
TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH  
W BUDOWNICTWIE

KOD ZAWODU:
zawód nie ujęty jeszcze w Klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy

INFORMACJA O ZAWODZIE:
Technik robót wykończeniowych w budownictwie jest nowym zawodem wprowadzonym Rozporządzeniem 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 622). Jego utworzenie było wynikiem 
m.in. rekomendacji ze strony pracodawców branży budowlanej, w opinii których rynek budowlany oczekuje coraz 
wyższej jakości prac wykończeniowych - współczesne trendy na rynku budowlanym opierają się głównie na inno-
wacyjności (nastawienie proekologiczne oraz technologiczne) oraz nowoczesnej jakości stosowanych materiałów  
i rozwiązań. Stąd, jak podkreślali pracodawcy, niezbędne jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry  
w tym obszarze i dotychczasowy, zawodowy poziom kształcenia, stał się niewystarczający.

OPIS ZAWODU:
Technik robót wykończeniowych w budownictwie realizuje zadania zawodowe związane z wykonawstwem 
oraz nadzorowaniem i koordynowaniem wykańczania obiektów infrastruktury przemysłowej, usługowej, miesz-
kaniowej. Należą do nich np.: wykańczanie robót murarskich, montaż suchej zabudowy (wykonywanie ścianek 
działowych, sufitów podwieszanych, kładzenie tynków, wykonywaniem okładzin ściennych), roboty malarsko-
-tapeciarskie oraz roboty posadzkarskie i okładzinowe, z wykorzystaniem tworzyw sztucznych, płytek ceramicz-
nych, deszczułek podłogowych, płyt mozaikowych, paneli itd. Ponadto dokonuje przedmiaru robót opracowu-
jąc zapotrzebowanie materiałowe oraz rozlicza koszty ich wykonania.

ZADANIA ZAWODOWE:
Pracownik wykonujący zawód technika robót wykończeniowych w budownictwie wykonuje następujące zadania 
zawodowe:
• czytanie dokumentacji technicznej potrzebnej do wykonania robót wykończeniowych,
• przedmiar robót przewidzianych do wykonania, obliczanie zapotrzebowania materiałowego,
• wykonywanie kalkulacji, kosztorysów robót, rozliczeń robocizny, materiałów sprzętu i maszyn,
• określenie i przygotowanie materiałów do zaplanowanych prac wykończeniowych,
• wykonywanie robót tapeciarskich, tynkarskich, okładzinowych, posadzkarskich, nanoszenie nowoczesnych 

powłok malarskich,
• montaż suchej zabudowy,
• wykonywanie napraw i konserwacji elementów wykończeniowych,
• nadzorowanie, koordynowanie oraz ocenianie jakości i poprawności wykonanej pracy,
• wykonywanie odbioru robót wykończeniowych.

ŚRODOWISKO PRACY:
Praca technika robót wykończeniowych w budownictwie odbywa się zwykle w pomieszczeniach zamkniętych. 
Jednakże, z racji wykonywanych czynności, pracownik może być narażony na oddziaływanie różnorodnych sub-
stancji chemicznych jak: farby, kleje, rozpuszczalniki, ponadto często pracuje w pomieszczeniach zapylonych, 
zatem może być podatny na alergie oraz choroby układu oddechowego.   



W pracy zawodowej wykorzystuje maszyny i urządzenia elektryczne, budowlane, pomiarowe, co wiąże się  
z narażeniem na hałas i wibracje.

Godziny pracy technika robót wykończeniowych związane są z potrzebami realizowanego zadania, mogą wy-
nosić kodeksowe 8 godzin, jednak w niektórych przypadkach mogą być ustalane inaczej, również w dni wolne.

WYMAGANIA PSYCHOFIZYCZNE:
W pracy technika robót wykończeniowych w budownictwie szczególnie istotna jest ogólna sprawność fizyczna, 
wytrzymałość na długotrwały wysiłek, sprawność układu kostno-stawowego oraz układu mięśniowego - osoby 
pracujące w tym zawodzie przez większą część dnia są w ruchu, często muszą także przenosić ciężkie urządzenia 
i materiały. Ponadto technik robót wykończeniowych powinien mieć zdolności manualne i techniczne przy-
datne przy posługiwaniu się podczas pracy różnymi narzędziami i urządzeniami. Powinna charakteryzować go 
odpowiedzialność i zdyscyplinowanie, a także dokładność przy wykonywaniu zadań, co jest podstawą jakości 
i trwałości wykonanej pracy, a także wyczucie proporcji i estetyki, co ma wpływ na efekt końcowy jego pracy.  
Z racji zadań związanych z koordynacją i nadzorem powinien mieć umiejętności komunikacyjne oraz przejawiać 
samodzielność w podejmowaniu decyzji.  

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu są wszystkie choroby ograniczające sprawność ruchową, choro-
by układu kostno-stawowego oraz układu oddychania, w tym alergie. 

WARUNKI PODJĘCIA PRACY:
Zawód technika robót wykończeniowych w budownictwie można zdobyć ucząc się w technikum, a warun-
kiem uzyskania tytułu jest ukończenie szkoły oraz zdanie egzaminów potwierdzających posiadanie kwalifi-
kacji zawodowych. Można także, po ukończeniu szkoły zawodowej i uzyskaniu kwalifikacji – „monter zabu-
dowy i robót wykończeniowych w budownictwie”, uzupełnić swoje kwalifikacje na kwalifikacyjnych kursach 
zawodowych i zdać egzamin potwierdzający posiadanie kwalifikacji – „organizacja, kontrola i sporządzanie 
kosztorysów robót budowlanych”. 

Zdany egzamin maturalny daje szansę kontynuowania nauki na studiach wyższych, np. na Politechnice Świę-
tokrzyskiej w Kielcach na kierunku budownictwo, specjalność: budownictwo ogólne, budowa dróg, konstruk-
cje budowlane, mosty oraz technologia i organizacja budownictwa.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA:
Wraz z rozwojem sektora budownictwa, szczególnie budownictwa mieszkaniowego oraz infrastruktury usługo-
wej, powstało bardzo duże zapotrzebowanie na pracowników robót budowlanych, w tym prac wykończenio-
wych, zarówno przy inwestycjach, jaki i remontach budynków. 
Absolwenci tego kierunku ze względu na szeroki zakres uprawnień do wykonywania prac budowlanych, znajdą 
zatrudnienie w firmach budowlanych oraz remontowych wykonujących roboty wykończeniowe. Jest to zawód 
wszechstronny - technicy robót wykończeniowych są niezbędni przy pracach związanych z montażem suchej 
zabudowy, malarskich, tapeciarskich, tynkarskich, posadzkarskich, glazurniczych. Zapotrzebowanie na pracow-
ników w tym zawodzie obserwuje się zarówno w Polsce, jak i innych krajach Unii Europejskiej.
Osoby przedsiębiorcze mogą prowadzić własną firmę remontowo-budowlaną. 

Monter zabudowy i robót wykończeniowych to zawód bardzo wszechstronny, który daje kwalifikacje do wyko-
nywania licznych prac budowlanych, np. malarskich, tapeciarskich, tynkarskich, posadzkarskich, glazurniczych. 
W chwili obecnej budownictwo bardzo dynamicznie się rozwija i na rynku pracy brakuje fachowców. Absolwen-
ci kierunku nauczania „Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie” są bardzo atrakcyjnymi 
pracownikami dla pracodawców ze względu na szeroki zakres uprawnień do wykonywania prac budowlanych.
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