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Kwalifikacje zawodowe

Wykonywanie robót dekarskich.

1 Główne zadania i wykonywane czynności

Dekarz pokrywa i naprawia dachy materiałami dekarskimi. Zakłada, konserwuje i remontuje urządzenia
służące do odprowadzania wody z dachów.

Przygotowuje blachy do robót dekarskich i obróbek blacharskich.

Wykonuje  podstawowe  operacje  blacharskie  (trasowanie,  cięcie,  wiercenie,  lutowanie  połączeń,
nitowanie, wywijanie krawędzi, wyklepywanie naroży itd.).

Obija blachą elementy drewniane.

Wykonuje pokrycia dachowe z różnych materiałów.

Montuje rynny i rury spustowe.

Kryje dachy różnymi rodzajami dachówek i materiałami z tworzyw sztucznych.

Wykonuje rekonstrukcje i konserwacje pokryć dachowych.

Rozbiera różne rodzaje pokryć dachowych.

2 Kompetencje i kwalifikacje

W zawodzie dekarza pracodawcy zatrudniają osoby legitymujące się dyplomem potwierdzającym
kwalifikacje zawodowe. Oprócz zasadniczej szkoły zawodowej możliwe jest również przyuczenie do
zawodu w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Możliwe jest dalsze kształcenie w liceum
w celu uzupełnienia wykształcenia średniego i zdobycie innej kwalifikacji zawodowej po ukończeniu
odpowiedniego kursu kwalifikacyjnego i zdaniu egzaminu zawodowego

Dekarz  powinien  mieć  podstawową  wiedzę  o:  rodzajach  i  elementach  obiektów  budowlanych,
elementach instalacji budowlanych, materiałach budowlanych i ich zastosowaniach. Powinien znać
zasady sporządzania rysunków budowlanych i przestrzegać ich, umieć wykonywać szkice robocze,
a także rozróżniać rodzaje i  elementy dokumentacji  stosowanej w budownictwie. W tym zawodzie
bardzo istotna jest także umiejętność rozpoznawania elementów zagospodarowania terenów budów.

W  zawodzie  dekarza  są  wymagane  umiejętności  wykonywania  pokryć  dachowych  i  obróbek
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dekarskich, wykonywania montażu okien dachowych, świetlików itp., wykonywania odwodnień połaci
dachowych,  prowadzenia  remontów  i  rozbiórek  pokryć  dachowych,  rozumienia  specyfikacji
technicznych, norm oraz instrukcji wykonywania pokryć dachowych. Niezbędna jest też wiedza na
temat m.in.  rodzajów i  elementów konstrukcji  dachów i  systemów odwodnień połaci  dachowych,
rodzajów pokryć dachowych,  wykonywania izolacji  i  sprzętu do wykonywania i  rozbiórki  obróbek
dekarskich i odwodnień połaci dachowych.

Wykonywanie  zawodu dekarza wymaga zdolności  manualnych,  koordynacji  i  podzielności  uwagi.
W tym zawodzie jest też wymagana duża sprawność fizyczna i wytrzymałość.

3 Środowisko i charakter pracy

Dekarz  pracuje  w warsztacie  i  na  dachu;  praca na dachu jest  uzależniona od dobrych warunków
atmosferycznych. Z tego samego powodu jest to praca sezonowa. Głównym zagrożeniem podczas
wykonywania tego zawodu jest ryzyko upadku z wysokości. Jest to praca wymagająca dobrej kondycji
fizycznej ze względu na konieczność przenoszenia dużej ilości materiałów i narzędzi. Prace na wysokości
są prowadzone tylko w świetle dziennym i w systemie jednozmianowym.


