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Warunki realizacji kształcenia w zawodzie w placówce ZPO 
 

o czas trwania:     1,5 roku (3 semestry) 
o sposób organizacji szkolenia:  system niestacjonarny 

 

 

Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie monter 
zabudowy i robót wykończeniowych  w budownictwie 
 
1. Montaż ścian działowych, sufitów podwieszanych oraz obudowy konstrukcji 
dachowych w systemie suchej zabudowy 
Słuchacz: 

o rozróżnia rodzaje systemów suchej zabudowy wnętrz; 

o rozróżnia rodzaje izolacji ścian działowych, sufitów podwieszanych oraz obudowy konstrukcji 
dachowych i przestrzega zasad ich wykonania; 

o posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi montażu ścian 

działowych, sufitów podwieszanych oraz obudowy konstrukcji dachowych w systemie suchej 
zabudowy; 

o sporządza przedmiar robót montażu ścian działowych, sufitów podwieszanych oraz obudowy 

konstrukcji dachowych w systemie suchej zabudowy oraz kalkuluje ich koszty; 
o dobiera i przygotowuje materiały do montażu ścian działowych, sufitów podwieszanych oraz 

obudowy konstrukcji dachowych w systemie suchej zabudowy;  

o dobiera narzędzia oraz sprzęt do montażu ścian działowych, sufitów podwieszanych oraz 

obudowy konstrukcji dachowych w systemie suchej zabudowy; 
o wyznacza miejsca montażu elementów suchej zabudowy; 

o dobiera techniki montażu elementów suchej zabudowy; 

o wykonuje roboty pomocnicze związane z montażem ścian działowych, sufitów 
podwieszanych oraz obudowy konstrukcji dachowych w systemie suchej zabudowy; 

o wykonuje ściany działowe, sufity podwieszane oraz obudowy konstrukcji dachowych 

w systemie suchej zabudowy; 
o wykonuje izolacje ścian działowych, sufitów podwieszanych oraz obudowy konstrukcji 

dachowych w systemie suchej zabudowy; 

o rozpoznaje rodzaje uszkodzeń ścian działowych, sufitów podwieszanych i obudowy 

konstrukcji dachowych w systemie suchej zabudowy oraz dobiera sposoby ich naprawy; 



o wykonuje roboty związane z naprawą uszkodzonych elementów ścian działowych, sufitów 

podwieszanych oraz obudowy konstrukcji dachowych w systemie suchej zabudowy; 

o ocenia jakość wykonania robót montażu ścian działowych, sufitów podwieszanych oraz 
obudowy konstrukcji dachowych w systemie suchej zabudowy; 

o wykonuje obmiar robót związanych z montażem ścian działowych, sufitów podwieszanych 

oraz obudowy konstrukcji dachowych w systemie suchej zabudowy oraz sporządza 
rozliczenie tych robót. 

2. Montaż okładzin ściennych i płyt podłogowych w systemie suchej zabudowy  
Słuchacz: 

o rozróżnia rodzaje okładzin ściennych i płyt podłogowych w systemie suchej zabudowy; 

o rozróżnia rodzaje izolacji okładzin ściennych i płyt podłogowych stosowanych w systemie 

suchej zabudowy oraz określa sposoby ich wykonania; 
o posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi montażu okładzin 

ściennych i płyt podłogowych; 

o sporządza przedmiar robót montażu okładzin ściennych i płyt podłogowych w systemie suchej 
zabudowy oraz kalkuluje ich koszty; 

o dobiera i przygotowuje materiały do montażu okładzin ściennych i płyt podłogowych 

w systemie suchej zabudowy; 
o dobiera narzędzia i sprzęt do montażu okładzin ściennych i płyt podłogowych w systemie 

suchej zabudowy; 

o wykonuje roboty pomocnicze związane z montażem okładzin ściennych i płyt podłogowych 
w systemie suchej zabudowy; 

o wyznacza miejsca montażu elementów okładzin ściennych i płyt podłogowych w systemie 

suchej zabudowy; 

o przygotowuje podłoże do montażu okładzin ściennych i płyt podłogowych w systemie suchej 
zabudowy; 

o dobiera techniki montażu elementów okładzin ściennych i płyt podłogowych w systemie 

suchej zabudowy; 
o montuje elementy okładzin ściennych i płyt podłogowych w systemie suchej zabudowy; 

o rozpoznaje rodzaje uszkodzeń elementów okładzin ściennych i dobiera sposoby ich naprawy; 

o wykonuje naprawy uszkodzonych elementów okładzin ściennych; 

o ocenia jakość robót związanych z montażem okładzin ściennych i płyt podłogowych 
w systemie suchej zabudowy; 

o wykonuje obmiar robót związanych z montażem okładzin ściennych i płyt podłogowych 

w systemie suchej zabudowy i sporządza rozliczenie tych robót. 

