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Przedmowa
Niniejszy standard certyfikacji został opracowany przez Pion Certyfikacji IMBiTB. Standard zawiera opis
sposobu postępowania oraz wymagania w zakresie kwalifikacji dla osób ubiegających się o certyfikat
kompetencji personelu IMBiTB.
Niniejszy standard ma na celu dostosowanie się pracowników do zachodzących zmian oraz ciągłe doskonalenie
kadr odpowiedzialnych za jakość w budownictwie. Posiadanie certyfikatu kompetencji personelu stanowi
potwierdzenie, że osoba wymieniona w certyfikacie posiada kompetencje w danym obszarze certyfikacji,
rozwija swoje horyzonty oraz osobowość, w sposób ciągły uzupełnia swoją wiedzę.
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1

Zakres standardu

W niniejszym standardzie certyfikacji określono sposób postępowania w przypadku ubiegania się o certyfikat
kompetencji personelu. W standardzie określono wymagania dla poszczególnych certyfikacji kompetencji
personelu. O certyfikat kompetencji personelu mogą ubiegać się osoby, które wykażą się wiedzą i
doświadczeniem we wnioskowanym obszarze, w którym ubiegają się o certyfikat np:
- Laborant Betonu
- Specjalista inżynieryjno-techniczny w zakresie badań i oceny właściwości użytkowych wyrobów budowlanych
- Technolog i Projektant Betonu, mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym, zapraw budowlanych
- Pełnomocnik Zakładowej Kontroli Produkcji
- Inżynier Materiałowy w zakresie betonu i jego składników
- Auditor wewnętrzny systemu zakładowej kontroli produkcji,
- Mistrz / brygadzista w zakresie wykonywania konstrukcji betonowych w klasie wykonania 1/2/3 wg EN 13670
- Kierownik produkcji i kontroli w zakresie wykonywania konstrukcji betonowych w klasie wykonania 1/2/3 wg
EN 13670
- Kierownik laboratorium
- Inne
2

Definicje

Certyfikat kompetencji personelu – dokument potwierdzający, że osoba posiadająca certyfikat posiada
kompetencje w zakresie wnioskowanego obszaru certyfikacji oraz w sposób ciągły doskonali swoją wiedzę i
umiejętności poprzez ciągłe szkolenie, uczestnictwo w specjalistycznych seminariach, konferencjach naukowotechnicznych.
3

Tryb postępowania

Program certyfikacji kompetencji personelu realizowany jest w oparciu o niniejszy standard certyfikacji.
Certyfikacja kompetencji personelu stanowi potwierdzenie, że osoba posiadająca certyfikat:
- spełniła wymagania Pionu Certyfikacji odnośnie wykształcenia, doświadczenia i odbytych szkoleń,
- weryfikuje swoją wiedzę i umiejętności poddając się rozmowie kwalifikacyjnej/egzaminowi w jednostce
certyfikującej IMBITB z częstotliwością jeden raz na trzy lata lub poddaje weryfikacji dokumentację
potwierdzającą utrzymanie/ podwyższanie kwalifikacji.
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Rysunek 1. Algorytm postępowania podczas procesu certyfikacji kompetencji personelu
Zgodnie z rysunkiem 1 proces certyfikacji kompetencji personelu rozpoczyna się od złożenia wniosku (pkt 1) do
Pionu Certyfikacji. Po złożeniu wniosku wyznaczona osoba w Pionie Certyfikacji dokonuje analizy wniosku
według wymagań certyfikacyjnych. Następnie sporządzona zostaje Umowa, w której zawarte są informacje
odnośnie zasad posługiwania się certyfikatem oraz warunków zawieszenia lub cofnięcia certyfikacji. Umowa
może zostać sporządzona również przed wpłynięciem wniosków, w przypadku gdy dotyczy grupy osób
ubiegających się o certyfikację, będacych pracownikami określonej firmy. Po zakończeniu procesu certyfikacji
następuje nadzór nad wydanym certyfikatem, który polega na przedłożeniu do Pionu Certyfikacji dokumentacji
stanowiącej potwierdzenie utrzymania/podwyższenia posiadanych kwalifikacji z częstotliwością 1 raz na 3 lata.
W przypadku nie spełnienia przez osobę ubiegającą się o certyfikat któregoś z wymagań elementów oceny np.
braku wykształcenia kierunkowego, dopuszcza się możliwość zamiennej oceny poprzez analizę innych
kryteriów np. doświadczenia zawodowego, przebytych szkoleń lub innych dokumentów załączonych do wniosku
potwierdzających praktykę i wiedzę we wnioskowanym obszarze.
Jeżeli osoba ubiegająca się o wydanie certyfikatu kompetencji personelu nie może wykazać się ukończeniem
wymaganych szkoleń, wówczas, aby uzyskać certyfikat kompetencji powinna zdać egzamin potwierdzający
kompetencje w danym obszarze certyfikacji w jednostce certyfikującej IMBiTB.
4

