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1.1. Wprowadzenie 

1'prawnienia budowlane do wykonywania pra-
. \ na stanowisku majstra budowlanego i kiero-
mnia w powierzonym zakresie robotami bu-

dowlanymi mogą otrzymać osoby mające co 
najmniej wykształcenie zasadnicze i dyplom 
mistrza w odpowiednim zawodzie budowla-
nym [1]. Zarówno z ustawy Prawo budowla-
ne (art. 14, ust. 3, pkt 5), jak i z innych 
o w i ą z u j ą c y c h w Polsce aktów prawnych do-
:>czących samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie wynika, że uprawnienia bu-
d' ns lane majstra budowlanego obejmują wy-
łącznie możliwość kierowania robotami budow-
lanymi w zakresie zgodnym z zawodem budow-
lanym, określonym w dyplomie mistrza. Za-
krc- uprawnień majstra nie obejmuje więc ani 
kierowania całością budowy, ani na ogół kie-
łowania całością robót w ramach danej spe-
c .'.lności techniczno-budowlanej uprawnień bu-

dowlanych. Ponadto zakres uprawnień majstra 
budowlanego nie obejmuje robót budowlanych 
przy obiektach zabytkowych [1], Dyplom mi-
strza jest wydawany przez izby rzemieślnicze 
osobom, które zdały egzamin przed komisjami 
egzaminacyjnymi izb rzemieślniczych. 
Praca majstra budowlanego wymaga odpowied-
nich wiadomości z zakresu zarządzania, orga-
nizacji i technologii procesów budowlanych [2], 
[3], [5] oraz znajomości podstaw fizjologii, psy-
chologii i socjologii pracy, ergonomii, a przede 
wszystkim wiedzy dotyczącej stosunków mię-
dzyludzkich [4]. 
Roboty budowlane przebiegają w warunkach 
znacznie różniących się od tych, w jakich jest 
prowadzona produkcja fabryczna. Majster bu-
dowlany powinien dobrze znać specyfikę re-
alizacji robót budowlanych, gdyż to warunkuje 
sprawne i skuteczne jego działanie, a także de-
terminuje wykonywanie robót na odpowiednim 
poziomie jakościowym. 
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1.2. Fizjologiczne, psychologiczne 
i socjologiczne podstawy kierowania 
robotami budowlanymi 

Fizjologia pracy jest częścią fizjologii ogólnej, 
najbardziej interesującą z punktu widzenia ro-
li majstra budowlanego. Ta dziedzina wiedzy 
zajmuje się badaniem i analizowaniem wpływu 
pracy na stan fizyczny człowieka oraz poszcze-
gólnych jego narządów. Celem tych badań i ana-
liz jest dążenie do opracowania zasad racjonal-
nej organizacji pracy i właściwego kształtowa-
nia warunków pracy. 
Można wyodrębnić fizjologię pracy teoretycz-
ną i praktyczną (stosowaną). Celem kierunku 
teoretycznego jest dążenie do poznania najważ-
niejszych fizjologicznych mechanizmów i praw, 
które wpływają na fizyczną aktywność człowie-
ka w jego codziennych zajęciach wykonywa-
nych w ramach pracy zawodowej. Stosowana fi-
zjologia pracy zajmuje się dokonywaniem oce-
ny stopnia uciążliwości różnych rodzajów pracy. 
Wyniki uzyskiwane z badań teoretycznych 
i analiz praktycznych mogą stanowić podstawę 
do opracowania norm obciążenia pracą w za-
leżności od wieku człowieka, stanu sprawności 
jego organizmu itp., a także mogą służyć do 
usprawnienia organizacji pracy z uwzględnie-
niem najlepszych dla organizmu ludzkiego wa-
runków. Rozwój technologii produkcji, również 
i technologii robót budowlanych, powoduje ja-
kościowe zmiany w procesach pracy i dlatego 
jest uzasadnione współdziałanie przedstawicieli 
nauk technicznych i fizjologów pracy. 
Psychologia pracy jest dziedziną psychologii 
ukierunkowaną na rozwiązywanie praktycznych 
problemów psychologicznych związanych z pra-
ca ludzką. Dotyczy to m.in. badania przydatno-
ści zawodowej kandydatów, którzy mają być za-
trudnieni na szczególnie odpowiedzialnych lub 
niebezpiecznych stanowiskach, co ocenia się na 
podstawie tzw. analizy pracy, czyli w wyni-
ku postępowania mającego na celu ocenę ist-
niejącego stanu warunków pracy oraz wysiłku 
fizycznego i psychicznego osób wykonujących 
określone procesy robocze. 
Z analizy pracy została wyodrębniona psycho-
logia inżynieryjna. Przedmiotem jej zaintereso-
wania były początkowo psychofizyczne aspekty 
współdziałania człowieka z maszyną, np. prze-

