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

Nazwa kwalifikacji*
Wykonywanie posadzek z wykładzin elastycznych i tekstylnych

Skrót nazwy

Rodzaj kwalifikacji*
kwalifikacja cząstkowa

Proponowany poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji*
4

Krótka charakterystyka kwalifikacji, obejmująca informacje o działaniach lub zadaniach, które
potrafi wykonywać osoba posiadająca tę kwalifikacje oraz orientacyjny koszt uzyskania dokumentu
potwierdzającego otrzymanie danej kwalifikacji*
Osoba posiadająca kwalifikację posługuje się szczegółową wiedzą na temat materiałoznawstwa
wykładzin i materiałów pomocniczych oraz umiejętnie korzysta z narzędzi i maszyn.
Przygotowuje ofertę układania posadzki na podstawie zidentyfikowanych potrzeb klienta. Zna
wymagania i warunki prowadzenia robót posadzkarskich. Ma wiedzę i sprawność technologiczną
układania posadzek z: - wykładzin z polimerów i elastomerów, - wykładzin korkowych i linoleum, -
wykładzin tekstylnych. Zna technologie intarsjowania posadzek, łączenia wykładzin, wykańczania
posadzek przy ścianach i szczelinach dylatacyjnych oraz konserwacji i naprawy uszkodzeń
posadzek. Sprawdza jakość wykonanej pracy. Swoje zadania wykonuje w oparciu o przepisy
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. Wiedzę i
umiejętności zawarte w kwalifikacji można wykorzystać w pracach wykończeniowych
prowadzonych w budynkach użyteczności publicznej, produkcyjnych, mieszkaniowych i środkach
transportu. Orientacyjny koszt uzyskania kwalifikacji wynosi: 3200 zł.

Orientacyjny nakład pracy potrzebny do uzyskania kwalifikacji [godz.]*
250

Grupy osób, które mogą być zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji*
Uzyskaniem kwalifikacji mogą być zainteresowane osoby: zatrudnione w firmach z branży
budowlanej, chcące potwierdzić swoje umiejętności i wiedzę w tym zakresie, prowadzące
własną działalność gospodarczą, wykonujące różnego rodzaju prace wykończeniowe, głównie
okładzinowe, zawodowo związane z branżą budowlaną, zamierzające się przekwalifikować i
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podjąć pracę w tym obszarze oraz uczniowie szkół branżowych I i II stopnia, techników i szkół
policealnych, w których prowadzone jest kształcenie zawodów lub kwalifikacji wyodrębnionych
w zawodach pokrewnych do wnioskowanej kwalifikacji.

Należy zaznaczyć poniższe pole jeśli dotyczy (pole wprowadzone od 1.09.2019 r.)

Możliwe jest przygotowanie do uzyskania kwalifikacji w ramach obowiązkowych zajęć
edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego (branżowa szkoła I stopnia, technikum, szkoła
policealna) Rozporządzenie MEN z dnia 16 maja 2019 r.

Wskazanie zawodów szkolnictwa zawodowego, z którymi związana jest kwalifikacja
BRANŻA BUDOWLANA (BUD) - Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
(712905) od 1 września 2019r.
BRANŻA BUDOWLANA (BUD) - Technik budownictwa (311204) od 1 września 2019r.
BRANŻA BUDOWLANA (BUD) - Technik robót wykończeniowych w budownictwie (311219) od
1 września 2019r.

Wymagane kwalifikacje poprzedzające
Opis
Nie dotyczy

Lista

W razie potrzeby warunki, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji*
Do walidacji może przystąpić osoba, która ma ukończone 18 lat lub jest uczniem Branżowej
Szkoły I, II Stopnia lub Technikum.

