-kartonowych 
stosowanych w suchym jastrychu 

    

6  opisuje sposób przygotowania nierównego 
podłoża 

    

7  dobiera materiały izolacyjne stosowane 
w suchym jastrychu 

    

8  określa warunki rozpoczęcia montażu suchego 
jastrychu 

    

9  rozróżnia rodzaje suchego jastrychu     
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10  rozróżnia elementy suchego jastrychu     
11  rozróżnia rodzaje podsypki do wyrównywania 

podłoża 
    

12  rozróżnia rodzaje płyt gipsowo-kartonowych 
stosowanych w suchym jastrychu 

    

13  określa sposób układania płyt w suchym ja-
strychu 

    

14  określa sposób użycia materiałów izolacyjnych 
w suchym jastrychu 

    

15  opisuje cechy podkładów z suchych jastrychów     
16  rozróżnia rodzaje materiałów wykończenio-

wych stosowanych na podkładach jastrycho-
wych 

    

17  przygotowuje podłoże pod suchy jastrych na 
posadzce o małych i dużych nierównościach 

    

18  układa płyty  jednowarstwowo i dwuwar-
stwowo na podłożu 

    

19  wykonuje szpachlowanie fragmentu podłoża 
wykonanego z suchego jastrychu 

    

 Inne (dopisać jakie)     
 

3) Identyfikacja cech psychofizycznych wymaganych w zawodzie 
Proszę ocenić ważność cech psychicznych wymaganych w zawodzie, 

wstawiając znak „X” w odpowiedniej kolumnie, ewentualnie dopisać nowe 
umiejętności, jeśli taka potrzeba istnieje. 
 

Lp. Cechy psychofizyczne 
Skala oceny 

Bardzo 
ważne Ważne Mało 

ważne Zbędne 

I. Sprawności sensomotoryczne 
1  Ostrość wzroku     
2  Rozróżnianie barw     
3  Widzenie stereoskopowe     
4  Zmysł równowagi     
5  Koordynacja wzrokowo-ruchowa     
6  Szybki refleks     
7  Zręczność rąk     
8  Brak lęku przed wysokością     
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II. Zdolności 
1 Koncentracja uwagi     
2 Uzdolnienia techniczne     
3 Spostrzegawczość i wyobraźnia przestrzenna     
4 Poczucie piękna i estetyki     
III. Cechy osobowości 
1  Wytrwałość i cierpliwość     
2  Zrównoważenie emocjonalne     
3  Odpowiedzialność i zdyscyplinowanie     
4  Dokładność     
5  Samokontrola     
6  Łatwość przechodzenia się z jednej czynności 

na drugą 
    

 Inne (dopisać jakie)     
 

DANE  RESPONDENTA  
 

Proszę o zaznaczenie znakiem „X” właściwej odpowiedzi lub uzupełnić da-
ne.  
 

Płeć:       �  Kobieta            �   Mężczyzna 

Stanowisko pracy (dotyczy instytucji kształcenia lub szkolenia zawodnego) 
� Dyrektor / z-ca dyrektora 
� Kierownik kształcenia praktycznego 
� Nauczyciel/instruktor praktycznej nauki zawodu 
� Nauczyciele kształcenia teoretycznego 
� inne (prosimy o wpisanie jakie) ……………………………………………… 

Rodzaj szkoły/placówki  
� publiczna 
� niepubliczna 
� inna (prosimy o podanie jaka) ……………………. 

Stanowisko w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa  
� Dyrektor / prezes 
� Specjalista ds. personalnych (dział kadr) 
� Kierownik  
� Inne stanowisko (prosimy o podanie jakie?) …………………………… 

Forma własności przedsiębiorstwa  
 Prywatna       Publiczna         Inna (jaka?) ……………………………………… 
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Wielkość przedsiębiorstwa – liczba zatrudnionych pracowników w przedsię-
biorstwie  

� Mikroprzedsiębiorstwo – do 9 pracowników 
� Małe przedsiębiorstwo – 10–49 pracowników 
� Średnie przedsiębiorstwo – 50–249 pracowników 
� Duże przedsiębiorstwo – 250 pracowników lub więcej 
 

Kraj zamieszkania respondenta 
  Polska               Włochy              Rumunia 
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