pływ informacji od maszyny do operatora i ste-
rowanie maszyną. Obecnie ta dziedzina wiedzy 
obejmuje całość problematyki związanej z do-
stosowaniem pracy do człowieka i człowieka 
do pracy, a zwłaszcza maszyn i urządzeń do 
jego możliwości psychofizycznych. Wymaga to 
współdziałania psychologów z inżynierami, fi-
zjologami i lekarzami. Dziedzina ta jest w Eu-
ropie zwana ergonomią, a w Stanach Zjedno-
czonych inżynierią ludzką. 
W kręgu zainteresowań psychologii pracy pozo-
staje również motywacja do pracy, która odgry-
wa istotną rolę w osiąganiu wysokiej wydajno-
ści pracy. Należy jednak wziąć pod uwagę, że 
wynagrodzenie za pracę, związane z zaspoka-
janiem potrzeb materialnych i kulturowych, jest 
tylko jednym z motywów decydujących o stop-
niu zaangażowania w pracę. Ważne jest również 
zadowolenie z wykonywanej pracy i związane 
z tym uznanie społeczne. Bardzo często ludzie 
gotowi byliby zrezygnować z wyższych zarob-
ków na rzecz możliwości wykonywania tego, co 
daje im satysfakcję i pozycję uznawaną przez 
otoczenie. Istotną rolę w tym względzie odgry-
wają również warunki pracy. 
Odrębnym zagadnieniem związanym z psycho-
logią pracy jest doskonalenie osób pełniących 
funkcje kierownicze w zakresie umiejętności 
postępowania z ludźmi, czyli tzw. psychody-
daktyka kierownictwa. Problematyka dotycząca 
stylów kierowania leży zarówno w sferze za-
interesowań psychologii pracy, jak i socjologii 
pracy. W tym rozdziale będzie ona omówiona 
w ramach socjologii pracy. Wyodrębniającą się 
z psychologii pracy dziedziną jest tzw. psycho-
logia organizacji. 
Socjologia pracy jest działem socjologii ukie-
runkowanym na badania stosunków społecznych 
w zakładach pracy. Socjologów pracy interesuje 
problematyka adaptacji społeczno-zawodowej 
pracowników, fluktuacja kadr, relacje między 
pracownikami, rola poszczególnych grup zawo-
dowych, style kierowania itp. Podstawową rolę 
w dziedzinie stosunków międzyludzkich w każ-
dym zakładzie pracy, również na budowie, od-
grywa kierownik. Styl jego pracy może być au-
tokratyczny, liberalny lub demokratyczny. Kie-
rownik autokratyczny nie liczy się ze zdaniem 
pracowników i żąda bezwarunkowego wyko-
nywania poleceń, zaś kierownik liberalny czę-
sto nie egzekwuje wykonania zadań. W pierw-
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szym przypadku pracownicy muszą wykony-
wać czynności, których celowość nie zawsze 
w ich przekonaniu jest uzasadniona, w dru-
gim natomiast - przedsiębiorstwo (lub dowolna 
ego komórka organizacyjna) może funkcjono-