Zapotrzebowanie na kwalifikację*
Posadzki z wykładzin elastycznych i tekstylnych cieszą się w Polsce dużą popularnością, decyduje
się na nie coraz większa liczba inwestorów. Istnieje wiele powodów, dla których są one
wybierane. Są trwałe, estetyczne i bardzo łatwe do utrzymania w czystości. Ich istotna zaletą jest
także olbrzymi wybór wzorów i kolorów dostępnych obecnie na rynku. Obecnie produkowane
wykładziny są innowacyjne, inspirują inwestorów do tworzenia indywidualnych projektów i
zmiany otaczającego środowiska pracy i życia. Projektanci bardzo chętnie wybierają i polecają
klientom indywidualnym oraz przedsiębiorcom, wykończenia z wykładzin elastycznych i
tekstylnych. Stosowane mogą być m.in. w placówkach edukacyjnych, służby zdrowia, biurach,
placówkach opiekuńczych, wypoczynkowych, handlowych, mieszkaniach itd. Tego typu
rozwiązania podłogowe pomagają w tworzeniu lepszych środowisk pracy i nauki. Są atrakcyjne,
bezpieczne i przyjazne środowisku. Ich trwałość i estetyka służą wielu pokoleniom przez długie
lata, spełniają wszystkie kryteria, które posiadać powinny wykładziny: są higieniczne oraz łatwe
w pielęgnacji i utrzymaniu czystości, sprzyjają tworzeniu zdrowszego, inspirującego i
bezpiecznego środowiska pracy. Wykładziny nadają każdemu pomieszczeniu ciepłej, domowej
atmosfery, która sprawia, że ich mieszkańcy będą się czuli tak komfortowo jak we własnym
domu. Kwalifikacja "Wykonywanie posadzek z wykładzin elastycznych i tekstylnych" odpowiada
nie tylko na zapotrzebowanie związane z preferencjami klientów, ale też doskonale wpisuje się w
potrzeby wynikające z dynamicznie rozwijającej się w Polsce branży budowlanej. W budownictwie
poprawiają się warunki zatrudnienia, rosną płace, a zapotrzebowanie na pracowników sprawia, że

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000991


młodym ludziom zdecydowanym na karierę w tym zawodzie znalezienie pracy nie powinno
nastręczać problemów. Zapotrzebowanie na pracowników w zawodzie Monter zabudowy i robót
wykończeniowych w budownictwie na krajowym i wojewódzkim rynku pracy podane w
Obwieszczeniu Ministra edukacji i nauki z dnia 27 stycznia 2021 r. prognozuje zawód jako istotny
dla rynku pracy (1). Zgodnie z “Barometrem Zawodów” (2) na 2022 rok nie powinno być
trudności ze znalezieniem pracy, gdyż zapotrzebowanie na pracowników będzie w tym przypadku
duże, a podaż pracowników chętnych do podjęcia zatrudnienia i mających odpowiednie
kwalifikacje – niestety niewielka. Raport - Budownictwo. Innowacje. Wizja liderów branży 2025
opracowany na zlecenie firmy Autodesk przez ASM (Centrum Badań i Analiz Rynkowych) (3)
wskazuje na potencjał rozwoju budownictwa mieszkaniowego i biurowego, a budownictwo
przemysłowe, hotelowe oraz projekty infrastrukturalne jednoznacznie uznano za sektory, które
będą się najprężniej rozwijały w najbliższych latach. Główny Urząd Statystyczny podał, że w 2021
roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła również liczba mieszkań,
na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz
liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto (4). Według wstępnych danych produkcja
budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa
budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób w grudniu 2021 roku była wyższa o 3,1% w
porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku (przed rokiem wzrost o 3,4%) oraz o 22,9% w
stosunku do listopada 2021 roku (przed rokiem wzrost o 34,4%) (5). Sprzedaż produkcji
budowlano-montażowej, w porównaniu do grudnia 2020 roku, zwiększyła się we wszystkich
działach budownictwa, przy czym w podmiotach realizujących roboty budowlane specjalistyczne
– o 6,6%, w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej
– o 2,3%, zaś w przedsiębiorstwach zajmujących się budową budynków – o 1,7%. Biorąc pod
uwagę powyższe kwalifikacja "Wykonywanie posadzek z wykładzin elastycznych i tekstylnych"
potwierdza umiejętności, które będą niezbędne na obecnym jak i przyszłym rynku pracy.
Popularność posadzek z wykładzin i szeroki zakres wykonywanych prac, determinują wysokie
zapotrzebowanie na pracowników posiadających umiejętności w zakresie kwalifikacji
"Wykonywanie posadzek z wykładzin elastycznych i tekstylnych". Fachowy, rzetelny i
profesjonalny montaż stanowi istotny element prac wykończeniowych, ponieważ ich efekt
końcowy jest oceniany przez inwestorów i bez wątpienia wpływa na wysokość zysku oraz
pozyskanie nowych kontraktów. Włączenie kwalifikacji "Wykonywanie posadzek z wykładzin
elastycznych i tekstylnych" do ZSK pozwoli na zwiększenie liczby fachowców. Wychodzi ona
naprzeciw potrzebom polskiego i europejskiego rynku pracy oraz wpisuje się w ogólne tendencje
krajowej gospodarki. Źródła: (1) OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 27 stycznia
2021 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa
branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (pap.pl) (2) Barometr Zawodów
(barometrzawodow.pl)

