
TECHNIK  ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH 
 W BUDOWNICTWIE  

technikum 4 – letnie /po gimnazjum/ 

 
Co możesz robić po tym kierunku? 

 prowadzić własną   firmę budowlaną, 

 pracować w przedsiębiorstwach  i korporacjach budowlanych, 

 zajmować się projektowaniem  i aranżacją wnętrz, 

 sporządzać kosztorysy budowlane w biurach kosztorysowych, 

 organizować i nadzorować prace budowlane, 

 pracować w centralach materiałów budowlanych, 

 pracować w wydziałach budownictwa urzędów  administracji 
samorządowej, 

 kontynuować naukę na studiach wyższych. 
 

 

       Czego się będziesz uczył/a w szkole  ? 

 podstawy  budownictwa, 

 rysunek techniczny budowlany, 

 technologia robót wykończeniowych,   

 działalność gospodarcza w budownictwie, 

 organizacja i kosztorysowanie robót budowlanych, 

 wykonywanie robót wykończeniowych, 

 projektowanie i  urządzanie wnętrz, 

 posługiwanie się dokumentacją budowlaną, 

 BHP w budownictwie, 

 
 

WYKAZ KWALIFIKACJI  W ZAWODZIE TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W 
BUDOWNICTWIE 

 

Kwalifikacja Symbol zawodu Zawód 

BUD.11. 
Wykonywanie robót montażowych, 
okładzinowych i wykończeniowych 

311219 
Technik robót 

wykończeniowych  
w budownictwie 

BUD.27. 
Organizacja, kontrola i sporządzanie 

kosztorysów robót wykończeniowych w 
budownictwie 

311219 
Technik robót 

wykończeniowych  
w budownictwie 

 

SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA O  ZAWODZIE TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH 

W BUDOWNICTWIE 

Obecnie roboty wykończeniowe obejmują ogromny zakres nowych technologii i zastosowania nowoczesnych 

materiałów. Rozszerza się liczba zadań zawodowych. Zakres robót, a co za tym idzie zakres treści dydaktycznych, staje 

się bardzo obszerny i niemożliwy do zrealizowania w 5-letnim zawodzie technik budownictwa. W związku z tym, 

nawiązując do potrzeb rynku pracy, istnieje konieczność utworzenia nowego zawodu na poziomie technikum.   

Technik robót wykończeniowych w budownictwie, może funkcjonować na rynku pracy, jako samodzielny zawód. 

Według powszechnej opinii wykonawców branży budowlanej, wprowadzenie programu w zawodzie technik robót 

wykończeniowych w budownictwie, stanowi odzew na zapotrzebowanie i oczekiwania rynku pracy i nadzieję na 

wykwalifikowane kadry w zakresie robót wykończeniowych. Potrzebne jest zapewnienie wysokiej jakości prac 

wykończeniowych w budownictwie. Przytoczone fakty są argumentem do kształcenia w tak ukierunkowanym zawodzie. 



Zawód ten z wyodrębnioną wspólną kwalifikacją z zawodem montera zabudowy i robót wykończeniowych 

w budownictwie, stworzy możliwość kontynuowania ścieżki kształcenia absolwentom Szkoły Branżowej I stopnia.  

Technik robót wykończeniowych w budownictwie organizuje, koordynuje i kontroluje wykonywanie robót 

wykończeniowych przez zespoły robocze. Posługuje się dokumentacją budowlaną. Opracowuje projekty organizacji 

budowy i robót wykończeniowych. Wykonuje pomiary niezbędne do prowadzenia robót wykończeniowych 

w budownictwie. Sporządza przedmiary i obmiary robót wykończeniowych. Prowadzi dokumentację budowy. Sporządza 

harmonogramy robót wykończeniowych, zatrudnienia, pracy maszyn, dostawy, zużycia i zapasów materiałów. 

Specjalizuje się w sporządzaniu kosztorysów robót wykończeniowych. Może też wykonywać i nadzorować organizację 

zadań zawodowych związanych z: zagospodarowaniem terenu budowy, montażem, użytkowaniem i demontażem 

rusztowań stosowanych podczas wykonywania robót wykończeniowych, organizowaniem i koordynowaniem prac 

związanych z wykonywaniem robót wykończeniowych w obiektach budowlanych 

 

SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH 

W BUDOWNICTWIE 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie powinien być przygotowany 

do wykonywania następujących zadań zawodowych:  

1) wykonywania robót wykończeniowych;  

2) organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem 

     terenu budowy;  

3) montażu, użytkowania i demontażu rusztowań stosowanych podczas  

     wykonywania robót wykończeniowych;  

4) koordynowania prac związanych z wykonywaniem budowlanych robót 

     wykończeniowych;  

5) organizowania i kontrolowania robót wykończeniowych prowadzonych  

    w obiektach budowlanych;  

6) sporządzania kosztorysów na roboty wykończeniowe w budownictwie. 

 

W programie nauczania dla zawodu technik robót wykończeniowych w budownictwie uwzględniono powiązania 

z kształceniem ogólnym polegające na wcześniejszym osiąganiu efektów kształcenia w zakresie przedmiotów 

ogólnokształcących stanowiących podbudowę dla kształcenia w zawodzie. Dotyczy to przede wszystkim takich 

przedmiotów jak: matematyka, chemia, fizyka oraz podstawy przedsiębiorczości i edukacji dla bezpieczeństwa 

 

W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, 

stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, 

możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu 

kończeniu nauki. 

 