wać niesprawnie, ponieważ nie wszystkie po-
lecenia są w praktyce realizowane. Najlepszym 
pod względem skuteczności działania jest de-
mokratyczny sposób kierowania zespołem lu-
dzi. Przed wydaniem polecenia przełożony za-
lęga opinii swoich pracowników i stara się, aby 
/.ulanie było zrozumiałe dla większości, a jeżeli 
to nie jest możliwe, to wyjaśnia dlaczego musi 
podjąć inną decyzję. Wykonanie polecenia jest 
M-ntrolowane przez kierownika. 
Bardzo istotnym zagadnieniem socjologicznym 
z punktu widzenia sprawnego przebiegu re-

alizacji robót budowlanych) jest dobór składu 
c*-obowego zespołów roboczych (brygad). Lu-
dzie mogą stawać się członkami takich zespo-
li >w w sposób formalny lub nieformalny. Do-
•> >r formalny odbywa się napodstawie posiada-
nych kwalifikacji, z uwzględnieniem kolejności, 
w akiej pracownicy zgłosili się lub zostali skie-
rowani przez dział zatrudnienia przedsiębior-
stwa. Taki sposób formowania zespołu często 
nie sprzyja tworzeniu poprawnych stosunków 
międzyludzkich, ponieważ między poszczegól-
nymi osobami, niezależnie od formalnie speł-
nionych wymagań zawodowych, mogą występo-
wać sprzeczności w zakresie charakterów, am-
bicji. sposobu bycia itp. Lepsze rezultaty daje 

'bor nieformalny, polegający na tym, że ludzie 
sami łączą się w grupy. W takich przypadkach 
można nieraz odstąpić od ścisłego przestrzega-

ła wymogów formalnych dotyczących np. kwa-
lifikacji poszczególnych pracowników. 
\spekty socjologiczne odgrywają bardzo ważną 

•>lę w przebiegu realizacji każdej budowy, co 
w \ maga od majstra budowlanego odpowiedniej 
vt ledzy oraz tzw. wyczucia sytuacji. 

1.3. Uwzględnienie specyfiki 
realizacji procesów budowlanych 

Majster budowlany powinien znać warunki re-
alizacyjne występujące na danej budowie, a tak-
że specyfikę prowadzenia procesów budowla-
nych. Warunki realizacyjne mają na ogół cha-
rakter lokalny i dlatego należy zapoznawać się 