Odniesienie do kwalifikacji o zbliżonym charakterze oraz wskazanie kwalifikacji ujętych w ZRK
zawierających wspólne zestawy efektów uczenia się*
Kwalifikacja "Wykonywanie posadzek z wykładzin elastycznych i tekstylnych" nie wykazuje
podobieństwa z kwalifikacjami rynkowymi włączonymi do Zintegrowanego Systemu
Kwalifikacji. Opisywana kwalifikacja stanowi uzupełnienie istniejących kwalifikacji z obszaru
budowlanego w systemie szkolnym PKZ i poszerza możliwości funkcjonowania na rynku pracy,
dzięki specjalizacji w określonych pracach wykończeniowych. Wśród nich należy wskazać
zawód w Branżowej Szkole I stopnia "Monter zabudowy i robót wykończeniowych w
budownictwie" oraz kwalifikację cząstkową w zawodzie "Technik robót wykończeniowych w
budownictwie”, które różnią się od opisywanej, szerszym zakresem wykonywania prac, m. in.
obejmują: wykonanie okładzin i posadzek z różnych materiałów, ich naprawę i konserwację,



montaż systemów suchej zabudowy, wykonywanie robót posadzkarskich, okładzinowych i
malarsko-tapeciarskich, przeprowadzanie prac tynkarskich, murarskich, glazurniczych,
kładzenie płytek ceramicznych i montaż systemów ociepleniowych. Wśród efektów uczenia się,
brak jest tych związanych z montażem posadzek z wykładzin. Kwalifikacja "Wykonywanie
posadzek z wykładzin elastycznych i tekstylnych" potwierdzając wyspecjalizowane
umiejętności, stanowi rozszerzenie dla wymienionych kwalifikacji o zbliżonym charakterze.
Opisywana kwalifikacja potwierdza węższy, ale kompletny i wyspecjalizowany zakres
umiejętności ukierunkowanych na profesjonalny montaż posadzek z wykładzin.

Należy zaznaczyć poniższe pole jeśli dotyczy (pole wprowadzone od 1.09.2019 r.)

Kwalifikacja zawiera wspólne lub zbliżone zestawy efektów kształcenia z „dodatkowymi
umiejętnościami zawodowymi” w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego
Dodatkowe umiejętności zawodowe

Typowe możliwości wykorzystania kwalifikacji*
Osoba posiadająca kwalifikację jest przygotowana do pracy w firmach z branży budowlanej. Może
znaleźć zatrudnienie w podmiotach gospodarczych zajmujących się wykonywaniem posadzek z
wykładzin w różnego rodzaju obiektach w zakresie ich przygotowania i montażu, a także w
firmach świadczących szerokie i kompleksowe usługi budowlane. Kwalifikacja może też być
wykorzystywana w ramach prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Może stanowić
uzupełnienie posiadanych kwalifikacji budowlanych i dzięki temu przyczynić się do zwiększenia
konkurencyjności pracownika lub firmy.

Wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację*
1. Metody Podczas walidacji wykorzystywane są metody: test teoretyczny, obserwacja w
warunkach symulowanych lub rzeczywistych uzupełniona wywiadem swobodnym (rozmowa z
komisją). 2. Zasoby kadrowe Weryfikację przeprowadza komisja walidacyjna, która składa się z
trzech członków, w tym przewodniczącego. Każdy z członków komisji walidacyjnej musi spełniać
przynajmniej jeden z poniższych warunków, a komisja łącznie musi spełniać przynajmniej dwa:
jest specjalistą w dziedzinie posadzkarstwa z udokumentowanym co najmniej 3-letnim
doświadczeniem w wykonywaniu prac w zakresie montażu posadzek z wykładzin podłogowych;
ma udokumentowane co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na
poziomie szkoły średniej branży budowlanej, studiów wyższych na kierunku budownictwo;
posiada min. 5-letnie doświadczenie w roli rzeczoznawcy z zakresu posadzkarstwa wykładzin
podłogowych, w ostatnich 2 latach brał udział w co najmniej 2 szkoleniach technicznych z
zakresu technologii posadzkarskich oraz sporządził min. 4 ekspertyzy lub opinie techniczne lub
brał udział w 4 sporach konsumenckich w roli mediatora. 3. Sposób organizacji oraz warunki
organizacyjne i materialne niezbędne do prawidłowego prowadzenia walidacji. Weryfikacja składa
się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Warunkiem przystąpienia do części praktycznej
jest pozytywny wynik części teoretycznej. Instytucja certyfikująca musi zapewnić materiały i
sprzęt, niezbędne do przeprowadzenia walidacji, w tym: co najmniej 2,5 m2 powierzchni
utwardzonego podłoża oraz pionową ściankę o wysokości min. 0,3 m.; materiały niezbędne do
montażu posadzki, urządzenia, maszyny, narzędzia do wykonania zadania, projekt posadzki,
środki ochrony indywidualnej (takie jak: ochraniacze kolan, ochraniacze słuchu, okulary
ochronne, ochraniacze przeciwpyłowe, rękawice ochronne) apteczka. Etapy identyfikowania i
dokumentowania: Nie określa się wymagań.

http://gamma.infor.pl/zalaczniki/dzu/2019/102/dzu.2019.102.991.0033.pdf


Propozycja odniesienia do poziomu sektorowych ram kwalifikacji (o ile dotyczy)
Sektorowa Rama Kwalifikacji w Budownictwie (SRK-Bud)

Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się*
Osoba posiadająca kwalifikację samodzielnie wykonuje prace posadzkarskie. Posługuje się
wiedzą dotyczącą rodzajów wykładzin podłogowych, wskazując ich cechy użytkowe. Na
podstawie zidentyfikowanych potrzeb klienta planuje i wykonuje prace posadzkarskie. Organizuje
własne stanowisko pracy, dobiera i przygotowuje niezbędne narzędzia. Montuje wykładziny
podłogowe, posługując się dokumentacją projektową. Kontroluje na każdym etapie jakość
wykonywanej pracy. Swoją pracę wykonuje zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w
samodzielnie zorganizowanych warunkach z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb
zleceniodawcy bądź przełożonego. Współdziała z ludźmi zaangażowanymi w proces pracy,
kierując się zasadami współżycia społecznego.

Numer zestawu w kwalifikacji*
1

Nazwa zestawu*
Wiedza z zakresu posadzek z wykładzin elastycznych i tekstylnych

Poziom PRK*
4

Orientacyjny nakład pracy [godz.]*
50

Rodzaj zestawu
obowiązkowy

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia*

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Efekt uczenia się
01. Omawia dokumentację projektową

Kryteria weryfikacji*
- czyta rysunki wykonawcze; - omawia dokumenty wykonawcze; - rozpoznaje oznaczenia
materiałów dopuszczonych do stosowania;

Efekt uczenia się
02. Omawia zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w posadzkarstwie

Kryteria weryfikacji*
- wymienia rodzaje środków ochrony osobistej oraz zasady ich stosowania; - wskazuje sposób
postępowania w sytuacji, np. zagrożenia życia, nieodpowiedniego użycia maszyn; - wskazuje
zasady postępowania z materiałami niebezpiecznymi; - omawia zasady bezpieczeństwa
pożarowego; - wskazuje zasady związane z ochroną środowiska;

Zestawy efektów uczenia się



Efekt uczenia się
03. Charakteryzuje rodzaje materiałów wykorzystywanych w posadzkarstwie

Kryteria weryfikacji*
- rozróżnia rodzaje wykładzin elastycznych; - rozróżnia rodzaje wykładzin tekstylnych; -
rozróżnia rodzaje podkładów podłogowych; - rozróżnia rodzaje hydroizolacji
(przeciwwilgociowe, przeciwwodne); - rozróżnia materiały montażowe (np. kleje); - rozróżnia
materiały do naprawy i przygotowania podkładu (np. preparaty gruntujące, zaprawy
szpachlowe, wyrównujące);

Efekt uczenia się
04. Charakteryzuje właściwości i konstrukcje podłóg

Kryteria weryfikacji*
- określa właściwości podłóg, w tym: techniczne, użytkowe, estetyczne; - dobiera rodzaje
wykładziny ze względu na przeznaczenie.