3. Wykonywanie robót malarskich 
Słuchacz: 

o rozróżnia rodzaje materiałów malarskich, określa ich właściwości i zastosowanie; 
o rozróżnia rodzaje podłoży oraz określa sposoby ich przygotowywania pod różnego rodzaju 

powłoki malarskie; 

o posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonania robót 

malarskich; 

o sporządza przedmiar robót malarskich oraz kalkuluje koszty ich wykonania; 
o dobiera i przygotowuje materiały do wykonania powłok malarskich w określonej technologii; 

o dobiera techniki wykonania robót malarskich; 

o dobiera narzędzia i sprzęt do wykonania robót malarskich; 

o przygotowuje podłoża wykonane z różnych materiałów do nakładania powłok malarskich; 
o wykonuje powłoki malarskie; 

o wykonuje zdobienia powłok malarskich różnymi technikami; 

o rozpoznaje rodzaje uszkodzeń powłok malarskich i dobiera sposoby ich naprawy; 
o wykonuje prace związane z naprawą i renowacją powłok malarskich; 

o ocenia jakość wykonania robót malarskich; 

o wykonuje obmiar robót malarskich i sporządza ich rozliczenie. 



4. Wykonywanie robót tapeciarskich 
Słuchacz: 

o rozróżnia rodzaje tapet, określa ich właściwości i zastosowanie; 

o rozróżnia rodzaje podłoży i określa sposoby ich przygotowania pod różnego rodzaju tapety; 

o posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonywania robót 
tapeciarskich; 

o sporządza przedmiar robót tapeciarskich oraz kalkuluje koszty ich wykonania;  

o dobiera i przygotowuje materiały do wykonania robót tapeciarskich; 
o dobiera narzędzia i sprzęt do wykonania robót tapeciarskich; 

o przygotowuje podłoże do wykonania robót tapeciarskich; 

o wykonuje roboty tapeciarskie; 
o wykonuje zdobienia tapet różnymi technikami; 

o rozpoznaje rodzaje uszkodzeń tapet i określa sposoby ich naprawy; 

o wykonuje prace związane z naprawą i renowacją tapet; 

o ocenia jakość robót tapeciarskich; 
o wykonuje obmiar robót tapeciarskich i sporządza ich rozliczenie. 

5. Wykonywanie robót posadzkarskich 
Słuchacz: 

o rozróżnia rodzaje materiałów posadzkarskich i określa ich właściwości; 

o określa sposoby przygotowania podłoży pod różnego rodzaju posadzki; 

o rozróżnia rodzaje izolacji podłogowych i określa sposoby ich wykonania; 
o posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonywania robót 

posadzkarskich; 
o sporządza przedmiar robót posadzkarskich oraz kalkuluje koszty ich wykonania; 

o dobiera i przygotowuje materiały do wykonania robót posadzkarskich; 

o dobiera narzędzia i sprzęt do wykonania robót posadzkarskich; 
o przygotowuje podłoża do wykonania posadzek z różnych materiałów; 

o wykonuje warstwy izolacyjne podłóg; 

o wykonuje podkłady podłogowe; 

o wykonuje posadzki z różnych materiałów; 
o wykonuje zabezpieczenia powierzchni posadzek; 

o rozpoznaje rodzaje uszkodzeń posadzek i dobiera sposoby ich naprawy; 

o wykonuje prace związane z konserwacją i naprawą posadzek; 
o ocenia jakość robót posadzkarskich; 

o wykonuje obmiar robót posadzkarskich i sporządza ich rozliczenie. 

6. Wykonywanie robót okładzinowych 
Słuchacz: 

o rozróżnia rodzaje okładzin oraz określa ich właściwości i zastosowanie; 

o rozróżnia rodzaje podłoży oraz określa sposoby ich przygotowywania pod okładziny; 
o posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonywania robót 

okładzinowych; 

o sporządza przedmiar robót okładzinowych oraz kalkuluje koszty ich wykonania; 
o dobiera i przygotowuje materiały do wykonania robót okładzinowych; 

o dobiera narzędzia i sprzęt do wykonania robót okładzinowych; 

o przygotowuje podłoże do wykonania okładzin; 
o wykonuje okładziny z różnych materiałów; 

o rozpoznaje rodzaje uszkodzeń okładzin i określa sposoby ich naprawy; 

o wykonuje prace związane z konserwacją i naprawą okładzin wykonanych z różnych 
materiałów; 

o ocenia jakość robót okładzinowych; 

o wykonuje obmiar robót okładzinowych i sporządza ich rozliczenie. 

 



Sposób składania dokumentów 

 

W celu zgłoszenia uczestnictwa należy wypełnić kwestionariusz o przyjęcie na 

kwalifikacyjny kurs zawodowy, w formie papierowej. Gotowe formularze można odebrać w 

sekretariacie placówki ul. Torowa 7, 45-073 lub pobrać ze strony internetowej ZPO, 

http://zpo.opole.pl/ 

Do kwestionariusza należy załączyć zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w danej kwalifikacji (skierowanie wydaje 

placówka) oraz przedłożyć do wglądu świadectwo ukończenia szkoły. 

Szczegółowe informacje na temat kursu można uzyskać pod numerem tel. 77 423 16 75 
droga elektroniczną, na adres-mail: sekretariat@zpo.opole.pl 
 


