
 

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905  
 
Montuje ściany działowe, sufity podwieszane oraz obudowy konstrukcji 

dachowych w systemie suchej zabudowy, montuje płyty podłogowe i okładziny 
ścienne w suchej zabudowie, wykonuje pomocnicze prace malarsko-tapeciarskie 
oraz posadzkarsko-okładzinowe, dokonuje przedmiaru tych robót obliczając 
zapotrzebowanie materiałowe oraz rozlicza koszty ich wykonania. 
 
Do typowych zadań zawodowych montera zabudowy i robót wykończeniowych 
w budownictwie należą:  
 

• posługiwanie się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz 
instrukcjami dotyczącymi montażu ścian działowych, sufitów podwieszanych, 
oraz okładzin ściennych i podłogowych w systemie suchej zabudowy; 

• dobieranie i przygotowywanie materiałów, narzędzi i sprzętu oraz techniki 
montażu do montażu ścian działowych, sufitów podwieszanych, obudowy 
konstrukcji dachowych i okładzin ściennych i płyt podłogowych w systemie 
suchej zabudowy; 

• wykonywanie prac przygotowawczych (wyznaczanie miejsca montażu oraz 
przygotowywanie podłoża) do montażu ścian działowych, sufitów 
podwieszanych, obudowy konstrukcji dachowych, okładzin ściennych i płyt 
podłogowych w systemie suchej zabudowy; 

• wykonywanie izolacji ścian działowych, sufitów podwieszanych, obudowy 
konstrukcji dachowych, okładzin ściennych i płyt podłogowych w systemie 
suchej zabudowy; 

• wykonywanie montażu systemów suchej zabudowy, w tym montażu ścian 
działowych, sufitów podwieszanych, obudowy konstrukcji dachowych, 
okładzin ściennych i płyt podłogowych w systemie suchej zabudowy; 

• wykonywanie robót związanych z naprawą uszkodzonych elementów ścian 
działowych, sufitów podwieszanych, obudowy konstrukcji dachowych, 
okładzin ściennych i płyt podłogowych w systemie suchej zabudowy; 

• dobieranie i przygotowywanie materiałów, technik, narzędzia i sprzętu do 
wykonania powłok malarskich i robót tapeciarskich w określonej technologii; 

• przygotowywanie podłoża wykonywanego z różnych materiałów 
(gruntowanie, szpachlowanie itp.) oraz wykonywanie powłok malarskich, 
zdobienie powłok malarskich różnymi technikami i robót tapeciarskich; 

•  dobieranie i przygotowywanie materiałów oraz narzędzi i sprzętu do 
wykonania robót posadzkarskich; 

• przygotowywanie podłoża do wykonania posadzek z różnych materiałów, 
wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych oraz zabezpieczanie 
powierzchni posadzek; 

• przeprowadzanie konserwacji obsługiwanego sprzętu i urządzeń;  
• przestrzeganie zasad etyki, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

stosowania przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i 
ochrony środowiska.                      


