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kwalifikacje główne zadania i czynności zawodowe

symbol cyfrowy zawodu  711204

BUD.12. Wykonywanie robót 
murarskich i tynkarskich

Kształcenie w zawodzie MURARZ-
TYNKARZ odbywa się:
• w trzyletniej branżowej szkole  

pierwszego stopnia;
• na kwalifikacyjnych kursach 

zawodowych.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie murarz-tynkarz 
powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych 
w zakresie kwalifikacji BUD.12. Wykonywanie robót murarskich 
i tynkarskich:
1) wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek 

betonowych;
2) wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych;
3) wykonywania i naprawy tynków wewnętrznych i zewnętrznych;
4) wykonywania remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji 

budowlanych. 

Murarz-tynkarz
Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK): TRZECI
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predyspozycje do wykonywania zawodu

• komunikatywność; 

• odporność na stres;

• cierpliwość; 

• dokładność i rzetelność;

• wytrwałość i cierpliwość;

• dobre zdrowie i sprawność ruchowa;

• odporność na długotrwały wysiłek fizyczny;

• koordynacja wzrokowo-ruchowa;

• łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą; 

• brak lęku przed wysokością;

• zmysł równowagi;

• wyobraźnia konstrukcyjna i techniczna;

• gotowość do pracy w szybkim tempie;

• gotowość do pracy w różnych warunkach środowiskowych.

warunki pracy

możliwości pracy w zawodzie

Będziesz pracować:

• indywidualnie lub w zespole z nadzorem brygadzisty;

• wykonując działania ręcznie na wolnym powietrzu, na terenie budowy;

• w różnych miejscach na budowach obiektów oraz w użyteczności publicznej, przemysłowych, handlowych, mieszkalnych 
wielorodzinnych i jednorodzinnych;

• najczęściej w systemie jednozmianowym (nie wliczając zleceń, gdzie czas pracy może być nienormowany);

• na wysokości.

Możesz pracować między innymi:

• w przedsiębiorstwach ogólnobudowlanych;

• w firmach remontowo-budowlanych;

• w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych;

• w firmach zarządzających nieruchomościami;

• w przedsiębiorstwach handlowych, zajmujących się 
sprzedażą materiałów budowlanych;

• we własnej firmie.
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ścieżki kształcenia w zawodzie  
murarz-tynkarz

ścieżka dla absolwentów szkół podstawowych

ośmioletnia szkoła  

podstawowa

trzyletnia branżowa  

szkoła pierwszego  

stopnia

kwalifikacja  
BUD.12. Wykonywanie robót 

murarskich i tynkarskich 
oraz zdanie egzaminu zawodowego 

z zakresu tej kwalifikacji lub 
egzaminu czeladniczego
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ścieżki kształcenia w zawodzie  
murarz-tynkarz

ścieżka dla absolwentów szkół ponadpodstawowych i osób dorosłych

kwalifikacyjny 

kurs zawodowy

w zakresie kwalifikacji  
BUD.12. Wykonywanie robót 

murarskich i tynkarskich 
oraz zdanie egzaminu zawodowego 

z zakresu tej kwalifikacji