Numer zestawu w kwalifikacji*
2

Nazwa zestawu*
Przygotowanie do wykonywania posadzek z wykładzin elastycznych i tekstylnych

Poziom PRK*
4

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
01. Identyfikuje potrzeby klienta

Kryteria weryfikacji*
- formułuje pytania na temat wymagań dotyczących posadzki; - rozpoznaje wymagania
zawarte w projekcie; - proponuje możliwe rozwiązania.

Efekt uczenia się
02. Planuje wykonanie robót



Kryteria weryfikacji*
- dokonuje przedmiaru robót; - określa ilość, rodzaj i wartość materiałów; - określa czas i
koszt wykonania posadzki; - wymienia elementy umów o roboty budowlane.

Efekt uczenia się
03. Buduje pozytywne relacje interpersonalne w środowisku pracy

Kryteria weryfikacji*
- zachowuje się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego; - współdziała z ludźmi
zaangażowanymi w proces pracy, traktując ich z szacunkiem; - komunikuje i stosuje
standardy obowiązujące w zawodzie.

Numer zestawu w kwalifikacji*
3

Nazwa zestawu*
Montowanie posadzek z wykładzin elastycznych i tekstylnych

Poziom PRK*
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
01. Przygotowuje stanowisko pracy

Kryteria weryfikacji*
- dobiera środki ochrony osobistej; - dobiera narzędzia, maszyny i urządzenia potrzebne do
wykonania prac;

Efekt uczenia się
02. Przygotowuje front robót do prac montażowych

Kryteria weryfikacji*
- ocenia podkład; - kwalifikuje podkład do dalszych prac; - sprawdza zgodność dostarczonych
materiałów z zamówieniem oraz ich jakość;

Efekt uczenia się



03. Wykonuje posadzki

Kryteria weryfikacji*
- naprawia podkład; - przygotowuje podkład; - ustala kierunek i sposób montażu zgodnie z
zamówieniem (np. wzór); - montuje posadzkę z wykładziny; - wykonuje zakończenia podłóg
przy ścianach i połączenia posadzek; - sprawdza zgodność wykonanej pracy z ustaleniami
(np. umową, zamówieniem, projektem); - porządkuje miejsce wykonanej pracy.

Informacje o instytucjach uprawnionych do nadawania kwalifikacji

Wnioskodawca*
Polskie Stowarzyszenie Posadzkarzy

Minister właściwy*
Minister Rozwoju i Technologii

Okres ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji i warunki przedłużenia jego
ważności*
Bezterminowo

Nazwa dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji*
Certyfikat

Uprawnienia związane z posiadaniem kwalifikacji*
Nie dotyczy

Kod dziedziny kształcenia*
58 - Architektura i budownictwo

Kod PKD*
Kod Nazwa
43.33 Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian

Status

Dokumenty
# Tytuł dokumentu
1 Opłata za wniosek o włączenie kwalifikacji do ZSK
2 ZRK_FKU_Wykonywanie posadzek z wykładzin elastycznych i tekstylnych
3 ZRK_FKU_Wykonywanie posadzek z wykładzin elastycznych i tekstylnych
4 ZRK_FKU_Wykonywanie posadzek z wykładzin elastycznych i tekstylnych
5 ZRK_FKU_Wykonywanie posadzek z wykładzin elastycznych i tekstylnych
6 ZRK_FKU_Wykonywanie posadzek z wykładzin elastycznych i tekstylnych

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
Polskie Stowarzyszenie Posadzkarzy
Siedziba i adres: CZARNOMORSKA 13 P. 19, 02-758 WARSZAWA
NIP: 1132694112


