Zintegrowany Rejestr Kwaliﬁkacji
Formularz dla kwaliﬁkacji - podgląd
Typ wniosku
Wniosek o włączenie kwaliﬁkacji do ZSK

Nazwa kwaliﬁkacji*
Glazurnik - Świadectwo czeladnicze
Skrót nazwy
Glazurnik
Rodzaj kwaliﬁkacji*
kwaliﬁkacja cząstkowa
Proponowany poziom Polskiej Ramy Kwaliﬁkacji*
3
Krótka charakterystyka kwaliﬁkacji oraz orientacyjny koszt uzyskania dokumentu potwierdzającego
otrzymanie danej kwaliﬁkacji*
Osoba posiadająca kwaliﬁkację "Glazurnik - Świadectwo czeladnicze" świadczy usługi w zakresie
wykonywania robót okładzinowych oraz napraw okładzin ceramicznych. Uzyskaniem kwaliﬁkacji
w szczególności mogą być zainteresowane osoby, które wchodzą na rynek pracy, chcą zdobyć
kwaliﬁkacje z branży remontowo-budowalnej lub planują przekwaliﬁkowanie się. Zdobyciem tej
kwaliﬁkacji mogą być również zainteresowane osoby posiadające umiejętności i doświadczanie
w zakresie robót remontowo-budowalnych, które chcą potwierdzić swoje kompetencje.
"Glazurnik - Czeladnik" może być zatrudniony w ﬁrmach budowlanych oraz remontowych,
wykonujących roboty wykończeniowe, lub we własnej ﬁrmie świadczącej usługi z zakresu
glazurnictwa. Opłata za Egzamin (walidacja i certyﬁkacja) czeladniczy w wyniku, którego
uzyskuje się Świadectwo czeladnicze w 2017 r. wynosi 661 zł. (Ustawa o rzemiośle, Dz. U. z
2015 r., poz. 1782 z zm.)
Orientacyjny nakład pracy potrzebny do uzyskania kwaliﬁkacji [godz.]*
960
Grupy osób, które mogą być zainteresowane uzyskaniem kwaliﬁkacji*
Uzyskaniem kwaliﬁkacji "Glazurnik - Świadectwo czeladnicze" w szczególności mogą być
zainteresowane osoby, które:  pracują w branży remontowo-budowlanej i chcą poszerzyć oraz
potwierdzić swoje umiejętności w zakresie prac glazurniczych;  wchodzą na rynek pracy i
posiadają kwaliﬁkacje w pokrewnych zawodach;  są zainteresowane przekwaliﬁkowaniem się
lub zdobyciem nowej kwaliﬁkacji ze względu na zgłaszane przez pracodawców zapotrzebowanie
na specjalistów w tym zakresie.

