
MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH  

W BUDOWNICTWIE 

Branżowa Szkoła I stopnia  (trzyletnia) 

 

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 

jest zawodem, który na rynku pracy spotyka się z ogromnym 

zapotrzebowaniem ze względu na szeroki zakres umiejętności, 

jakie posiadają absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia  

kształcącej w tym zawodzie.  W ciągu trzech lat nauki 

uczniowie zdobywają niezbędną wiedzę teoretyczną  

i umiejętności praktyczne pozwalające na podjęcie pracy zawodowej lub 

kontynuację nauki.    

 

W wyniku realizacji kształcenia w zawodzie uczeń powinien umieć: 

- organizować, użytkować i likwidować stanowiska pracy do robót 

wykończeniowych z uwzględnieniem przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska, 

- rozróżniać i dobierać materiały budowlane wykończeniowe  oraz składować  

i transportować je na stanowisko pracy, 

- posługiwać się narzędziami, urządzeniami i sprzętem budowlanym nie wymagającym dodatkowych uprawnień, 

- czytać budowlaną dokumentację techniczną i sporządzać szkice robocze, 

- wykorzystywać normy i instrukcje, 

- wykonywać roboty wykończeniowe zgodnie ze sztuką budowlaną, 

obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania  i odbioru robót, 

- wykonywać przedmiary, pomiary i obmiary robót wykończeniowych, 

- sporządzać zapotrzebowania i rozliczenia materiałowe robót wykończeniowych, 

- oceniać jakość materiałów budowlanych i prawidłowość wykonywanych robót, 

- tworzyć dokumenty różnego typu, w szczególności: podania, wnioski kredytowe, 

zeznania podatkowe, rozliczenia materiałowe. 

 

Zadania zawodowe:  

- wykonywanie prac w systemie suchej 

zabudowy (ściany działowe, obudowy ścian, 

sufity podwieszane, adaptacje poddaszy), 

- wykonywanie prac malarskich i tapeciarskich (malowanie tradycyjne  

i nowoczesne, fototapety, dekoracje ścian z różnych materiałów), 

- wykonywanie prac okładzinowych  (płytki ceramiczne, okładziny z tworzyw 

sztucznych, gipsowych,  drewnianych),  

- wykonywanie robót posadzkarskich (konstrukcje podłóg i posadzek, 

jastrychy, płytki, panele podłogowe),  

- osadzanie stolarki okiennej i drzwiowej,  

- wykonywanie konserwacji i remontów (prace tynkarskie, murarskie, 

nowoczesne technologie). 

Absolwent może być zatrudniony w firmach budowlanych oraz remontowych wykonujących roboty 

wykończeniowe lub prowadzić własną firmę wykonującą roboty wykończeniowe. 

 

W zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie można wyróżnić grupy stanowisk 

związanych z: wykonywaniem wykończeniowych robót murarskich, wykonywaniem tynków, wykonywaniem 

okładzin ściennych, wykonywaniem podłóg, malowaniem, remontami i konserwacją pomieszczeń. 
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