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kwalifikacje główne zadania i czynności zawodowe

symbol cyfrowy zawodu  311219

BUD.11. Wykonywanie robót 
montażowych, okładzinowych 
i wykończeniowych

BUD.25. Organizacja, kontrola 
i sporządzanie kosztorysów 
robót wykończeniowych 
w budownictwie

Kształcenie w zawodzie TECHNIK ROBÓT 
WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE 
odbywa się:
• w pięcioletnim technikum;
• w dwuletniej branżowej szkole 

II stopnia dla absolwentów 
trzyletniej branżowej szkoły  
pierwszego stopnia;

• na kwalifikacyjnych kursach 
zawodowych.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik robót 
wykończeniowych w budownictwie powinien być przygotowany do 
wykonywania zadań zawodowych:
w zakresie kwalifikacji BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, 
okładzinowych i wykończeniowych:
a) montowania systemów suchej zabudowy,
b) wykonywania robót malarskich,
c) wykonywania robót tapeciarskich,
d) wykonywania robót posadzkarskich,
e) wykonywania robót okładzinowych;
i
w zakresie kwalifikacji BUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie 
kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie:
a) organizowania i kontrolowania robót związanych 

z zagospodarowaniem terenu budowy,
b) koordynowania prac związanych z wykonywaniem robót 

wykończeniowych w budownictwie,
c) organizowania i kontrolowania robót wykończeniowych 

prowadzonych w obiektach budowlanych,
d) sporządzania kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie. 

Technik robót wykończeniowych 
w budownictwie
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predyspozycje do wykonywania zawodu

• komunikatywność; 

• odporność na stres;

• cierpliwość; 

• dokładność i rzetelność;

• wytrwałość i cierpliwość;

• dobre zdrowie i sprawność ruchowa;

• odporność na długotrwały wysiłek fizyczny;

• zainteresowania techniczne;

• wyobraźnia przestrzenna;

• koordynacja wzrokowo-ruchowa;

• brak lęku przed wysokością;

• zmysł równowagi;

• wyobraźnia konstrukcyjna i techniczna;

• gotowość do pracy w szybkim tempie;

• gotowość do pracy w różnych warunkach środowiskowych.

warunki pracy

możliwości pracy w zawodzie

Będziesz pracować:

• indywidualnie lub w zespole, współpracując z nadzorem technicznym;

• w różnych miejscach na budowach obiektów oraz w budynków użyteczności publicznej, przemysłowych, handlowych, 
mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych;

• w systemie zmianowym;

• w pozycjach stojącej, klęczącej, czasem z uniesionymi do góry rękami;

• na wysokości.

Możesz pracować między innymi:

• w przedsiębiorstwach budowlanych;

• w firmach remontowo-budowlanych;

• w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych;

• w firmach zarządzających nieruchomościami;

• w przedsiębiorstwach produkujących materiały do 
wykańczania wnętrz;

• w firmach kosztorysowych i nadzorujących roboty 
wykończeniowe;

• we własnej firmie.
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ścieżki kształcenia w zawodzie  
technik robót wykończeniowych w budownictwie

ścieżka dla absolwentów szkół podstawowych

pięcioletnie technikum

kształcące w zawodzie technik robót 
wykończeniowych w budownictwie  

oraz zdanie egzaminów zawodowych  
z zakresu kwalifikacji  

BUD.11. Wykonywanie robót 
montażowych, okładzinowych  

i wykończeniowych  
oraz  

BUD.25. Organizacja, kontrola  
i sporządzanie kosztorysów robót 

wykończeniowych w budownictwie

ośmioletnia szkoła  
podstawowa

trzyletnia branżowa  
szkoła pierwszego  

stopnia

kwalifikacja  
BUD.11. Wykonywanie robót 

montażowych, okładzinowych  
i wykończeniowych  

oraz zdanie egzaminu zawodowego  
z zakresu tej kwalifikacji  

lub egzaminu czeladniczego

dwuletnia branżowa  
szkoła drugiego  

stopnia

kwalifikacja  
BUD.25. Organizacja, kontrola  

i sporządzanie kosztorysów robót 
wykończeniowych w budownictwie  
oraz zdanie egzaminu zawodowego  

z zakresu tej kwalifikacji

trzyletnia branżowa  
szkoła pierwszego  

stopnia

kwalifikacja  
BUD.11. Wykonywanie robót 

montażowych, okładzinowych  
i wykończeniowych 

oraz zdanie egzaminu zawodowego  
z zakresu tej kwalifikacji  

lub egzaminu czeladniczego

plus

Szkoła ponadpodstawowa dająca 
wykształcenie  

średnie lub średnie  
branżowe

kwalifikacyjny 
kurs zawodowy

w zakresie kwalifikacji  
BUD.25. Organizacja, kontrola  

i sporządzanie kosztorysów robót 
wykończeniowych w budownictwie  
oraz zdanie egzaminu zawodowego  

z zakresu tej kwalifikacji
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ścieżki kształcenia w zawodzie  
technik robót wykończeniowych w budownictwie

ścieżka dla absolwentów szkół ponadpodstawowych i osób dorosłych

kwalifikacyjny 
kurs zawodowy

w zakresie kwalifikacji  
BUD.11. Wykonywanie robót 

montażowych, okładzinowych  
i wykończeniowych  

oraz zdanie egzaminu zawodowego 
z zakresu tej kwalifikacji

kwalifikacyjny 
kurs zawodowy

w zakresie kwalifikacji  
BUD.25. Organizacja,  

kontrola i sporządzanie kosztorysów 
robót wykończeniowych  

w budownictwie  
oraz zdanie egzaminu zawodowego 

z zakresu tej kwalifikacji

oraz

Szkoła ponadpodstawowa dająca 
wykształcenie średnie lub średnie  

branżowe

plus


