Szkoły:

Kształcenie:

Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego
ul. Piotra Skargi 21, 95-200 Pabianice
Tel. (42) 215-41-73
www.zs1.pabianice.com.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
ul. Brzeźnicka 20, 97-500 Radomsko
Tel. (44) 682-21-56
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1
ul. Pomologiczna 6, 96-100 Skierniewice
Tel./Fax (46) 833-68-66
www.zsz1.skierniewice.com.pl
Budowlane Technikum Uzupełniające
dla Dorosłych " Żak" w Łodzi
ul. Piotrkowska 278
90-361 Łodź
Tel. (42)681-24-78
www.zak.edu.pl

Uzupełniające Technikum Budowlane
dla Dorosłych Łódzkiej Korporacji Oświatowej
ul. Jaracza 70, 90-251 Łódź
Tel. (42) 679-17-12, (42) 679-19-96
Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Technikum
Plac Jana Kilińskiego 8, 95-100 Zgierz
Tel.. (42) 719-08-66
www.zzsp.miastozgierz.pl
Kursy:

Cech Rzemiosł Budowlanych, Drzewnych
i Mineralnych w Łodzi
91-765 Łódź, ul. Górnicza 36A
Tel/fax: (042) 656-28-82
www.cech.forweb.pl

PROFESJA Centrum Kształcenia Kadr
ul. Piotrkowska 16
90-269 Łódź
tel. (42) 630 13 16, 630 12 83
lodz@profesja.edu.pl
Ośrodek Kształcenia Zawodowego
pl. Wojewódzki 3
98-200 Sieradz
Tel./fax 43 827-13-04

Murarz

Klasyfikacja Zawodów i Specjalności: 711202

Więcej informacji
o zawodzie znajdziesz w:

Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej:
w Łodzi:

ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź,
Tel. (42) 66 30 255, 66 30 273
oraz oddziałach:
w Piotrkowie Trybunalskim:
ul. Starowarszawska 4, 97 - 300 Piotrków Tryb.
Tel. (44) 649 60 87
w Sieradzu:
ul. 3 Maja 7, 98 - 200 Sieradz
Tel. (43) 822 81 84, 822 81 86
w Skierniewicach:
ul. Senatorska 10, 96 - 100 Skierniewice
Tel. (46) 833 39 74, 833 36 50

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej
Łódź 2016

Murarz to wykwalifikowany robotnik zajmujący się
wznoszeniem ścian z cegieł, kamieni, elementów
betonowych, gipsowych, ceramicznych i innych
materiałów budowlanych. Oprócz ścian może
wykonywać także schody, filary czy stropy, układać
na ścianach elewacje, wykuwać otwory.
Zadania zawodowe:

 analizowanie rysunków roboczych i ustalanie na
ich podstawie położenia elementów murarskich w
budynku
 wytyczanie fundamentów, ścian nośnych
i działowych, łęków i sklepień, filarów, kanałów
dymowych i wentylacyjnych oraz innych
elementów
 ocenianie
przydatności
materiałów
do wykonania robót murarskich
 przygotowywanie zapraw murarskich
 obsługiwanie maszyn budowlanych stosowanych
w robotach murarskich
 wykonywanie z różnych materiałów murów
pełnych o różnej grubości
 wykonywanie murów z otworami okiennymi
i drzwiowymi
 wykonywanie murów z kanałami dymowymi
i wentylacyjnymi, murowanie kominów
 wykonywanie łuków i sklepień
 osadzanie stolarki okiennej i drzwiowej
oraz elementów ślusarki budowlanej
 spoinowanie ścian, licowanie ścian cegłą licówką,
okładzinami ceramicznymi i kamieniem
 układanie
izolacji
przeciwwilgociowych
na wykonywanych ścianach, montowanie izolacji
cieplnych i akustycznych na ścianach lub
wewnątrz ścian
 wykonywanie tynków niższych kategorii
zabezpieczających mury zewnętrzne przed
zawilgoceniem wodą opadową
 wykonywanie rozbiórki konstrukcji murowych

Warunki podjęcia pracy w zawodzie

Kwalifikacje do zawodu murarza zdobywa się
w zasadniczej szkole zawodowej (Murarz-tynkarz)
i/lub technikum o profilu budowlanym (Technik
budownictwa). Istnieje też możliwość nauki w
systemie
kursowym
(Kwalifikacyjne
kursy
zawodowe). Praktyka jednak jest w tym zawodzie
niezwykle istotna. Zdobywanie umiejętności na
prawdziwym placu budowy jest dla murarza
nieocenionym doświadczeniem. Często bowiem
pracodawcy zwracają uwagę na brak praktycznych
umiejętności absolwentów szkół.
Osoby młodociane mają możliwość zdobycia
kwalifikacji zawodowych poprzez kształcenie
teoretyczne i praktyczne organizowane przez Cech
Rzemiosł Budowlanych i zdanie egzaminu
czeladniczego w Izbie Rzemieślniczej.
Wymagania psychofizyczne:

Praca murarza należy do prac do ciężkich.
Murarz powinien być w pełni sprawny fizycznie
i ruchowo, dość silny. Powinien mieć sprawny układ
kostno-stawowy, oddechowy i krwionośny oraz dobrą
koordynację wzrokowo-ruchową oraz wyobraźnię
przestrzenną. Jest to praca dla osób zrównoważonych
emocjonalnie, opanowanych i cierpliwych. Niezwykle
istotna jest także dokładność.
Murarze przeważnie tworzą zespoły, w których każdy
ma swoje wyznaczone zadania dlatego cenna jest
umiejętność
nawiązywania
i
utrzymywania
pozytywnych relacji interpersonalnych z innymi
ludźmi.
Przeciwwskazania do wykonywania zawodu:

Przeciwwskazaniem do pracy w zawodzie murarza
jest lęk wysokości, wady wzroku: schorzenia
upośledzające ostrość widzenia i ograniczające jego
pole, jednooczność, upośledzenie stereoskopii, duża

krótkowzroczność,
oczopląs,
schorzenia
laryngologiczne: przewlekłe choroby uszu, znaczne
upośledzenie słuchu, choroby błędnika, zawroty
głowy, zaburzenia równowagi, tendencje do omdleń,
cukrzyca, padaczka, schorzenia neurologiczne,
choroby psychiczne, choroby układu sercowonaczyniowego upośledzające wydolność krążenia,
nadciśnienie tętnicze, choroby układu oddechowego
upośledzające sprawność wentylacji płuc, dychawica
oskrzelowa, skrzywienie kręgosłupa, upośledzenia:
sprawności ruchowej kończyn górnych i dolnych,
osłabienie mięśni tułowia.
Możliwości i szanse zatrudnienia:

Murarze zatrudniani są w przedsiębiorstwach
budowlanych i remontowych. Stanowią podstawową i
najliczniejszą grupę zawodową w branży budowlanej.
Pracują bezpośrednio na placu budowy, przy nowo
wznoszonych obiektach lub przy odbudowie,
przebudowie bądź remoncie już istniejących.
Cześć z nich decyduje się na założenie własnej
działalności gospodarczej.Możliwość wykonywania
indywidualnych zleceń lub praca dla większych firm
jako podwykonawca oznacza dla murarza więcej
swobody, a często również wyższe zarobki.
Płace

Wynagrodzenie murarza rośnie wraz z rozwojem jego
umiejętności zawodowych. Początkujący murarz
zaczyna zwykle od płacy minimalnej. Osoba
z doświadczeniem zawodowym może liczyć na
wynagrodzenie przekraczające średnią krajową.

