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Zawód murarza
Praca murarza nie należy ani do łatwych, ani lekkich, dlaczego więc warto podjąć się nauki zawodu? Zapraszamy
do przeczytania naszego przewodnika po zawodach.

Okres między końcem edukacji a początkiem życia zawodowego wiąże się z trudnymi decyzjami dla młodego
człowieka. Wybór, który podejmie, może zadecydować o całym jego późniejszym życiu. Jesteś na etapie wyboru
swojej ścieżki życiowej? Rozważasz związać swoją karierę z budową? Pomożemy Ci dokonać wyboru. Poznaj
wszystkie plusy i minusy zawodu murarza i zadecyduj sam czy jest to praca dla Ciebie.
Czym zajmuje się murarz?
Zawód murarza uważany jest za jedną z cięższych czynności, ale również jedno z najważniejszych zajęć na
budowie. Wyspecjalizowany pracownik wznosi ściany przy pomocy kamieni, cegły, gipsu, betonu lub innych
materiałów budowlanych. Prócz tego wznosi również ﬁlary, schody i stropy. Swoją pracę wykonuje nie tylko na
placach budowy, ale również w trakcie remontów mieszkań, dlatego pracy dla murarza zawsze jest sporo.
Ryzyko zawodowe
Murarz przede wszystkim musi uważać na to, żeby nie upuścić sobie na kończynę ciężkiego kamienia czy cegły.
Poza tym narażony jest na upadek z wysokości i skaleczenie ostrymi, wystającymi przedmiotami. Ponadto
styczność z wapnem czy cementem może wywołać astmę i inne choroby płuc, oczu i skóry. Zagrożeniem jest także
prąd elektryczny, kontakt z którym może spowodować porażenie. Należy pamiętać, że w przypadku doznania
jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu w trakcie pracy, należy bezzwłocznie udać się do szpitala oraz zdać raport z
wypadku. Przyczyny zdarzenia ustala zespół powołany przez pracodawcę, zazwyczaj złożony z inspektora BHP i
inspektora pracy. Pracodawca jednak nie odpowiada za wypadku, który zdarzył się, podczas gdy pracownik był pod
wpływem alkoholu lub gdy załatwiał w godzinach pracy swoje prywatne sprawy.
Zarobki
Przejdźmy jednak do najważniejszej części. Praca murarza należy do najlepiej płatnych zawodów na budowie,
dlatego przyciąga spore rzesze chętnych do wykonywania tej profesji. Jedna czwarta murarzy za swoją pracę
dostaje co najmniej 5467 zł brutto, średnio zarabiają 4340 zł brutto. Praca w tym zawodzie jest coraz lepiej płatna i
w każdym kwartale można zaobserwować wzrost wynagrodzeń. Osoby wykwaliﬁkowane w tym zawodzie mogą
również liczyć na to, że nie będą miały problemu ze znalezieniem dobrze płatnej pracy za granicą, przede
wszystkim u naszych sąsiadów zza Odry.

Jak zostać murarzem?
Kurs przyuczający do zawodu trwa od kilku tygodni do 3 semestrów, ale niektóre szkoły reklamują się, że uczą tego
nawet w 24 h. Oczywiście umiejętności, które nabędziemy po tak błyskawicznym kursie, są raczej wątpliwe. Aby
wziąć udział w szkoleniu, wystarczy skończyć gimnazjum, jeśli zaś uczestnik chce otrzymać tytuł zawodowy, musi
mieć ukończoną zasadniczą szkołę zawodową lub kurs kompetencji ogólnych na poziomie zasadniczej szkoły
zawodowej. Tytuł Technika budownictwa otrzymuje osoba, która uzupełniła wykształcenie o egzaminy zawodowe
B.30. i B.33 oraz może pochwalić się średnim wykształceniem. Podstawowy kurs murarstwa kosztuje koło
1200-1600 zł.
Jeśli jesteś już murarzem i szukasz pracy w zawodzie, zapraszamy na stronę Pracownicy Budowlani, na której
każdego dnia publikujemy nowe oferty pracy w budownictwie.
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