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Technik dekarstwa to zawód, który nie tylko zajmuje się kryciem dachów,

ich konserwacją, naprawą i montażem urządzeń służących do odprowadzania wody

z powierzchni dachów, ale i m.in. wykonywanie kosztorysów, zarządzaniem brygadą

pracowników, logistyką materiałów i narzędzi na budowie. W przyszłości technik

dekarstwa, w odróżnieniu od dekarza, będzie mógł także dokonywać wpisów

do dziennika budowy.

Technik dekarstwa zdobywa kwalifikacje:

BUD.03. Wykonywanie robót dekarsko-blacharskich

BUD.27. Organizacja i kontrola wykonywania pokryć dachowych

oraz sporządzanie kosztorysów



Technik dekarstwa:

• Wykonuje konstrukcję i pokrycia dachowe,

• Zarządza brygadą robotników.

• Organizuje logistykę materiałów. 

• Współpracuje  z kierownikiem budowy.

• Sporządza kosztorysy, plany i harmonogramy robót pokrywczych.



Czego uczymy?

• Wykonania konstrukcji dachów i pokryć dachowych.

• Montażem urządzeń odprowadzających wodę z powierzchni dachów.

• Wykonywania prac termoizolacyjnych.

• Wykonywania,  organizowania i nadzorowania robót związanych ze wznoszeniem 

konstrukcji dachowych i prac pokrywczych.

• Sporządzania dokumentacji budowlanej.

• Posługiwania się dokumentacją techniczną.

• Sporządzania kosztorysów robót pokrywczych z wykorzystaniem programu Norma 

PRO.

• Sporządzania planów i harmonogramów robót pokrywczych.



Baza dydaktyczna i warunki kształcenia 

• Zajęcia lekcyjne odbywają się w pracowniach zawodowych wyposażonych

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.



Dla kogo jest zawód Technik dekarstwa?

Propozycja nowego zawodu skierowana jest do osób, które:

• lubią pracę twórczą,

• interesują się budownictwem,

• prace manualne nie stanowią dla nich problemu,

• mają smykałkę do kierowania pracą innych,

• planują możliwość dalszej edukacji po szkole średniej

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik dekarstwa może pracować 

w firmach:

• dekarskich,

• ogólnobudowlanych,

• developerskich,

• zajmujących się montażem fotowoltaiki,

• produkujących materiały budowlane,

• prowadząc własną działalność gospodarczą.


