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W zawiązku z powyższym ważne jest 
pytanie. Czy operator maszyny bu-
dowlanej to jeszcze robotnik czy ra-
czej pracownik techniczny średniego 
szczebla? Współczesny plac budowy 
wymaga by wiedza teoretyczna opera-
tora, jego umiejętności praktyczne, ale 
również kompetencje społeczne by-
ły na wysokim poziomie. Narzędzia, 
którymi posługuje się operator, pro-
cesy, w których uczestniczy na placu 
budowy charakteryzują się wysokim 
nasyceniem nowoczesnej technolo-
gii, w  tym technik z obszaru IT. Ma-
tryca kompetencji operatora budowa-
na jest we współpracy z producentami 
maszyn budowlanych, gdyż to oni ja-
ko pierwsi w łańcuchu „operator – ma-
szyna” musieli odpowiedzieć na pyta-
nie: Jakie kompetencje techniczne 
i społeczne powinien posiadać opera-
tor, żeby pracując maszyną wykorzy-
stał jej potencjał techniczny i techno-
logiczny? Tylko operator o  wysokich 
kompetencjach gwarantuje bezpiecz-
ną, efektywną i  zgodną z  zasadami 
technologii oraz możliwościami tech-
nicznymi eksploatację maszyny.
Matryca kompetencji daje odpowiedź, 
które kwalifi kacje i  na jakim pozio-
mie należy budować podczas proce-
su szkolenia, by operator mógł speł-
nić wymagania stawiane przez rynek 
pracy nasycony nowymi technika-
mi i  narzędziami technologicznymi. 
Opracowanie matrycy to działanie 
wstępne, przygotowawcze do wdro-
żenia Ram Kwalifi kacji, które określą 
kategorię kompetencji, jaką powin-
na uzyskać osoba kończąca szkole-

nie. W  polskich uwarunkowaniach, 
szkolenia operatorów maszyn budow-
lanych są ciągle pozaformalną formą 
kształcenia zawodowego. W  przeko-
naniu OSOM nie stanowi to prze-
szkody we wdrożeniu Ramy Kwalifi -
kacji. Przeciwnie, podniesie to jakość 
końcową szkolenia. OSOM jako ośro-
dek doświadczalny traktuje te prace 
jako działania, które podniosą jakość 
kształcenia zawodowego i umożliwią 
profi lowanie kompetencji absolwen-
tów. W  zakres tych prac wpisują się 
również działania związane z opraco-
waniem nowych, modułowych pro-
gramów dydaktycznych oraz bada-
niem ich skuteczności w budowaniu 
u absolwentów szkolenia kompetencji 
oczekiwanych przez rynek pracy.
Doprowadzi to do czytelności  posia-
danych  przez operatora dokumentów 
zawodowych na obszarze całej Euro-
py. Należy zaznaczyć, że proces wdra-
żania Ramy Kwalifi kacji zakończyły 
już: Portugalia, Francja, Wielka Bry-
tania oraz Czechy, Estonia i  Łotwa. 
Na ukończeniu są prace prowadzone 
w Niemczech. Ramy Kwalifi kacji po-
wstały, by ułatwić swobodne porusza-
nie się osobom po europejskim ryn-
ku pracy.
Operator maszyny budowlanej to jed-
noosobowe, z dużym stopniem samo-
dzielności i  odpowiedzialności za wy-
nik produkcyjny, stanowisko pracy. 
Operator odpowiedzialny jest za tech-
nologię prowadzenia prac, dobór na-
rzędzi, efektywność ich wykorzystania  
oraz jakość końcową realizowanego za-
dania. Odpowiada również za elimino-

wanie ewentualnych nieprawidłowości 
i  zagrożeń. Nawet tak pobieżna cha-
rakterystyka zawodu operatora sprzę-
tu ciężkiego wskazuje, że nie jest to 
stanowisko robotnicze. Jest to zawód, 
który wymaga bardzo wielu specjali-
stycznych i  transferowalnych kompe-
tencji, niezbędnych do „kierowania” 
współczesną maszyną budowlaną.
Uzasadniona zatem jest teza, że kom-
petencje zawodowe potrzebne do wy-
konywania zadań produkcyjnych 
przez współczesnego operatora są na 
poziomie „średniego zawodowego wy-
kształcenia”. Tak też zawód operatora 
ujęty jest w Europejskiej i Polskiej Ra-
mie Kwalifi kacji. Osoba wykonująca 
zawód operatora sprzętu ciężkiego jest 
pracownikiem samodzielnym, z wyso-
kim poziomem wiedzy i umiejętności 
oraz kompetencji społecznych.
Branża budowlana potrzebuje wy-
specjalizowanych, kreatywnych i  sa-
modzielnych pracowników, którzy 
rozumieją proces dokształcania się 
– podnoszenia swoich kompetencji 

