
TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH 
W BUDOWNICTWIE

Rozwój budownictwa w Polsce powoduje zapotrzebowanie 
na  wykwalifikowanych  pracowników  specjalizujących  się  
w  nowoczesnym  wykańczaniu  wnętrz  oraz  wszelkimi 
pracami  wykonywanymi  na  ostatnim  etapie  realizowania 
inwestycji  budowlanej.  Technik  robót  wykończeniowych  
w  budownictwie  pracuje  na  zmiennych  stanowiskach, 
wykonując  wszystkie  roboty:  tynkarskie,  glazurnicze, 
posadzkarskie,  malarsko-tapeciarskie,  suche  zabudowy 
oraz  organizuje  i  kontroluje  roboty  związanych  
z zagospodarowaniem terenu budowy. Ponadto, wykonuje 
montuje,  użytkuje  i  demontuje  rusztowania  stosowane 
podczas wykonywania robót wykończeniowych; koordynuje 
prace  związane  z  wykonywaniem  budowlanych  robót 
wykończeniowych;  organizuje  i  kontroluje  roboty 
wykończeniowe  prowadzone  w  obiektach  budowlanych; 
sporządza  kosztorysy  na  roboty  wykończeniowe  
w budownictwie.
Absolwent  szkoły  kształcącej  w  zawodzie  technik  robót 
wykończeniowych  w  budownictwie  powinien  być 
przygotowany  do  wykonywania  następujących  zadań 
zawodowych:
-  organizowania  i  kontrolowania  robót  związanych  
z zagospodarowaniem terenu budowy;
-  montażu,  użytkowania  i  demontażu  rusztowań 
stosowanych  podczas  wykonywania  robót 
wykończeniowych;
-  koordynowania  prac  związanych  z  wykonywaniem 
budowlanych robót wykończeniowych;
-  organizowania  i  kontrolowania  robót  wykończeniowych 
prowadzonych w obiektach budowlanych;
-  sporządzania  kosztorysów  na  roboty  wykończeniowe  
w budownictwie.
Możliwość zatrudnienia:
-  pracuje  zazwyczaj  w  zespole,  przełożonym  może  być 
brygadzista lub kierownik,
- może sam pełnić rolę kierownika zespołu, będąc liderem, 
wyznaczając  zadania  i  kontrolując  postępy  prac 
wykończeniowych,
- własna działalność gospodarcza.
Możliwości dalszego kształcenia:
W czasie nauki uczniowie zdają egzaminy potwierdzające 
kwalifikacje w zawodzie.  Pomyślnie zdane egzaminy oraz 
ukończenie  szkoły  dają  tytuł  technika  robót 
wykończeniowych  w  budownictwie.  Egzamin  maturalny 
daje  możliwość  kontynuowania  nauki  na  studiach 
wyższych.
Dodatkowe możliwości:
-  prowadzenie własnej firmy usługowej;
-  kierowanie  zespołem pracowników wykonujących  prace 
wykończeniowe na budowach.

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

facebook.com/zstwlipnie
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