Wymagane kwaliﬁkacje poprzedzające
Opis
Lista

W razie potrzeby warunki, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji*
Kwaliﬁkację "Glazurnik - Świadectwo czeladnicze" mogą uzyskać osoby, które z wynikiem
pozytywnym zdały egzamin czeladniczy. Ogólne wymagania i warunki uzyskania kwaliﬁkacji
określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie
egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego
przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 89).
Do egzaminu czeladniczego może przystąpić osoba, która spełnia jeden z następujących
warunków: 1) ukończyła naukę zawodu u rzemieślnika jako młodociany pracownik oraz
dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników w formach pozaszkolnych; 2) posiada
świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz ukończyła
kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej, dotyczące umiejętności zawodowych
wchodzących w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin; 3) jest uczestnikiem praktycznej nauki
zawodu dorosłych, o której mowa w art. 53c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 4) posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo
ośmioletniej szkoły podstawowej i co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym
zdaje egzamin; 5) posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo
dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie zawodowe o kierunku
związanym z zawodem, w którym zdaje egzamin; 6) posiada tytuł zawodowy w zawodzie
wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej półroczny okres
wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin; 7) posiada świadectwo ukończenia gimnazjum
albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego, a
także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu
zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwa potwierdzającego kwaliﬁkację
w zawodzie.
Zapotrzebowanie na kwaliﬁkację*
Świadectwa czeladnicze i dyplomy mistrzowskie są nadawane na podstawie ustawy z dnia 22
marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. z 2015 r. poz. 1182 ze zm.). Kwaliﬁkacje te są wydawane przez
izby rzemieślnicze osobom, które z wynikiem pozytywnym złożyły stosowne egzaminy (opisane
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu
czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych
przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych; Dz.U. z 2017 r. poz. 89). Cechą
charakterystyczną egzaminów czeladniczych i mistrzowskich jest ich powszechna dostępność
dla różnych grup kandydatów, zarówno absolwentów nauki zawodu, jak też osób dorosłych,
które poszukują możliwości formalnego potwierdzenia kompetencji często zupełnie
niezwiązanych z wykształceniem i nabytych w wyniku samodzielnego uczenia się (np. w czasie
pracy). Jak podaje „Raport na temat działalności edukacyjnej rzemiosła” (Związek Rzemiosła
Polskiego, Warszawa 2016), w 2015 r. do egzaminów czeladniczych przystąpiło blisko 29 000
osób, z których 26 539 uzyskało świadectwa czeladnicze. Do egzaminów mistrzowskich
przystąpiło 2831 osób, z czego 2678 uzyskało dyplomy mistrzowskie. Przytoczony raport
wskazuje, że w 2015 r. w zawodach budowlanych do egzaminów czeladniczych przystąpiło 5767
osób a do egzaminów mistrzowskich 1039 osób. Od 2010 do 2015 roku wydano 893 świadectwa
czeladnicze w zawodzie glazurnik. Łącznie dla egzaminów czeladniczych w zawodzie glazurnik

powołano 20 komisji egzaminacyjnych (według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.).
Zainteresowanie tym zawodem wynika z faktu, że prężnie rozwijający się rynek nieruchomości
sprzyja rozwojowi usług budowlanych. Na podstawie danych GUS („Budownictwo mieszkaniowe
– tablice przeglądowe od 1991 roku”) w 2014 roku liczba mieszkań oddawanych do użytku
wynosiła 143 166 a w 2015 roku 147 711. Widoczna jest zatem tendencja wzrostowa.
Mieszkania na rynku pierwotnym oddawane są w stanie deweloperskim, niezbędne jest zatem
korzystanie z usług fachowców z branży wykończeniowej: glazurników, posadzkarzy, malarzy,
których kwaliﬁkacje powinny być formalnie poświadczone, co przyczyni się do zapewnienia
jakości świadczonych usług. Rynek usług budowlanych zmierza w kierunku coraz większej
profesjonalizacji prac wykończeniowych, w tym prac glazurniczych. Wynika to z rozwoju
technologii wymagających aktualnej wiedzy i nowych umiejętności. Powiązane jest to z nowymi
trendami i modą w zakresie wykańczania wnętrz przy użyciu nietypowych materiałów lub
według specyﬁcznego wzoru. Dlatego też wzrasta zapotrzebowanie na usługi osób dobrze
przygotowanych do wykonywania tego typu prac. Włączenie świadectwa czeladniczego w
zawodzie glazurnik do Zintegrowanego Systemu Kwaliﬁkacji wzmocni rozpoznawalność
świadectwa. Będzie też dodatkowo ofertą uzyskania formalnych kwaliﬁkacji, mających istotny
wpływ na jakość i bezpieczeństwo świadczonych usług w obrębie branży budowlanej.
Odniesienie do kwaliﬁkacji o zbliżonym charakterze oraz wskazanie kwaliﬁkacji ujętych w ZRK
zawierających wspólne zestawy efektów uczenia się*
Kwaliﬁkacje o zbliżonym charakterze Świadectwo czeladnicze w zawodzie glazurnik jest
powiązane z innymi kwaliﬁkacjami potwierdzającymi gotowość do świadczenia usług związanych
z robotami wykończeniowymi w budownictwie. Do kwaliﬁkacji o zbliżonym charakterze należą
świadectwa czeladnicze w zawodach:  murarz-tynkarz;  murarz;  betoniarz;  posadzkarz 
kamieniarz;  technolog robót wykończeniowych w budownictwie;  monter zabudowy i robót
wykończeniowych w budownictwie;  dyplom mistrzowski w zawodzie glazurnik;  dyplomy
potwierdzające kwaliﬁkacje w zawodach:  murarz-tynkarz;  betoniarz-zbrojarz;  kamieniarz; 
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie;  świadectwa potwierdzające
kwaliﬁkacje  B.5. Montaż systemów suchej zabudowy;  B.6. Wykonywanie robót malarskotapeciarskich;  B.7. Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych;  B.16. Wykonywanie
robót zbrojarskich i betoniarskich;  B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich. Różnice
między kwaliﬁkacjami o zbliżonym charakterze Wymienione kwaliﬁkacje różnią się od kwaliﬁkacji
wnioskowanej do włączenia do ZSK w następujących obszarach:  osoba posiadająca czeladnika
w zawodzie glazurnik – inaczej niż mistrz w zawodzie – nie organizuje i nie nadzoruje pracy w
zespole oraz nie prowadzi doskonalenia zawodowego współpracowników;  osoba posiadająca
czeladnika lub mistrza w zawodach: glazurnik, monter zabudowy i robót wykończeniowych w
budownictwie, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, murarz, murarz-tynkarz,
betoniarz, betoniarz-zbrojarz, kamieniarz oraz posadzkarz wykonuje czynności w zakresie prac
przygotowawczych (np. wylewki, izolacje, podkłady) oraz stosuje materiały okładzinowe (co jest
to wspólnym zakresem czynności dla zawodów związanych z wykonywaniem prac
wykończeniowych);  osoba posiadająca czeladnika w zawodzie glazurnik – inaczej niż osoba
posiadająca świadectwo czeladnicze w innych, wymienionych wyżej zawodach związanych z
wykonywaniem prac wykończeniowych – wykonuje i naprawia okładziny ścienne i posadzki z
materiałów ceramicznych i szklanych z wykorzystaniem specjalistycznych metod;  osoba
posiadająca czeladnika w zawodzie glazurnik wykonuje posadzki tylko z wykorzystaniem
materiałów ceramicznych i szklanych; inaczej niż posadzkarz – nie wykonuje posadzek z
pozostałych dopuszczonych do tego rodzaju powierzchni materiałów;  osoba posiadająca
czeladnika w zawodzie glazurnik wykonuje okładziny ścienne i podłogowe tylko z materiałów
ceramicznych i szklanych; inaczej niż osoba posiadająca świadectwo czeladnicze w zawodzie