Czy współczesny operator 
to jeszcze robotnik
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oraz interaktywną tablicę prezentacyjną 
całkowicie zmienia formę szkolenia
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przez cały czas aktywności zawodo-
wej. Tymczasem, pomimo wysokie-
go bezrobocia wielu pracodawców ma 
problem ze znalezieniem kompetent-
nego, samodzielnego pracownika. By 
to zmienić konieczne jest wdrażanie 
nowych technik i narzędzi dydaktycz-
nych, które podniosą jakość i  atrak-
cyjność szkolenia. Szkolenie powinno 
przede wszystkim kształcić umiejęt-
ności złożone, kompetencje transfero-
walne, pozwalające rozwiązywać pro-
blemy techniczne i społeczne na placu 
budowy. Zadaniem szkolenia powinno 
być również wybudowanie umiejęt-
ności skutecznego i  systematycznego 
uzupełniania wiedzy – kreatywnego 
dokształcania się. Samokształcenie to 
zadanie dla każdego operatora by ko-
rzystać z procesu dynamicznego roz-
woju maszyn budowlanych. Dla pra-
codawcy obecny dyplom ukończenia 
szkolenia jest tylko dokumentem po-
twierdzającym ukończenie kursu. Do-
wodem posiadanych umiejętności czy 
wiedzy będzie poziom zdobytych kom-
petencji określony w  dokumencie 
ukończenia szkolenia. Brak takiej in-
formacji utrudnia pracodawcom za-
trudnianie specjalistów, jakich na-
prawdę potrzebują.
W Polsce obszar szkoleń zawodowych 
nie jest dostosowany do zmieniają-
cych się potrzeb rynku pracy. Pracow-
nik aplikujący do zatrudnienia nie wie, 
jakie szkolenia dokształcające podniosą 
jego kompetencje zawodowe i skutecz-
nie poprawią pozycję jego oferty dla 
rynku pracy. Coraz częściej pracodaw-
cy poszukują do pracy osób mających 
kompetencje transferowalne a więc ta-
kie, które są wymagane do realizacji 
pracy na różnych stanowiskach.
Jak zmieniają się wymagania rynku 
pracy może świadczyć fakt, że jeszcze
w 2007 r. wg Polskiej Ramy Kwalifi -

kacji wymagania wobec operatora 
maszyny budowlanej w zakresie wie-
dzy, umiejętności i kompetencji spo-
łecznych, formułowane były na pozio-
mie 2, ale już w 2010 r. na poziomie 
3. Poziom 3, to zakres wiedzy i umie-
jętności przypisany do średniego wy-
kształcenia technicznego. Oznacza 
to, że współczesna maszyna, jej po-
tencjał techniczno-technologiczny 
i  wyposażenie diagnostyczno-steru-
jące wymaga od operatora szerokiej 
wiedzy merytorycznej oraz pogłę-
bionych umiejętności praktycznych. 
Nowe technologie prowadzenia ro-
bót intensywnie rozwĳ ane i wdraża-
ne w branży budowlanej zdecydowały 
o  całkowicie nowym umiejscowieniu 
zawodu operatora w  klasyfi kacji za-
wodów i specjalności.
Jeżeli postęp techniczny w  rozwo-
ju maszyn oraz rozwój technologicz-
ny branży budowlanej z lat 2007–2010 
zostanie zachowany to można ostroż-
nie prognozować, że w roku 2015 wy-
magania kompetencyjne dla operatora 
maszyny ciężkiej będą na poziomie 4.
Tak więc, o tym czy operator jest ro-
botnikiem budowlanym zdecyduje 
postęp technologiczny i  rozwój kon-
strukcyjny maszyn budowlanych. 
Wskaże on wymagane kompetencje 
dla operatora, w  tym wypadku „spe-
cjalisty operatora” maszyny budow-
lanej, którego wiedza merytoryczna 
i  umiejętności praktyczne będą na 
poziomie średniej szkoły technicznej. 
Jest to zadanie dla procesów szkole-
nia by do programów merytorycznych 
wdrażać nowe narzędzia dydaktycz-
ne, pozwalające wybudować u opera-
tora umiejętności poszukiwane przez 
rynek pracy.
Doświadczalny Ośrodek Szkolenia 
Operatorów Maszyn IMBiGS bada 
skuteczność dydaktyczną takich na-

rzędzi w procesie szkolenia. Badania 
przy uwzględnieniu specyfi ki i różno-
rodności obszarów budowlano-prze-
mysłowych realizowane są w OSOM 
– Warszawa oraz 7 bazach zamiejsco-
wych. Pierwsze wyniki badań wska-
zują na konieczność wprowadzania 
do szkolenia nowoczesnych tech-
nik i narzędzi. Włączenie do proce-
su dydaktycznego techniki symula-
cji interaktywnej bardzo pozytywnie 
wpływa na kształtowanie umiejętno-
ści i wiedzy kursantów. Nowoczesne 
stanowiska dydaktyczne np. sala tre-
ningowo-szkoleniowa wyposażona 
w symulator maszyny ciężkiej oraz in-
teraktywna tablica prezentacyjna cał-
kowicie zmieniają formę szkolenia. 
Znacznie wzrasta aktywność dydak-
tyczna uczestników, a przez to jakość 
końcowa – kompetencje końcowe 
szkolenia. Ekspozycja wspomnianej 
sali treningowo-szkoleniowej w  kon-
fi guracji jednoczesnego prowadzenia 
wykładów i  zajęć praktycznych pre-
zentowana podczas  majowych targów 
Autostrada-Polska, cieszyła się dużym 
zainteresowaniem. Potwierdza to za-
sadność przyjętego w OSOM kierun-
ku poszukiwania nowych narzędzi 
i  technik dydaktycznych w szkoleniu 
operatorów maszyn budowlanych.
 

Mapa struktury badań prowadzonych 
przez OSOM IMBiGS
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