
TECHNIK BUDOWY DRÓG

KOD ZAWODU:
311216 - Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego  
(w Klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy opisane zostały następujące zawody:  
Technik dróg i mostów kolejowych kod: 311207 oraz Technik drogownictwa kod: 311206)

INFORMACJA O ZAWODZIE:
Technik budowy dróg jest nową nazwą zawodu technik drogownictwa (symbol cyfrowy 311216), wprowa-
dzoną Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów 
szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 622). Zmiana ta, ma na celu dostosowanie nazwy zawodu tech-
nika do nazewnictwa funkcjonującego w szkolnictwie wyższym (np. inżynier budowy dróg), a ponadto, zda-
niem ekspertów, w sposób naturalny nawiązuje do nazw zawodów funkcjonujących w branży budownictwa. 

Zawód ten, w ostatnich latach w związku ze wzrostem inwestycji drogowych, stał się bardzo popularny i oce-
niany jako jeden z bardziej przyszłościowych, a zakres zadań technika drogownictwa, uległ znacznemu po-
szerzeniu oraz unowocześnieniu.

OPIS ZAWODU:
Rozwój gospodarczy oraz położenie Polski w centrum Europy powoduje, że natężenie ruchu samochodowe-
go, w tym tranzytowego, z roku na rok wzrasta. Realizowana w ostatnim czasie i planowana w przyszłości roz-
budowa sieci dróg (w tym powstawanie nowych odcinków autostrad), wynikająca z wyrównywania gęstości 
infrastruktury drogowej w stosunku do pozostałych państw Unii, to dobra prognoza dla osób pracujących  
w zawodach związanych z drogownictwem oraz planujących podjęcie nauki lub wybór zawodu w tym obszarze. 
Rośnie bowiem zapotrzebowanie na specjalistów zajmujących się projektowaniem i wykonawstwem obiektów 
drogowych, zarówno w dużej, jak i lokalnej skali. 

Technik budowy dróg samodzielnie lub we współpracy z inżynierem drogownictwa sporządza projekty obiek-
tów drogowych, planuje ich odwodnienia i układ zieleni, opracowuje kosztorysy, prowadzi rozliczenia robót 
ziemnych, budowy nawierzchni, odwodnień. Wykonuje zadania związane z budową, eksploatacją i utrzyma-
niem ulic, dróg i autostrad, mostów i wiaduktów, tuneli drogowych oraz lotnisk. 

ZADANIA ZAWODOWE:
Pracownik wykonujący zawód technika budowy dróg wykonuje następujące zadania zawodowe:
• czytanie i opracowywanie dokumentacji technicznej i organizacyjnej robót drogowych oraz wykonywanie 

szkiców i rysunków drogowych;
• planowanie i nadzorowanie robót remontowych oraz modernizacyjnych chodników, ulic i placów o charak-

terze gminnym i lokalnym;
• opracowywanie projektów parkingów, otoczenia stacji benzynowych i innych obiektów infrastruktury dro-

gowej;
• monitorowanie stanu powierzonych odcinków dróg, realizacja wskazanych napraw i remontów oraz moder-

nizacji, poprawiających parametry użytkowe oraz geodezyjne dróg;
• wykonywanie obliczeń statycznych elementów konstrukcyjnych dróg oraz badań laboratoryjnych materia-

łów drogowych, 
• określanie właściwości gruntów i ich zastosowania, wykonywanie pomiarów niezbędnych przy prowadze-

niu robót drogowych;



• opracowywanie projektów organizacji budowy dróg oraz zagospodarowania placu budowy; 
• organizowanie przebiegu prac budowlanych z uwzględnieniem gospodarki materiałowej i sprzętowej; 
• ustalanie metod realizacji robót drogowych, dokonywanie podziału zadań dla zespołów roboczych i kiero-

wanie przebiegiem robót;
• kierowanie pracą podległych pracowników i sprzętu; pracą brygady roboczej oraz robotami na drodze,
• wykonywanie kalkulacji i sporządzanie kosztorysów prac, organizowanie stanowisk pracy i dobieranie ma-

teriałów, sprzętu, maszyn i urządzeń zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
przepisami przeciwpożarowymi i ochrony środowiska. 