Wymagania ogólne

Poniżej w tabelach przedstawiono wymagania jednostki certyfikującej w odniesieniu do poszczególnych
procesów certyfikacji.
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LABORANT BETONU

Tabela 1. Zestawienie elementów oceny
Element oceny

Wymaganie

Wykształcenie

Co najmniej zawodowe + ukończony kurs z zakresu wykonywania badań w laboratorium
betonowym lub pozytywny wynik egzaminu przeprowadzonego przez IMBiTB

Doświadczenie

Praca w laboratorium (co najmniej 1 rok)
Znajomość norm badawczych z zakresu badań
- mieszanki betonowej, betonu
- cementu

Umiejętności
- domieszek chemicznych
- dodatków
- gruntu
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SPECJALISTA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNY W ZAKRESIE BADAŃ I OCENY WŁAŚCIWOŚCI
UŻYTKOWYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH

Tabela 1. Zestawienie elementów oceny
Element oceny

Wymaganie

Wykształcenie

Co najmniej średnie + ukończony kurs z zakresu specjalisty ds. badań i analiz wyrobów
budowlanych lub pozytywny wynik egzaminu przeprowadzonego przez IMBiTB

Doświadczenie

Praca w laboratorium (co najmniej 1 rok)
Znajomość norm badawczych z zakresu badań

Umiejętności

Znajomość regulacji prawnych związanych z wprowadzaniem wyrobów budowlanych do
obrotu
Umjejętność przeprowadzania oceny zgodności wyrobów budowlanych i sporządzania
raportów/sprawozdań z badań
Znajomość MSExcell w zakresie niezbędnym do przeprowadzania oceny zgodności
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TECHNOLOG I PROJEKTANT BETONU

Tabela 2. Zestawienie elementów oceny
Element oceny

Wymaganie

Wykształcenie

Co najmniej średnie i ukończony kurs z zakresu technologii betonu i projektowania betonu
lub pozytywny wynik egzaminu przeprowadzonego przez IMBiTB

Doświadczenie

Praca związana z produkcją mieszanki betonowej i oceną właściwości betonu według
kryteriów zawartych w PN-EN 206 (co najmniej 1 rok) w tym projektowanie składu betonu
Znajomość norm badawczych z zakresu badań
- mieszanki betonowej
- betonu
- cementu

Umiejętności

- domieszek chemicznych
- dodatków
- wody
Znajomość wymagań dla określonych klas ekspozycji agresywnego oddziaływania
środowiska (wg PN-EN 206 oraz uzupełnienia krajowego) oraz określających zasady
pielęgnacji wbudowanej mieszanki betonowej między innymi według PN - EN 13670)
Zasady wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu, w tym prawidłowe oznakowanie
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PEŁNOMOCNIK ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

Tabela 3. Zestawienie elementów oceny
Element oceny

Wymaganie

Wykształcenie

Co najmniej średnie + ukończony kurs z zakresu Pełnomocnika ZKP lub pozytywny wynik
egzaminu przeprowadzonego przez IMBiTB

Doświadczenie

Praca związana z systemem zakładowej kontroli produkcji (co najmniej 1 rok)
Znajomość zasad pisania procedur, instrukcji, nadzorowania dokumentacji
Przeprowadzanie i weryfikowanie podjętych działań korygujących/zapobiegawczych

Umiejętności

Znajomość norm określających wymagania dla produkowanych wyrobów celem określenia
planów kontroli jakości
Znajomość zasad wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu, w tym prawidłowe
oznakowanie
Umiejętność sporządzania raportów z funkcjonowania systemu ZKP
Umiejętność analizy możliwości doskonalenia systemu w warunkach funkcjonowania danej
firmy
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INŻYNIER MATERIAŁOWY W ZAKRESIE BETONU I JEGO SKŁADNIKÓW

Tabela 4. Zestawienie elementów oceny
Element oceny

Wymaganie

Wykształcenie

Co najmniej średnie + ukończony kurs z zakresu inżynier materiałowy w zakresie betonu i
jego składników lub pozytywny wynik egzaminu przeprowadzonego przez IMBiTB