kamieniarz – nie korzysta z materiałów i wyrobów kamiennych. Wspólne zestawy efektów
uczenia się  zestaw „Funkcjonowanie w przedsiębiorstwie” jest wspólny dla wszystkich
włączonych do ZSK świadectw czeladniczych;  zestawy „Wykonywanie robót okładzinowych” i
„Wykonanie napraw okładzin” występują również w kwaliﬁkacji dyplom mistrzowski w zawodzie
glazurnik.
Typowe możliwości wykorzystania kwaliﬁkacji*
Osoba posiadająca kwaliﬁkację "Glazurnik - Czeladnik" może m. in.:  świadczyć usługi z zakresu
glazurnictwa w ramach własnej działalności gospodarczej;  pracować w zakładach remontowobudowlanych;  współpracować z ﬁrmami deweloperskimi;  pracować w ﬁrmach usługowych
lub handlowych z branży budowlanej zajmujących się np. sprzedażą materiałów, dostarczaniem
różnych rozwiązań w tym zakresie lub doradztwem. "Glazurnik - Czeladnik" może w przyszłości
ubiegać się o tytuł mistrza w zawodzie. Po uzupełnieniu swoich kompetencji i ukończeniu
odpowiednich kursów może również przystąpić do egzaminów czeladniczych w zawodach:
betoniarz, posadzkarz, kamieniarz, murarz-tynkarz, technolog robót wykończeniowych w
budownictwie, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.
Wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację*
Szczegółowe wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację są
określone w Rozp. MEN z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu
mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne
izb rzemieślniczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 89) oraz w standardzie wymagań egzaminacyjnych.
Wymagania dotyczące metod stosowanych w walidacji: Weryﬁkacja efektów uczenia się
wymaganych dla kwaliﬁkacji jest przeprowadzana w dwóch etapach. Etap praktyczny polega na
samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych sprawdzających
umiejętności ujęte w zestawach efektów uczenia się 01–03. Etap teoretyczny (składający się z
części pisemnej i ustnej) polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania sprawdzające umiejętności
określone w wszystkich zestawach efektów uczenia się. Wymagania dotyczące zasobów
kadrowych: W skład komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin czeladniczy wchodzą co
najmniej 4 osoby: przewodniczący komisji lub jego zastępca, co najmniej dwóch członków
komisji oraz sekretarz, który sprawuje obsługę administracyjno-biurową komisji egzaminacyjnej i
nie uczestniczy w przeprowadzaniu egzaminu oraz ocenianiu i ustalaniu jego wyniku.
Przewodniczący komisji i jego zastępcy posiadają wykształcenie wyższe oraz co najmniej 6-letni
okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin. W przypadku braku możliwości
powołania przewodniczącego komisji lub zastępcy, którzy posiadaliby wykształcenie wyższe, w
szczególności w przypadku egzaminu przeprowadzanego w zawodzie unikatowym,
przewodniczący komisji lub zastępcy posiadają: 1) wykszt. średnie i tytuł mistrza w zawodzie,
którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej
3-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w
zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu mistrza, albo 2) wykszt. średnie i tytuł technika w
zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co
najmniej 6-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu
wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu technika, albo 3) wyksz. zasadnicze
zawodowe i tytuł mistrza w zawodzie unikatowym, którego dotyczy egzamin, oraz co najmniej 6letni okres wykonywania zawodu, po uzyskaniu tytułu mistrza. Członkowie komisji posiadają: 1)
wykszt. co najmniej zasadnicze zawodowe i tytuł mistrza w zawodzie, którego dotyczy egzamin,
lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, oraz co najmniej 3-letni okres wykonywania
zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po
uzyskaniu tytułu mistrza, albo 2) wykszt. co najmniej średnie i tytuł technika w zawodzie,

którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej
6-letni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w
zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu technika. Przewodniczący komisji, jego zastępcy oraz
członkowie komisji posiadają przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli, określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela lub ukończyły kurs pedagogiczny wymagany od instruktorów praktycznej nauki
zawodu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 120 ust. 4 Ustawy Prawo Oświatowe. Wymagania
dotyczące sposobu prowadzenia walidacji oraz warunków organizacyjnych i materialnych,
niezbędnych do prawidłowego prowadzenia walidacji Etap praktyczny przeprowadza się u
pracodawców lub w warsztatach szkoleniowych, posiadających warunki organizacyjne i
techniczne niezbędne do wykonania zadań egzaminacyjnych, czas trwania:  etapu
praktycznego nie może być krótszy niż 120 min. i nie dłuższy niż 24 h, łącznie w ciągu 3 dni 
części pisemnej nie może być krótszy niż 45 min. i nie dłuższy niż 210 min.  części ustnej etapu
teoretycznego nie może być dłuższy niż 30 min. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót
(opis zadania egzaminacyjnego do wykonania). Wydzielone stanowisko robocze (np. boks) o
wysokości dostosowanej do wymagań zadania egzaminacyjnego (najczęściej około 2,5m) z co
najmniej dwiema ścianami o dowolnej konstrukcji, przeznaczonymi do wykonania okładziny,
tworzącymi naroże wklęsłe lub wypukłe. Wyposażenie: zestaw materiałów przeznaczonych do
wykonania zaplanowanych prac montażowych (np. zaprawy wyrównujące, kleje). Materiały
okładzinowe (podłogowe lub ścienne; ceramiczne lub szklane). Akcesoria do przygotowania
podłoża i mocowania okładzin (np. krzyżyki dystansowe). Materiały do wykończenia i
konserwacji okładzin (np. zaprawa do spoinowania, środki czyszczące). Sprzęt i narzędzia
przeznaczone do wykonania zaplanowanych prac montażowych. Przybory pomiarowe. Środki
ochrony indywidualnej. Instrukcje maszyn i urządzeń. Apteczka.
Propozycja odniesienia do poziomu sektorowych ram kwaliﬁkacji (o ile dotyczy)
Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się*
Osoba posiadająca kwaliﬁkację świadectwo czeladnicze w zawodzie glazurnik jest gotowa do
samodzielnego wykonywania robót okładzinowych oraz napraw okładzin ceramicznych.
Przestrzega zasad doboru środków i materiałów budowlanych. Dokonuje pomiarów i obliczeń;
posługuje się dokumentacją budowlaną. Samodzielnie wykonuje prace zgodnie z wymaganiami
osoby zlecającej usługę. W porozumieniu z zleceniodawcą ustala zakres robót oraz dobiera
odpowiednie technologie i materiały do ich wykonania. Samodzielnie kształtuje warunki swojej
pracy, ustala plan działania oraz organizuje stanowisko swojej pracy. Przygotowuje materiały i
narzędzia niezbędne do wykonania powierzonego mu zadania. Rozwiązuje proste i
przewidywalne problemy występujące w trakcie wykonywania pracy. Współpracuje ze
specjalistami w innych dziedzinach branży budowlano-remontowej. Potraﬁ analizować oferty
pracy pod kątem posiadanych kompetencji. Jest gotowy do przestrzegania zasad etyki i kultury
osobistej. Czeladnik w zawodzie glazurnik jest przygotowany do samodzielnego wykonywania
zadań zawodowych oraz umiarkowanie złożonych czynności związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej, w tym inicjowania prostych działań marketingowych i stosowania
kluczowych przepisów prawa gospodarczego oraz prawa pracy. Potraﬁ współpracować w
zespole, samodzielnie organizować własne stanowisko pracy, a także wspierać innych w tym
zakresie. Osoba posiadająca świadectwo czeladnicze w zawodzie glazurnik w trakcie
wykonywania swoich zadań dba o jak najwyższą jakość produktów lub świadczonych usług.
Przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony
środowiska oraz stosuje przepisy prawa w tym zakresie.

