
BETONIARZ - ZBROJARZ
Branżowa Szkoła I Stopnia  (trzyletnia)

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie betoniarz-zbrojarz 
jest  przygotowanie  do  wykonywania  zadań  związanych  ze 
wznoszeniem  konstrukcji  betonowych  i  żelbetowych  oraz 
wyposażenie w wiedzę i  umiejętności  niezbędne do dalszego 
kształcenia  się  w  formach  szkolnych i pozaszkolnych.  
Betoniarz-zbrojarz  przygotowuje  mieszanki  betonowe,  siatki
i  szkielety  zbrojeniowe  oraz  wykonuje  elementy  betonowe  
i  żelbetowe  w  różnych  obiektach  budowlanych  przy 
zastosowaniu  narzędzi  i  maszyn  do  robót  betoniarskich  
i  zbrojarskich.   Praca  betoniarza-zbrojarza  odbywa  się 
najczęściej  na  placu  budowy  na  wolnym  powietrzu,  rzadziej 
w halach  produkcyjnych  zakładów prefabrykacji.  Praca  może 
być również wykonywana na wysokości.
Zadania zawodowe:
• analizowanie rysunków roboczych konstrukcji betonowych 

i żelbetowych oraz ustalanie na ich podstawie rozwiązań 
materiałowych i  konstrukcyjnych  oraz  miejsca  położenia 
elementów betonowych i żelbetowych w budowli

• ocenianie  przydatności  materiałów  budowlanych  
do robót betoniarskich i zbrojarskich

• czyszczenie, prostowanie, cięcie i gięcie stali zbrojeniowej

• montowanie  siatek  i  szkieletów  zbrojeniowych  
w warsztacie zbrojarskim i na budowie

• układanie  siatek  i  szkieletów  zbrojeniowych  
w  miejscu  wbudowania  lub  w  formach  do  produkcji 
prefabrykatów

• dozowanie  składników  mieszanki  betonowej  
na podstawie recepty laboratoryjnej

• ręczne i mechaniczne przygotowanie różnych mieszanek 
betonowych

• transportowanie  mieszanki  betonowej  do  miejsca  jej 
ułożenia

• układanie  mieszanki  betonowej  w  formach  w  zakładzie 
produkcji prefabrykatów lub w deskowaniu na budowie

• ręczne i mechaniczne zagęszczanie mieszanki betonowej
• wyrównywanie powierzchni ułożonego betonu
• pielęgnowanie świeżego betonu
• stosowanie różnych metod przyspieszających dojrzewanie 

betonu
• montowanie  oraz  demontowanie  form  i  deskowań  do 

wykonywania elementów betonowych i żelbetowych
• usuwanie wad konstrukcji betonowych i żelbetowych przy 

użyciu torkretnicy. 
MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA 
Pracownik ten może być zatrudniony, np.: w wytwórni polowej 
drobnych elementów budowlanych betonowych  i  żelbetowych 
(np.  pustaki,  belki,  bloczki),  na  wszystkich  budowach,  tj.  na 
budowach  drogowo-mostowych,  melioracyjnych,  budynków,  
a  także  może  otworzyć  własną  działalność  gospodarczą 
wykonując usługi w zakresie swojej specjalności.

Twoja przyszłość zaczyna się u nas!!!
 Dołącz do Fabryki Fachowców w ZST 

facebook.com/zstwlipnie
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