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MURARZ – TYNKARZ to zawód przygotowujący do pracy bezpośrednio związanej

ze wznoszeniem, remontem, jak i rozbiórką obiektów budowlanych. Zajmuje

się układaniem i łączeniem cegieł, kamieni i innych rodzajów materiałów budowlanych

do budowy ścian, fundamentów, przegród, łuków, kanałów, filarów, stropów,

itp. Wykonuje roboty tynkarskie, a także roboty licowe, np. układanie na ścianach

elewacji. Nadzoruje i prowadzi prace rozbiórkowe.

Murarz – tynkarz zdobywa kwalifikacje:

BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich



Murarz – tynkarz:

• Wykonuje zaprawy murarskie, tynkarskie i mieszanki 

betonowe.

• Wykonuje murowane konstrukcje budowlane z elementów 

drobnowymiarowych (np. cegła, pustaki, bloczki, itp.),

• Wykonuje schody, stropy.

• Wykonuje tynki wewnętrzne i zewnętrzne.

• Wykonuje naprawy tynków wewnętrznych i zewnętrznych.

• Wykonuje remonty i rozbiórki murowanych konstrukcji 

budowlanych.



Czego uczymy?

• Murować ściany z różnych materiałów,

• Wykonywać różnego rodzaju tynki wewnętrzne i zewnętrzne,

• Wykonywać okładziny ścienne,

• Wykonywać elewacje na budynkach.

• Czytać dokumentacje budowlaną

• Podejmować decyzje,

• Pracować zespołowo.



Baza dydaktyczna i warunki kształcenia 

• Zajęcia lekcyjne odbywają się w pracowniach zawodowych wyposażonej

w materiały dydaktyczne i środki audiowizualne. Pracownie przedmiotów

zawodowych dostosowane są do przeprowadzania egzaminów zawodowych.

• Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe odbywają się w Centrum Kształcenia

Praktycznego i firmach zajmujących się robotami remontowo-budowlanymi.

Do realizacji programu nauczania wykorzystywane są również szkolenia

przeprowadzane przez przedstawicieli różnych firm budowlanych z całej Polski.



Dlaczego warto uczyć się w uczyć się w Branżowej Szkole  I Stopnia?

• Po skończeniu szkoły branżowej i zdaniu kwalifikacji zdobywasz zawód.

• Możesz kontynuować naukę w 2-letnim TECHNIKUM – specjalność Technik 

Budownictwa.

• Możesz podjąć pracę.

• Fachowcy z dziedziny budownictwa są bardzo poszukiwani na rynku zarówno krajowym,

jak i zagranicznym.

• Dobrzy fachowcy są wysoko opłacani.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie murarz - tynkarz może pracować:

• w firmach remontowo - budowlanych

• w zakładach rzemieślniczych,

• prowadząc własną działalność gospodarczą.


