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BETONIARZ-ZBROJARZ

Do głównych zadań wykonywanych przez betoniarzy zbrojarzy należy przygotowanie mieszanek

betonowych, siatek i szkieletów zbrojenia oraz wykonywanie elementów betonowych

i żelbetowych w różnych obiektach budowlanych. Ponadto montują oni i demontują formy

oraz deskowania do wykonywania elementów betonowych i żelbetowych. Betoniarza zbrojarza

powinna cechować sprawność manualna, zmysł równowagi, wyobraźnia przestrzenna,

wytrzymałość na długotrwały wysiłek fizyczny, odporność na warunki pogodowe, dokładność

i samokontrola. Betoniarz zbrojarz, który pełni funkcję brygadzisty, powinien przejawiać zdolności

kierownicze, uzdolnienia techniczne i zdolność współpracy w zespole. Betoniarz zbrojarz może

wykonywać pracę w zakładzie produkcyjnym, w hali, lub na wolnym powietrzu w zmiennych

warunkach atmosferycznych.

Betoniarz – zbrojarz zdobywa kwalifikacje:

BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich



Betoniarz - zbrojarz

• Przygotowuje mieszanki betonowe sposobem ręcznym i 

mechanicznym

• Przygotowuje i montuje siatki i szkielety zbrojeniowe ze stali.

• Wykonuje elementy betonowe i żelbetowe,

• Montuje i demontuje formy oraz deskowania do wykonywania 

elementów betonowych i żelbetowych.

• Organizuje transport materiałów do robót betoniarskich 

i zbrojarskich na placu budowy.



Czego uczymy?

• Montowanie siatek i szkieletów zbrojeniowych ze stali zgodnie z dokumentacją techniczną.

• Układanie siatek i szkieletów zbrojenia w miejscu wbudowania lub w formach do produkcji 

prefabrykatów. 

• Przygotowywanie mieszanki betonowej sposobem ręcznym i mechanicznym, układanie 

mieszanki betonowej w deskowaniu lub formie, zagęszczanie i pielęgnacja betonu. 

• Montowanie form i deskowań do wykonywania elementów betonowych i żelbetowych oraz 

ich demontaż.

• Wykonywanie konstrukcji betonowych i żelbetowych w deskowaniu lub formie.

• Zbrojenie i betonowanie elementów żelbetowych dróg i mostów.

• Zbrojenie i betonowanie elementów i budowli żelbetowych w budownictwie wodnym.

• Uzupełnianie i naprawy otulin betonowych konstrukcji metodą torkretowania.

• Posługiwania się dokumentacja i wytycznymi dotyczącymi wykonywania robót betoniarskich 

i zbrojarskich w celu ustalenia zakresu robót, kolejności, czasu trwania i rodzajów 

potrzebnych materiałów.



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 betoniarz – zbrojarz pracować:

• w firmach budowlanych

• w zakładach prefabrykacji,

• prowadząc własną działalność gospodarczą.


