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MONTER ZABUDOWY I ROBÓT 

WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE  
 

CYKL NAUCZANIA: 3 LATA                         SYMBOL ZAWODU  712905 

Obszar kształcenia – budowlany (BD) 

 

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie będzie zajmował się 

malowaniem ścian, sufitów, powierzchni stolarki oraz ślusarki budowlanej, a także 

innych elementów wyposażenia i konstrukcji budynku. Zajmuje się on również 

tapetowaniem. Wykonuje podłogi i inne nawierzchnie z: drewna, płytek lastrykowych, 

płytek ceramicznych, płytek z tworzyw sztucznych, z wykładzin rulonowych z tworzyw 

sztucznych. Wykonuje posadzki bezspoinowe (jastrychowe) cementowe, lastrykowe, 

ksylolitowe, estrychgipsowe i z żywic syntetycznych. Podczas prac malarsko – 

tapeciarskich ustala zakres robót i przygotowuje potrzebne materiały, narzędzia i sprzęt. 

Kolejnym etapem pracy malarza-tapeciarza jest przygotowanie podłoża pod malowanie 

lub tapetowanie. W pomieszczeniach remontowanych malarz oczyszcza ściany, likwiduje 

zacieki, naprawia drobne uszkodzenia tynków oraz gruntuje podłoże. Tapetowanie także 

poprzedzone jest przygotowaniem podłoża. Podczas prac posadzkarskich monter 

zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie posługuje się odpowiednimi 

narzędziami, sprzętem pomocniczym oraz maszynami do obróbki drewna, przygotowania 

zaprawy, szlifowania nawierzchni podłogowych i transportu materiałów na placu 

budowy. Analizuje rysunki robocze i ustala na ich podstawie rodzaj i zakres prac. 

Dobiera odpowiednie materiały, narzędzia, sprzęt i maszyny. Przygotowuje podłoże, 

wykonuje zabezpieczenia izolacyjne. Przygotowuje też mieszanki cementowe, 

lastrykowe, ksylolitowe itp. 

 

 

 



 

Po ukończeniu szkoły: 

Nauka: kontynuacja nauki od II klasy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, kursy 

kwalifikacyjne. 

Praca: Zatrudnienie możesz znaleźć w zakładach remontowo – budowlanych, zakładach 

usług malarskich; możesz założyć również samodzielną firmę. Na rynku pracy 

poszukiwani są specjaliści z zakresu prac malarsko – tapeciarskich oraz posadzkarskich. 

Kwalifikacja w zawodzie monter zabudowy i robót 
wykończeniowych w budownictwie: 

BD.4. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych 

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w 

budownictwie uzyskuje  zawód technik robót wykończeniowych w budownictwie po 

potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji BD.21. Organizacja, kontrola i sporządzanie 

kosztorysów robót budowlanych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego. 

 

 

 