z nimi przed rozpoczęciem robót. Specyfika re-
alizacji procesów budowlanych ma istotne zna-
czenie dla przebiegu prac, niezależnie od loka-
lizacji budowy. 
Poszczególne procesy technologiczne na budo-
wie są prowadzone w odmiennych (specyficz-
nych) warunkach niż podobne lub analogicz-
ne procesy w innych dziedzinach techniki [2], 
[3], [5]. W budownictwie mają ponadto miej-
sce takie procesy robocze, które nie występują 
w innych branżach. Specyficzne warunki wyko-
nywania procesów budowlanych powodują, że 
realizacja całej budowy odbiega w sposób za-
sadniczy od przebiegu produkcji o charakterze 
przemysłowym. Specyficzne cechy budownic-
twa zestawiono niżej. 
Indywidualny charakter każdej budowy. Re-
alizacja nawet dwóch identycznych obiektów, 
lecz budowanych w innej porze roku lub zlo-
kalizowanych w innych miejscach, np. w tere-
nie górskim lub nizinnym, w różnych warun-
kach hydrogeologicznych, może wymagać od-
miennych rozwiązań technologicznych i orga-
nizacyjnych, a to z kolei może być przyczyną 
znacznych różnic w długości cyklu realizacyj-
nego tych obiektów. Z indywidualnym charak-
terem budów wiąże się także określony spo-
sób planowania przebiegu robót. Metody pla-
nowania sieciowego stosuje się do tzw. przed-
sięwzięć jednostkowych, czyli takich, w których 
można wyróżnić moment ich rozpoczęcia i za-
kończenia. Właściwością tą odznacza się każ-
de przedsięwzięcie budowlane, w odróżnieniu 
od przebiegu produkcji przemysłowej, która ma 
charakter ciągły (a nie jednostkowy). Z tego 
powodu wprowadzenie do organizacji budowy 
metod potokowych, będących naśladownictwem 
znanej w przemyśle produkcji taśmowej, natra-
fia nieraz na pewne trudności. Metoda uprze-
mysłowienia budownictwa, która jest stosowana 
dość powszechnie, to prefabrykacja, czyli wy-
konywanie niektórych procesów technologicz-
nych nie na placu budowy, lecz w stałych za-
kładach prefabrykacji. Produkcja w tych zakła-
dach może być organizowana na wzór produk-
cji przemysłowej. Stosowanie elementów prefa-
brykowanych w budownictwie może być nieraz 
ograniczone znacznymi kosztami ich transportu, 
mimo że obecnie jest w pełni możliwy przewóz 
dużych i ciężkich prefabrykatów. Koszt przewo-
zu zależy przede wszystkim od odległości dzie-
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lącej wytwórnię prefabrykatów od placu budo-
wy. Niekiedy bardziej opłaca się stosować prze-
nośne wytwórnie poligonowe lub przyobiekto-
we. Tam jednak warunki wytwarzania prefa-
brykatów mało odbiegają od warunków, w ja-
kich są realizowane typowe procesy budowla-
ne. Indywidualny charakter budów stanowi rów-
nież przyczynę braku ciągłości w wykonywa-
niu identycznych procesów budowlanych na po-
szczególnych obiektach oraz wpływa na nierów-
nomierność zapotrzebowania na środki produk-
cji i w zakresie zatrudnienia. 
Znaczne rozproszenie w terenie realizowa-
nych budowli. Ta właściwość w sposób bardzo 
istotny różni budownictwo od produkcji w za-
kładach wytwórczych innych działów gospodar-
ki, gdzie poszczególne stanowiska robocze są 
usytuowane blisko siebie. Rozproszenie obiek-
tów w terenie ma wpływ na organizację robót 
budowlanych oraz zwiększa zakres robót trans-
portowych. 
Stałe położenie obiektów budowlanych. Każ-
dy obiekt budowlany jest w sposób mniej lub 
bardziej trwały połączony z podłożem grunto-
wym, co powoduje, że należy odpowiednio za-
gospodarować plac budowy. W czasie realizacji 
robót budowlanych zespoły robocze, materiały 
budowlane, a także maszyny są przemieszcza-
ne wzdłuż frontu robót, odmiennie niż w za-
kładzie przemysłowym, gdzie wyrabiany przed-
miot jest przenoszony lub przesuwany na kolej-
ne stanowiska robocze. W związku z tym istnie-
je konieczność stałego przemieszczania zaso-
bów produkcyjnych z baz przedsiębiorstwa bu-
dowlanego na poszczególne budowy oraz z jed-
nego placu budowy na drugi, co stanowi o tym-
czasowym charakterze zakładów produkcji po-
mocniczej, gdy są one elementami zagospoda-
rowania placu budowy. 
Specyfika budownictwa przyczynia się też do 
zwiększenia zakresu prac transportowych w po-
równaniu z liczbą przewozów prowadzonych 
w ramach produkcji w stałych zakładach wy-
twórczych. Lokalizacje poszczególnych budów 
mają wpływ na dobór sposobów organizowania 
zaopatrzenia w materiały, półfabrykaty, prefa-
brykaty i sprzęt oraz na zakres występujących 
w tym względzie utrudnień. Ponadto każdy plac 
budowy wyposaża się w celu wykonania okre-
ślonej liczby obiektów, a po ich ukończeniu li-
kwiduje się całe zaplecze techniczne. Lokali-

