Kształcenie
W województwie łódzkim, kwalifikacje do
wykonywania zawodu technik renowacji elementów
architektury zdobyć można w następujących szkołach:
Technikum
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 15,
ul. dr. Stefana Kopcińskiego 5/11,
90-242 Łódź
tel: 42 /678 19 20
e-mail: zsp15@zsp15.ldi.pl
http://zsp15.ldi.pl/technik-renowacji-elementowarchitektury/
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek
Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3 im.
Władysława Stanisława Reymonta
Technikum – 4 lata
ul. Broniewskiego 16
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 44 649-57-62
e-mail:zsp3@zsp3.piotrkow.pl
http://www.zsp3.piotrkow.pl

Więcej informacji
o zawodzie znajdziesz w:

Technik renowacji elementów
architektury
Klasyfikacja Zawodów i Specjalności: (311210

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

http://pl.clipart.me/free-vector/

Przydatne adresy:
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi
ul. Praussa 4, 94-203 Łódź
Tel: 42/ 634 91 33, 42/ 664 80 50
e-mail: komisja@komisja.pl,
www.oke.lodz.pl
System Informacji Oświatowej /SIO udostępniony
przez Centrum Informatyczne Edukacji , pozwala
wyszukiwać dane teleadresowe w prowadzonym na tej
stronie Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych:
http://sio.men.gov.pl/index.php/rspo

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

Technik renowacji elementów architektury jest nowym
zawodem
wprowadzonym
klasyfikacją
zawodów
szkolnictwa zawodowego (Dz.U. z 2012r., poz.7).

Zadania zawodowe
Zakres zadań zawodowych technika renowacji
elementów architektury jest zróżnicowany w zależności
od rodzaju wykonywanego zlecenia. Podstawowe z nich :












wykonywanie prac remontowych i renowacyjnych
różnego rodzaju tynków, polichromii, okładzin
kamiennych oraz ceramicznych i szczegółów
architektonicznych, murów nieotynkowanych, powłok
malarskich,
wykonywanie
prac
remontowo-budowlanych,
renowacje oraz naprawy konstrukcji, budynków
i zabytków architektury,
projektowanie oraz wykonywanie sztukatorskich oraz
kamieniarskich
dekoracji
szczegółów
architektonicznych,
rekonstrukcja detali architektonicznych, odnawianie
sztukatorskich
i
kamieniarskich
elementów
architektury,
przygotowywanie
projektów
komputerowych
określonych elementów sztukatorskich architektury,
demontaż uszkodzonych detali zabytkowych obiektów,
organizacja i realizacja prac renowatorskich.

Kandydat do pracy powinien znać technologię użycia
materiałów stosowanych w procesie renowacji oraz
umieć ocenić stan elementów architektonicznych.
Ponadto osoby ubiegające się o pracę w tym zawodzie
powinny posiadać doświadczenie zawodowe w zakresie
renowacji i konserwacji budynków, sztukaterii, rzeźb/
płaskorzeźb. Wymagana jest także dyspozycyjność, gdyż
ze względu na zróżnicowany charakter zleceń i ich
lokalizację (często poza miejscem zamieszkania), praca
może być wykonywana zarówno w weekendy, dni wolne
od pracy jak i w godzinach nadliczbowych.
















Zawód technik renowacji elementów architektury może
być wykonywany przez osoby, które ukończyły
technikum 4-letnie lub kształciły się na kwalifikacyjnych
kursach zawodowych
w
zakresie
kwalifikacji
wyodrębnionych w zawodzie: K1 Wykonywanie i
renowacja detali architektonicznych; K2 Prowadzenie
prac
renowatorskich
elementów
architektury.
Warunkiem uzyskania uprawnień jest pomyślnie zdany
egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w tym
zakresie. Egzaminy zawodowe organizowane są przez
Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łodzi /OKE/.
http://www.oke.lodz.pl/, aktualne na 25.10.2016r.









lęk wysokości, klaustrofobia,
duże i średnie wady wzroku, które nie dadzą się
korygować szkłami kontaktowymi, okularami takie jak:
astygmatyzm, duża krótkowzroczność, schorzenia
upośledzające ostrość i pole widzenia, jednooczność,
upośledzenie stereoskopii, daltonizm, oczopląs,
zaburzenia układu nerwowego, epilepsja,
schorzenia laryngologiczne : choroby błędnika,
zawroty głowy, zaburzenia równowagi, lęk wysokości,
tendencje do omdleń
niektóre choroby psychiczne.

Wymagania psychofizyczne



Warunki podjęcia pracy w zawodzie






sprawność układu kostno - stawowego,
ogólny dobry stan zdrowia,
sprawność rąk i placów (umożliwia wykonywanie prac
manualnych),
odporność na lęk wysokości,
duża wrażliwość plastyczna,
inwencja twórcza,
ponadprzeciętna wyobraźnia przestrzenna,
wysoka sprawność manualna,
spostrzegawczość, cierpliwość,
pamięć wzrokowa,
umiejętność koncentracji uwagi i podzielność uwagi,
wysoki poziom inteligencji,
zrównoważenie emocjonalne,
odpowiedzialność i zdyscyplinowanie,
odporność na stres, terminowość
uzdolnienia plastyczne i manualne;
pracę w zawodzie ułatwią zainteresowania z zakresu
historii sztuki oraz architektury.
Przeciwwskazania do wykonywania zawodu







znacznego stopnia zaburzenia kończyn górnych
i dolnych, utrudniające sprawne wykonywanie
czynności zawodowych,
alergie, skłonność do uczuleń, choroby skóry, np.
łuszczyca – w miejscu pracy jest kontakt
z substancjami chemicznymi, np.: konserwującymi,
grzybobójczymi,
astma - praca w zapylonych pomieszczeniach,

Możliwości i szanse zatrudnienia
Przedstawiciele tego zawodu znajdą zatrudnienie w:
 instytucjach
zajmujących się ochroną zabytków
kultury, muzeach, zabudowach pałacowo-zamkowych,
 zakładach rzemieślniczych, firmach zajmujących się
pracami
konserwacyjno
–
remontowymi
w
zabytkowych obiektach budowlanych,
 firmach budowlano-architektonicznych, wykonujących
dekoracje
sztukatorskie
i
kamieniarskie
we
współczesnych obiektach mieszkalnych i użytkowych,
 firmach
projektowych zajmujących się zarówno
opracowywaniem projektów architektonicznych, jak
i wykonywaniem obiektów małej architektury (rzeźby,
pomniki, nagrobki itp.),
Osoby przedsiębiorcze mają możliwość założenia
własnej firmy i wykonywania zleceń.
Płace
Wynagrodzenie
technika
renowacji
elementów
architektury rośnie wraz z rozwojem jego umiejętności
zawodowych. Uzależnione jest zarówno od umiejętności
i posiadanych kwalifikacji, jak i miasta/ regionu w
którym szuka się zatrudnienia. Osoby prowadzące własną
działalność gospodarczą w tym zakresie zwykle zarabiają
więcej od fachowców zatrudnionych na etacie. Zarobki
osób pracujących na etacie mogą oscylować między
minimalną a średnią płacą krajową (wg danych z X.2016r.: jest
to przedział 1.850,00 – 4.251,21 zł.brutto).