Zestawy efektów uczenia się
Numer zestawu w kwaliﬁkacji*
1
Nazwa zestawu*
Wykonywanie robót okładzinowych
Poziom*
3
Orientacyjny nakład pracy [godz.]*
500
Rodzaj zestawu
obowiązkowy
Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryﬁkacji ich osiągnięcia
Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryﬁkacji ich osiągnięcia
Efekt uczenia się
Dokonuje oceny realizacji zadań
Kryteria weryﬁkacji*
 opisuje jakość wykonanych robót okładzinowych i wskazuje na elementy wymagające
ewentualnych poprawek;  wykonuje obmiar wykonanych robót okładzinowych i sporządza
ich rozliczenie.
Efekt uczenia się
Montuje okładziny
Kryteria weryﬁkacji*
 przygotowuje podłoże pod różne okładziny;  przygotowuje okładzinę do montażu (np.
wymiaruje, docina, szlifuje);  przeprowadza montaż okładziny ceramicznej z użyciem
właściwych materiałów montażowych i zgodnie z projektem, dokumentacją i specyﬁkacją
techniczną;  przeprowadza spoinowanie okładziny (w tym proﬁlowanie i czyszczenie); 
podczas wykonywania robót okładzinowych stosuje się do zaleceń producentów.
Efekt uczenia się
Określa warunki wykonania robót
Kryteria weryﬁkacji*
 określa technologie przygotowania podłoża pod różnego rodzaju okładziny;  wykonuje
pomiary parametrów podłoża (np. równość, wytrzymałość, wilgotność);  wykonuje pomiary
ścian i podłóg oraz zabudowy zgodnie z obowiązującymi zasadami i dokumentacją
budowlaną;  odczytuje informacje zawarte na rysunku technicznym (związane z
wymiarowaniem i charakterystyką poszczególnych detali rysunku);  identyﬁkuje
(rozpoznaje) elementy konstrukcyjne obiektów budowlanych oraz technologie ich
wykonania;  podczas planowania pracy uwzględnia elementy istniejących instalacji; 

