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TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH to zawód związany z szeroko

pojętym robotami wykończeniowymi w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych

oraz użyteczności publicznej, jak również z realizowaniem projektów aranżacji wnętrz.

Technik robót wykończeniowych zdobywa dwie kwalifikacje:

BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

BUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót 

wykończeniowych w budownictwie



Technik robót wykończeniowych:
• Organizuje, koordynuje i kontroluje wykonywanie robót

wykończeniowych.

• Posługuje się dokumentacją budowlaną oraz 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.

• Nadzoruje pracę zespołów wykonujących roboty wykończeniowe.



Czego uczymy?
• Organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy,

jak również robót wykończeniowych prowadzonych w obiektach budowlanych.

• Wykonywania robót wykończeniowych.

• Sporządzania kosztorysów na roboty wykończeniowe w budownictwie w programie

NORMA PRO.

• Wykonywanie prac kreślarskich i graficznych z dziedziny projektowania architektoniczno -

budowlanego przy wykorzystaniu programów komputerowych AUTO CAD, Sketchup.

Wprowadzenie innowacji Aranżacja wnętrz umożliwia zdobywanie dodatkowych umiejętności:

• rozpoznawania stylów architektonicznych

• wykonywanie prac kreślarskich i graficznych z dziedziny projektowania architektonicznego 

i budowlanego z zastosowaniem najnowszego oprogramowania 

do projektowania z wykorzystaniem systemów CAD (np. AutoCAD, Sketchup),

• projektowania i wykonywania aranżacji wnętrz,

• modernizacji pomieszczeń.



Baza dydaktyczna i warunki kształcenia 

• Zajęcia szkolne odbywają się w pracowniach zawodowych wyposażonych

w materiały dydaktyczne i środki audiowizualne. Uczniowie korzystają

z oprogramowania komputerowego do nauczania kosztorysowania i dokumentacji

technicznej. Pracownie przedmiotów zawodowych dostosowane

są do przeprowadzania egzaminów zawodowych.

• Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe odbywają się w Centrum Kształcenia

Praktycznego i firmach zajmujących się pracami wykończeniowymi w budynkach.

Pracownie zajęć praktycznych wyposażone są w profesjonalny sprzęt i narzędzia

niezbędne do prowadzenia zajęć związanych z nauczanym zawodem.

• Do realizacji programu nauczania i zdobywania dodatkowych umiejętności

wykorzystywane są również szkolenia i pokazy przeprowadzane

przez przedstawicieli różnych firm budowlanych z całej Polski.



Dlaczego warto uczyć się w Technikum Budowlanym?

• Po skończeniu szkoły – zdaniu  wszystkich kwalifikacji uzyskujesz tytuł  TECHNIKA.

• Masz już zdobyty zawód, dzięki któremu możesz znaleźć pracę.

• Po zdaniu matury możesz kontynuować naukę na STUDIACH WYŻSZYCH.

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

jak i zagranicznym.

• Dobrzy fachowcy są wysoko opłacani.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik robót wykończeniowych może pracować:

• w firmach budowlanych,

• w firmach wykonujących roboty wykończeniowe,

• w organach administracji państwowej i samorządowej,

• w biurach projektowych projektujących obiekty budowlane,

• w przedsiębiorstwach prowadzących kompleksowe usługi budowlane,

• przedsiębiorstwach prowadzących usługi remontowo – budowlane,

• biurach projektowych zajmujących się projektowaniem wnętrz,

• prowadząc własną działalność. 


