
Technik robót wykończeniowych w budownictwie 

TECHNIKUM BUDOWLANO-GEODEZYJNE 

W chwili obecnej budownictwo bardzo dynamicznie się rozwija i na rynku pracy brakuje fachow-
ców. Technik robót wykończeniowych w budownictwie to zawód wszechstronny, który daje 
kwalifikacje do wykonywania licznych prac budowlanych, np. montażu suchej zabudowy oraz 
prac malarskich, tapeciarskich, tynkarskich, posadzkarskich, okładzinowych, a także organizacji, 
sporządzania kosztorysów i kontrolowania robót wykończeniowych w budownictwie. 
Technicy robót wykończeniowych w budownictwie ze względu na szeroki zakres umiejętności 
do wykonywania prac budowlanych są bardzo atrakcyjnymi pracownikami dla pracodawców. 

UCZNIOWIE MAJĄ MOŻLIWOŚĆ: 
kształcenia się w dobrze wyposażonych pracowniach do zajęć teoretycznych i praktycznych  
(z przedmiotów ogólnych i zawodowych), korzystania z pracowni multimedialnych i komputero-
wych odbywania ćwiczeń praktycznych i praktyk zawodowych u pracodawców. 

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: 
 Absolwent - technik robót wykończeniowych w budownictwie będzie przygotowany do wyko-
nywania następujących zadań zawodowych: 

• wykonywania robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych; 

• 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 prowadz. w obiektach budowla-
nych; 

• sporządzania kosztorysów na roboty wykończeniowe w budownictwie. 

ZATRUDNIENIE 
Technik robót wykończeniowych w budownictwie może być zatrudniony w:  

• przedsiębiorstwach i firmach remontowych lub wykonujących roboty wykończeniowe 

• przedsiębiorstwach i firmach budowlanych 

• firmach rozbiórkowych 
Może prowadzić własną działalność gospodarczą (roboty wykończeniowe). 
 

Absolwent przygotowany będzie do podjęcia studiów wyższych na wszystkich kierunkach tech-
nicznych. 

NAUCZANE PRZEDMIOTY ZAWODOWE 
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym: 

Budownictwo ogólne 
Dokumentacja techniczna 
Instalacje budowlane 
Język angielski w budownictwie 
Technologia robót wykończeniowych w budownictwie 
Organizacja robót budowlanych 
Kosztorysowanie w budownictwie 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym: 
Dokumentowanie inwestycji 
Roboty budowlane wykończeniowe 
Nadzór procesu inwestycyjnego 
Dokumentacja kosztorysowa i przetargowa 
Praktyka zawodowa 
 

ZDOBYWANE KWALIFIKACJE: 
 

 

Zaprasza na kierunek: 

BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych   

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


