
PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ 
KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY 

B.30 SPORZĄDZANIE KOSZTORYSÓW ORAZ PRZYGOTOWNIE DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ 
Ilość godzin: 80 

1.Przedmiarowanie i obmiarowanie robót 

Słuchacz po zrealizowaniu zagadnień w czasie praktyki potrafi: 

BHP(4)6. scharakteryzować zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka związane z wykonywaniem zadań 
w zawodzie technik budownictwa; 
BHP(4)7. zapobiegać zagrożeniom dla zdrowia i życia człowieka związanym z wykonywaniem zadań                   
w zawodzie technik budownictwa; 
BHP(4)8. zapobiegać zagrożeniom dla mienia i środowiska człowieka związanym z wykonywaniem 
zadań w zawodzie technik budownictwa; 
BHP(5)6. zapobiegać zagrożeniom wynikającym z wykonywania zadań zawodowych; 
BHP(7)5. zorganizować stanowisko pracy technika budownictwa zgodnie z wymogami ergonomii, 
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 
 
OMZ(1)1. dokonywać analizy przydzielonych zadań; 
OMZ(1)2. zaplanować pracę zespołu; 
OMZ(2)1. rozpoznawać kompetencje i umiejętności osób w zespole; 
OMZ(4)1. monitorować jakość wykonywanych zadań; 
OMZ(4)2. ocenić jakość wykonywanych zadań według przyjętych kryteriów; 
 
B.30.1(2)1. analizować dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót; 
B.30.1(2)2. zinterpretować informacje zawarte w dokumentacji projektowej; 
B.30.1(2)3. zinterpretować informacje zawarte w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru 
robót; 
B.30.1(4)1. określić zasady sporządzania przedmiaru robót budowlanych; 
B.30.1(4)2. ustalić zakres robót na podstawie dokumentacji budowlanej; 
B.30.1(4)3. obliczyć ilość robót budowlanych – przedmiar; 
B.30.1(5)1. określić zasady sporządzania obmiaru robót budowlanych; 
B.30.1(5)2. ustalić zakres robót do sporządzania obmiaru; 
B.30.1(5)3. obliczyć ilość robót budowlanych – obmiar. 
 

2. Sporządzanie kosztorysów 

Słuchacz po zrealizowaniu zagadnień w czasie praktyki potrafi: 
B.30.1(3)1. analizować katalogi nakładów rzeczowych do kosztorysowania robót budowlanych; 
B.30.1(3)2. analizować cenniki do kosztorysowania robót budowlanych; 
B.30.1(3)3. zastosować katalogi nakładów rzeczowych do kosztorysowania robót budowlanych; 
B.30.1(3)4. zastosować cenniki do kosztorysowania robót budowlanych; 
B.30.1(6)1. dobrać dokumenty stanowiące podstawę do sporządzania kosztorysu; 
B.30.1(6)2. dobrać nakłady rzeczowe robocizny, materiału i sprzętu 
B.30.1(6)3. ustalić koszty pośrednie;  
B.30.1(7)1. wykonać kosztorysy inwestorskie; 
B.30.1(7)2. wykonać kosztorysy zamienne; 
B.30.1(7)3. wykonać kosztorysy powykonawcze; 
B.30.1(8)1. wprowadzić dane z przedmiaru robót do programu komputerowego; 
B.30.1(8)2. sporządzić kosztorys z zastosowaniem programu komputerowego oraz informatycznej bazy 
danych. 



 

3. Przetargi i umowy 

Słuchacz po zrealizowaniu zagadnień w czasie praktyki potrafi: 
B.30.2(1)1. określić tryb udzielania zamówień publicznych; 
B.30.2(1)2. przestrzegać zasad zamówień publicznych; 
B.30.2(2)1. określić dokumenty związane z przygotowaniem postępowania przetargowego; 
B.30.2(2)2. określić wytyczne dla wykonawców do sporządzania specyfikacji zamówień publicznych                
na roboty budowlane;  
B.30.2(5)1. określić zasady sporządzania specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 
B.30.2(5)2. określić zasady i tryb udzielania zamówień publicznych. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