zacja planowanych do realizacji obiektów bu-
dowlanych może być nieraz przyczyną trudności 
w pozyskaniu wykwalifikowanych robotników, 
potrzebnych do wykonania specjalistycznych ro-
bót budowlanych, Z tego też powodu w bu-
downictwie notuje się małą stabilność w za-
kresie utrzymania odpowiedniej liczby pracow-
ników. 
Zależność od wpływów atmosferycznych. 
Wiele robót budowlanych wykonuje się na 
otwartym terenie i dlatego ich przebieg zale-
ży od panujących warunków atmosferycznych. 
Silne mrozy, intensywne opady i silne wia-
try są czynnikami utrudniającymi wykonywa-
nie prac w zaplanowanych terminach. W wy-
niku stosowania tzw. cieplaków, czyli prowizo-
rycznych osłon niektórych stanowisk roboczych, 
nakrywania i podgrzewania kruszywa itp., moż-
na zabezpieczyć przed wpływem określonych 
zjawisk atmosferycznych tylko wybrane proce-
sy technologiczne. Zmniejszenie oddziaływania 
warunków zewnętrznych na przebieg robót bu-
dowlanych jest na ogół zabiegiem kosztownym 
i trudnym organizacyjnie. Kompensacja zakłó-
ceń realizacji procesów budowlanych spowodo-
wanych czynnikami atmosferycznymi powinna 
być rozpatrywana zarówno na etapie projek-
towania technologii i organizacji budowy, jak 
również podczas realizacji robót. Wtedy sku-
teczność działania zależy przede wszystkim od 
trafności decyzji majstra budowlanego. Wiado-
mo, że wiele czynników pogodowych w na-
szym kraju jest związanych z sezonowością kli-
matyczną. Zmniejszenie oddziaływania znacz-
nej części takich czynników, a nawet ich wyeli-
minowanie, jest możliwe m.in. w wyniku zapro-
jektowania odpowiedniego harmonogramu re-
alizacji budowy, w którym np. roboty „wrażli-
we" na działanie mrozu będą zaplanowane do 
wykonania w okresie innym niż zimowy. 
Późne uzyskiwanie efektów wynikających 
z wybudowania obiektów. Obiekty budowlane 
przynoszą oczekiwane efekty dopiero po odda-
niu ich do użytku (w przemyśle bardzo często 
już na różnych etapach produkcji istnieje moż-
liwość uzyskiwania gotowych produktów, np. 
surówki czy stali w hutnictwie). Z tego powo-
du w budownictwie szczególnie jest ważne za-
pewnienie odpowiednich zasobów finansowych 
przez inwestora, a także przez innych uczestni-
ków procesu inwestycyjnego. 
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Znaczne wymiary i duża masa obiektów bu-
dowlanych. Koszt wykonania budowli zwięk-
sza się wraz ze wzrostem ich wielkości, masy 
i stopnia złożoności. Ta naturalna właściwość 
nie powinna jednak wyzwalać chęci poszuki-
wania najtańszych rozwiązań. W ogólnym bi-
lansie kosztów powinno brać się również pod 
uwagę koszt eksploatacji obiektu. Chodzi o to, 
aby suma kosztów niezbędnych do wykonania 
obiektu oraz kosztów jego eksploatacji była mi-
nimalna. Najczęściej budowle wzniesione bar-
dzo tanio charakteryzują się wysokimi kosztami 
eksploatacji, m.in. kosztami ich remontu. 
Długi okres eksploatacji obiektów budowla-
nych. Ta cecha jest przyczyną pewnego rodzaju 
konserwatyzmu technicznego, ponieważ w cza-
cie remontu starych budynków zachodzi czę-
sto konieczność wdrożenia niestosowanych już 
technik wytwarzania materiałów i wyrobów bu-
dowlanych oraz realizacji zaniechanych proce-
sów budowlanych. 
Losowy charakter przebiegu procesów bu-
dowlanych. Do czynników losowych, oddzia-
łujących w sposób istotny na przebieg robót 
budowlanych, można zaliczyć warunki atmosfe-
ryczne, płynność kadr, trudności (coraz mniej-
sze) w zaopatrzeniu budów w materiały i sprzęt, 
.iwaryjność stosowanych maszyn i urządzeń 
• jchnicznych itp. Stopień oddziaływania na pro-
cesy budowlane jest różny dla każdego z czyn-
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ników i jest niejednakowy dla różnych budów, 
ponieważ ważne są rzeczywiste warunki reali-
zacyjne. Wpływ czynników losowych powinien 
być uwzględniany już na etapie projektowa-
nia technologii i organizacji budowy. W czasie 
realizacji robót budowlanych wpływ ten mają 
ograniczać majstrowie budowlani, podejmując 
odpowiednie decyzje. 
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