sporządza podstawowy kosztorys i harmonogram robót;  podczas planowania prac
uwzględnia przebieg robót z innymi wykonawcami.
Efekt uczenia się
Przygotowuje miejsce pracy i narzędzia niezbędne do wykonania pracy
Kryteria weryﬁkacji*
 dobiera materiały potrzebne do wykonania zadania (np. płytki, kleje, spoiny);  dobiera
narzędzia i sprzęt do wykonania zadania;  wykonuje zabezpieczenia powierzchni chroniąc je
przed uszkodzeniem lub zabrudzeniem wynikającym z prowadzonych robót.
Efekt uczenia się
Przygotowuje plan wykonania robót okładzinowych
Kryteria weryﬁkacji*
 sporządza listę zapotrzebowania na materiały niezbędne do wykonania robót;  kalkuluje
koszty wykonania robót uwzględniając koszty materiałów i robocizny;  przygotowuje szkice
robocze planowanych prac;  planuje sposób wykonania podłoża i izolacji pod wykonanie
rożnego rodzaju okładzin;  stosuje dokumentację projektową wraz z specyﬁkacjami
technicznymi wykonania i odbioru robót.

Numer zestawu w kwaliﬁkacji*
2
Nazwa zestawu*
Wykonanie napraw okładzin ceramicznych
Poziom*
3
Orientacyjny nakład pracy [godz.]*
360
Rodzaj zestawu
obowiązkowy
Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryﬁkacji ich osiągnięcia
Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryﬁkacji ich osiągnięcia
Efekt uczenia się
Identyﬁkuje rodzaj i zakres uszkodzeń okładzin
Kryteria weryﬁkacji*
 rozpoznaje rodzaj i zakres uszkodzeń okładzin z wykorzystaniem dostępnej dokumentacji;
 przedstawia plan napraw.

Efekt uczenia się
Wykonuje prace związane z usuwaniem okładziny
Kryteria weryﬁkacji*
 dobiera narzędzia, sprzęt i materiały do wykonywania robót związanych z usuwaniem
okładzin;  wykonuje roboty związane z usuwaniem okładzin.

Numer zestawu w kwaliﬁkacji*
3
Nazwa zestawu*
Funkcjonowanie w przedsiębiorstwie
Poziom*
3
Orientacyjny nakład pracy [godz.]*
100
Rodzaj zestawu
obowiązkowy
Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryﬁkacji ich osiągnięcia
Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryﬁkacji ich osiągnięcia
Efekt uczenia się
Stosuje zasady BHP oraz przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony
środowiska
Kryteria weryﬁkacji*
 wskazuje pojęcia związane z BHP, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i
ergonomią stosowane podczas wykonywanych zadań zawodowych;  omawia zadania i
uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska
w Polsce;  wskazuje prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie BHP; 
przytacza przykłady zagrożeń dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska
związane z niewłaściwym wykonywaniem zadań zawodowych oraz z występowaniem
szkodliwych czynników w środowisku pracy;  wskazuje skutki oddziaływania czynników
szkodliwych na organizm człowieka;  organizuje własne stanowisko pracy zgodnie z
obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami BHP, ochrony przeciwpożarowej i
ochrony środowiska;  wymienia zasady stosowania środków ochrony indywidualnej i
zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;  wskazuje zasady udzielania pierwszej
pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i
życia.
Efekt uczenia się
Stosuje zasady prowadzenia działalności gospodarczej

Kryteria weryﬁkacji*
 wyjaśnia wybrane pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;  wskazuje
przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy
prawa podatkowego i prawa autorskiego w zakresie wykonywanych zadań zawodowych; 
wskazuje przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży związanej z wykonywanymi
zadaniami zawodowymi oraz omawia powiązania między nimi;  wskazuje przykładowe
metody analizy skuteczności działań prowadzonych przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w
branży;  uzasadnia znaczenie inicjowania wspólnych przedsięwzięć z różnymi
przedsiębiorstwami z branży;  wskazuje zasady przygotowywania dokumentacji niezbędnej
do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;  wskazuje zasady prowadzenia
korespondencji związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej;  wskazuje urządzenia
biurowe oraz programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;
 uzasadnia znaczenie podejmowania działań marketingowych prowadzonej działalności
gospodarczej;  podaje przykłady metod optymalizacji kosztów i przychodów prowadzonej
działalności gospodarczej;  charakteryzuje sposoby monitorowania stanu zasobów
materialnych (materiałów i urządzeń) oraz zasobów personalnych niezbędnych do
wykonania produktów i świadczenia usług.

