
TECHNIK BUDOWNICTWA 
Zawód szkolny - czas trwania nauki 4 lata 

 

ABSOLWENT KOŃCZĄCY KIERUNEK TECHNIK 

BUDOWNICTWA ZNAJDZIE PRACĘ W: 

 przedsiębiorstwach budowlanych; 

 jednostkach wojskowych (np. w zakresie konserwacji                 

i utrzymania obiektów wojskowych); 

 pracowniach konserwacji zabytków; 

 spółdzielniach mieszkaniowych i wspólnotach mieszkaniowych; 

 urzędach gminy i miasta; 

 biurach projektów; 

 instytutach naukowo – badawczych; 

 hurtowniach materiałów i maszyn budowlanych. 

Ponadto po zdobyciu uprawnień budowlanych może pracować                

na stanowiskach kierowniczych (np. jako kierownik budowy). 

Może również prowadzić własną działalność gospodarczą w branży 

budowlanej. 

 

CZYM ZAJMUJE SIĘ TECHNIK BUDOWNICTWA ? 

 
Organizuje i kontroluje: 

 prace związane z zagospodarowaniem terenu budowy;  

 roboty ziemne;  

 roboty budowlane stanu surowego i wykończeniowe;  

 roboty mające na celu utrzymanie obiektów budowlanych oraz ich przebudowę i rozbiórkę. 
 

JAKIE ZADANIA ZAWODOWE WYKONUJE TECHNIK BUDOWNICTWA ?  

 Organizuje i prowadzi roboty budowlane – m.in. zbrojarskie i betoniarskie; 

 kieruje pracą zespołów – brygad budowlanych;  

 opracowuje elementy dokumentacji budowlanej (obliczeniowej i rysunkowej); 

 prowadzi dokumentację budowy; 

 sporządza kosztorys przedmiaru i obmiaru robót; 

 wykonuje oznaczenia technicznych materiałów i wyrobów budowlanych;               

 wykonuje inwentaryzację i wycenę obiektów; 

 organizuje i prowadzi prace remontowe; 

 prowadzi rozliczenia za robociznę i materiały oraz rozliczenia z inwestorem.  

                                                                                                                                          

GDZIE ZNAJDZIESZ PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ 

 

L.p. Nazwa zakładu pracy i właściciel Adres i dane kontaktowe 

1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe 

HRYN – BUD, Andrzej Hrycyk 

ul. Gliniana 17E,                                    

84 – 300 Lębork – Mosty            

tel.: 602 608 562 

2. Zakład Budowlany Dzida i Zaręba spółka jawna,            

Leon Dzida i Tadeusz Zaręba 

ul. Pionierów 4b,                                         

84 – 300 Lębork                                 

tel.: 59 862 16 51 

3. Usługi Ogólnobudowlane Mabbud, Bożena Majer Garczegorze 19,                                           

84 – 351 Nowa Wieś Lęborska   

tel.: 691 405 208 

 Klasa technik budownictwa (profil inżynieryjno – wojskowy), jest propozycją zarówno dla chłopców jak i dziewcząt. 

 Po zdaniu egzaminu maturalnego absolwent może podjąć studia inżynierskie, np. na kierunku budownictwo lądowe. 

 

 