Doświadczenie

Praca związana z projektowaniem i wykonywaniem konstrukcji budowlanych, w tym z analizą
dokumentacji wykonawczej w zakresie doboru materiałowego składników betonu,
wbudowania i pielęgnacji betonu (co najmniej 1 rok)
Specyfikacja i dobór składników betonu ze względu na klasy ekspozycji środowiska
użytkowania konstrukcji (Eurokody i norma PN-EN 206-1)

Umiejętności

Wymagania prawodawstwa w zakresie dokumentacji dopuszczającej materiały budowlane
do obrotu
Nadzór nad procesem kontroli jakości mieszanki betonowej i betonu na budowie
Zasady pielęgnacji wbudowanej mieszanki betonowej i betonu między innymi według PN-EN
13670
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AUDITOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

Tabela 5. Zestawienie elementów oceny
Element oceny

Wymaganie

Wykształcenie

Co najmniej średnie + ukończony kurs z zakresu przeprowadzenia auditu wewnętrznego lub
pozytywny wynik egzaminu przeprowadzonego przez IMBiTB

Doświadczenie

Co najmniej 2 lata doświadczenia w przeprowadzaniu auditu wewnętrznego
Lub
Co najmniej 4 letnie doświadczenie zawodowe, w którym zakres obowiązków jest zbliżony
do obowiązków audytora wewnętrznego
Lub
Co najmniej 4 letnie doświadczenie wymagające kontrolowania / sprawdzania zgodności z
przepisami prawnymi i/lub wynikajacymi z norm.
Znajomość norm określających wymagania dla produkowanych wyrobów celem określenia
kryteriów auditu

Umiejętności

Znajomość zasad wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu, w tym prawidłowe
oznakowanie
Umiejętność sporządzania raportów z auditów
Umiejętność analizy możliwości doskonalenia systemu w warunkach funkcjonowania danej
firmy
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MISTRZ / BRYGADZISTA W ZAKRESIE WYKONYWANIA KONSTRUKCJI BETONOWYCH W KLASIE
WYKONANIA 1/2/3 WG EN 13670

Tabela 6. Zestawienie elementów oceny
Element oceny

Wymaganie

Wykształcenie

Dyplom ukończenia szkoły kierunkowej / tytuł zawodowy w zawodach: betoniarz, cieśla
szalunkowy, zbrojarz
Dyplom / tytuł zawodowy w innych zawodach budowlanych
Ukończony kurs i zdany egzamin „Wykonywanie konstrukcji z betonu”

Doświadczenie

Okres praktyk zawodowych w czasie kształcenia
Praktyka na budowie: 3 lata w klasie wykonania 1, 2, 3

KIEROWNIK

PRODUKCJI

I

KONTROLI

W

ZAKRESIE

WYKONYWANIA

KONSTRUKCJI

BETONOWYCH W KLASIE WYKONANIA 1/2/3 WG EN 13670

Tabela 7. Zestawienie elementów oceny
Element oceny

Wymaganie

Wykształcenie

Wyższe - kierunek budowlany z przedmiotami z zakresu konstrukcji i statyki budowli:
uniwersytet, wyższa szkoła techniczna/politechnika lub techniczna szkoła zawodowa)
Ukończony kurs i zdany egzamin „Wykonywanie konstrukcji z betonu ”

Doświadczenie

Na budowie:
2 lata w kl. 3 lub 3 lata w kl. 2 plus 6 miesięcy w kl. 3 ( PN-EN 13670)
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KIEROWNIK LABORATORIUM

Tabela 8. Zestawienie elementów oceny
Element oceny

Wymaganie

Wykształcenie

Co najmniej średnie + ukończony kurs z zakresu wykonywania badań w laboratorium lub
pozytywny wynik egzaminu przeprowadzonego przez IMBiTB

Doświadczenie

Praca w laboratorium (co najmniej trzy lata)
Znajomość norm badawczych z zakresu badań wyrobów budowlanych

Umiejętności
Znajomość norm wyrobów budowlanych

IMBiTB dopuszcza możliwość wydania certyfikatu kompetencji dla stanowisk nie objętych niniejszym
standardem, zostaną wtedy opracowane wymagania kompetencyjne dla wnioskowanego obszaru.
Normy i dokumenty związane:
- PN-EN ISO/IEC 17024 Ocena zgodności -- Ogólne wymagania dotyczące jednostek prowadzących
certyfikację osób
- ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
- koniec-
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