Informacje o instytucjach uprawnionych do nadawania kwaliﬁkacji
Instytucja uprawniona do nadawania kwaliﬁkacji
Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości (Białystok)
Data uzyskania uprawnień do nadawania kwaliﬁkacji
Termin wykonania ewaluacji zewnętrznej
Instytucja prowadząca ewaluację zewnętrzną
Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)
Status
aktywny
Instytucja uprawniona do nadawania kwaliﬁkacji
Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Bielsko-Biała)
Data uzyskania uprawnień do nadawania kwaliﬁkacji
Termin wykonania ewaluacji zewnętrznej
Instytucja prowadząca ewaluację zewnętrzną
Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)
Status
aktywny
Instytucja uprawniona do nadawania kwaliﬁkacji

Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy
Data uzyskania uprawnień do nadawania kwaliﬁkacji
Termin wykonania ewaluacji zewnętrznej
Instytucja prowadząca ewaluację zewnętrzną
Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)
Status
aktywny
Instytucja uprawniona do nadawania kwaliﬁkacji
Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Data uzyskania uprawnień do nadawania kwaliﬁkacji
Termin wykonania ewaluacji zewnętrznej
Instytucja prowadząca ewaluację zewnętrzną
Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)
Status
aktywny
Instytucja uprawniona do nadawania kwaliﬁkacji
Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Gdańsk)
Data uzyskania uprawnień do nadawania kwaliﬁkacji
Termin wykonania ewaluacji zewnętrznej
Instytucja prowadząca ewaluację zewnętrzną
Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)
Status
aktywny
Instytucja uprawniona do nadawania kwaliﬁkacji
Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Gorzów Wielkopolski)
Data uzyskania uprawnień do nadawania kwaliﬁkacji
Termin wykonania ewaluacji zewnętrznej

Instytucja prowadząca ewaluację zewnętrzną
Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)
Status
aktywny
Instytucja uprawniona do nadawania kwaliﬁkacji
Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości (Kalisz)
Data uzyskania uprawnień do nadawania kwaliﬁkacji
Termin wykonania ewaluacji zewnętrznej
Instytucja prowadząca ewaluację zewnętrzną
Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)
Status
aktywny
Instytucja uprawniona do nadawania kwaliﬁkacji
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Katowice)
Data uzyskania uprawnień do nadawania kwaliﬁkacji
Termin wykonania ewaluacji zewnętrznej
Instytucja prowadząca ewaluację zewnętrzną
Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)
Status
aktywny
Instytucja uprawniona do nadawania kwaliﬁkacji
Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców (Kielce)
Data uzyskania uprawnień do nadawania kwaliﬁkacji
Termin wykonania ewaluacji zewnętrznej
Instytucja prowadząca ewaluację zewnętrzną
Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)
Status
aktywny

Instytucja uprawniona do nadawania kwaliﬁkacji
Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Lublin)
Data uzyskania uprawnień do nadawania kwaliﬁkacji
Termin wykonania ewaluacji zewnętrznej
Instytucja prowadząca ewaluację zewnętrzną
Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)
Status
aktywny
Instytucja uprawniona do nadawania kwaliﬁkacji
Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Olsztyn)
Data uzyskania uprawnień do nadawania kwaliﬁkacji
Termin wykonania ewaluacji zewnętrznej
Instytucja prowadząca ewaluację zewnętrzną
Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)
Status
aktywny
Instytucja uprawniona do nadawania kwaliﬁkacji
Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu
Data uzyskania uprawnień do nadawania kwaliﬁkacji
Termin wykonania ewaluacji zewnętrznej
Instytucja prowadząca ewaluację zewnętrzną
Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)
Status
aktywny
Instytucja uprawniona do nadawania kwaliﬁkacji
Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości (Radom)
Data uzyskania uprawnień do nadawania kwaliﬁkacji
Termin wykonania ewaluacji zewnętrznej