ŚRODOWISKO PRACY:
Ze względu na różnorodność wykonywanych zadań zawodowych technik budowy dróg jako wykonawca lub 
podwykonawca wykonuje pracę przede wszystkim na wolnym powietrzu (budowa dróg,  obiektów mostowych, 
i inne), tylko niektóre zadania (projektowanie, kosztorysowanie, itp.) wykonywane są w pomieszczeniach. W biu-
rach pracują także specjaliści zatrudnieni w urzędach administracji drogowej, pracowniach projektowych lub 
laboratoriach drogowych. 

W pracy zawodowej często wykorzystuje różnorodne maszyny i urządzenia np. budowlane oraz pomiarowe, co 
wiąże się z narażeniem na hałas i wibracje.

Godziny pracy technika budowy dróg związane są z potrzebami realizowanego zadania, mogą wynosić kodek-
sowe 8 godzin, jednak w niektórych przypadkach mogą być ustalane inaczej, również w dni wolne.

Praca technika wykonywana jest prawie zawsze w zespole - w zależności od wielkości i rodzaju zadań liczebność 
zespołu może być różna. W czasie wykonywania pracy współpracuje z przełożonymi i nadzorem technicznym. 
Często kontaktuje się z właścicielami lub użytkownikami terenów przylegających do dróg. W związku z tym musi 
mieć umiejętność nawiązywania kontaktów i budowania relacji, zarówno ze zwierzchnikami, jak i ze współpra-
cownikami oraz podmiotami zewnętrznymi.

WYMAGANIA PSYCHOFIZYCZNE:
W pracy technika budowy dróg szczególnie istotna jest ogólna sprawność fizyczna, wytrzymałość na długo-
trwały wysiłek, sprawność układu kostno-stawowego oraz układu mięśniowego, osoby pracujące w tym zawo-
dzie przez większą część dnia są w ruchu, często muszą także przenosić ciężkie urządzenia i materiały. Ponadto 
pracownik powinien mieć zdolności manualne i techniczne przydatne przy posługiwaniu się podczas pracy róż-
nymi narzędziami i urządzeniami.

Technika budowy dróg winna charakteryzować dobra pamięć (dotycząca ludzi, rzeczy, a szczególnie orientacji  
w terenie). Praca przy zmiennych, niekorzystnych warunkach atmosferycznych i często nieprzewidzianych wa-
runkach technicznych, wymaga cierpliwości i umiejętności szybkiego dostosowania do nowej sytuacji.

WARUNKI PODJĘCIA PRACY:
Zawód technika budowy dróg można zdobyć ucząc się w technikum lub szkole policealnej, a warunkiem uzyska-
nia tytułu jest ukończenie szkoły oraz zdanie egzaminów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych:
• K1. Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych (BD.01)
• K2. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządza-

nie kosztorysów (BD.25)

Każdy poziom kwalifikacji zawodowych kończy się egzaminem składającym z części teoretycznej i praktycznej.

Można także, po ukończeniu szkoły branżowej I stopnia i uzyskaniu kwalifikacji „Operator maszyn i urządzeń 
do robót ziemnych i drogowych” (834209) uzupełnić swoje kwalifikacje na kwalifikacyjnych kursach zawodo-
wych i zdać egzamin potwierdzający umiejętności w zakresie kwalifikacji BD.25. 

Zdany egzamin maturalny daje szansę kontynuowania nauki na studiach wyższych, np. na Politechnice Świę-
tokrzyskiej w Kielcach na kierunku budownictwo.



MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA:
Technicy budowy dróg należą do pracowników poszukiwanych na rynku pracy. Mogą znaleźć pracę w firmach 
drogowych budujących oraz utrzymujących drogi i mosty, w biurach projektów, organach administracji publicz-
nej i samorządowej, w laboratoriach drogowych i wytwórniach materiałów budowlanych. Osoby komunikatyw-
ne i dobrze radzące sobie w budowaniu relacji bez trudu znajdują zatrudnienie jako przedstawiciele handlowi 
firm oferujących produkty do budowy dróg i mostów oraz infrastruktury towarzyszącej. 

Wielu przedsiębiorczych absolwentów tego kierunku decyduje się na założenie własnej firmy. 
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