Instytucja prowadząca ewaluację zewnętrzną
Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)
Status
aktywny
Instytucja uprawniona do nadawania kwaliﬁkacji
Izba Rzemieślnicza (Rzeszów)
Data uzyskania uprawnień do nadawania kwaliﬁkacji
Termin wykonania ewaluacji zewnętrznej
Instytucja prowadząca ewaluację zewnętrzną
Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)
Status
aktywny
Instytucja uprawniona do nadawania kwaliﬁkacji
Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego (Słupsk)
Data uzyskania uprawnień do nadawania kwaliﬁkacji
Termin wykonania ewaluacji zewnętrznej
Instytucja prowadząca ewaluację zewnętrzną
Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)
Status
aktywny
Instytucja uprawniona do nadawania kwaliﬁkacji
Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Szczecin)
Data uzyskania uprawnień do nadawania kwaliﬁkacji
Termin wykonania ewaluacji zewnętrznej
Instytucja prowadząca ewaluację zewnętrzną
Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)
Status
aktywny

Instytucja uprawniona do nadawania kwaliﬁkacji
Dolnośląska Izba Rzemieślnicza (Wrocław)
Data uzyskania uprawnień do nadawania kwaliﬁkacji
Termin wykonania ewaluacji zewnętrznej
Instytucja prowadząca ewaluację zewnętrzną
Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)
Status
aktywny
Instytucja uprawniona do nadawania kwaliﬁkacji
Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości (Zielona Góra)
Data uzyskania uprawnień do nadawania kwaliﬁkacji
Termin wykonania ewaluacji zewnętrznej
Instytucja prowadząca ewaluację zewnętrzną
Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)
Status
aktywny
Instytucja uprawniona do nadawania kwaliﬁkacji
Lubelska Izba Rzemieślnicza
Data uzyskania uprawnień do nadawania kwaliﬁkacji
Termin wykonania ewaluacji zewnętrznej
Instytucja prowadząca ewaluację zewnętrzną
Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)
Status
aktywny
Instytucja uprawniona do nadawania kwaliﬁkacji
Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Szczecin)
Data uzyskania uprawnień do nadawania kwaliﬁkacji
Termin wykonania ewaluacji zewnętrznej

Instytucja prowadząca ewaluację zewnętrzną
Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)
Status
aktywny
Instytucja uprawniona do nadawania kwaliﬁkacji
Kaliska Izba Rzemieślnicza w Kaliszu
Data uzyskania uprawnień do nadawania kwaliﬁkacji
Termin wykonania ewaluacji zewnętrznej
Instytucja prowadząca ewaluację zewnętrzną
Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)
Status
aktywny
Instytucja uprawniona do nadawania kwaliﬁkacji
Toruńska Izba Rzemieślnicza
Data uzyskania uprawnień do nadawania kwaliﬁkacji
Termin wykonania ewaluacji zewnętrznej
Instytucja prowadząca ewaluację zewnętrzną
Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)
Status
aktywny

Wnioskodawca*
Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)
Minister właściwy*
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Okres ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwaliﬁkacji i warunki przedłużenia jego
ważności*
Bezterminowo
Nazwa dokumentu potwierdzającego nadanie kwaliﬁkacji*
Świadectwo czeladnicze

Uprawnienia związane z posiadaniem kwaliﬁkacji*
Nie dotyczy.
Kod dziedziny kształcenia*
215 - Rzemiosło
Kod PKD*
43.39 - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
Status

Dokumenty
#
1

Tytuł dokumentu
ZRK_FKU_Glazurnik

Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o włączenie kwaliﬁkacji rynkowej do Zintegrowanego
Systemu Kwaliﬁkacji są zgodne z prawdą. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia.
Dane o podmiocie, który złożył wniosek
Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)
Siedziba i adres: Miodowa 14, 00-246 Warszawa
NIP: 5260251368
REGON: 010393256
Numer KRS: 0000103276
Reprezentacja: Maciej Danisz
Adres elektroniczny osoby wnoszącej wniosek: danisz@zrp.pl

