UWAGA! PROGRAM STAŻU POWINIEN BYĆ DOSTOSOWANY DO SPECYFIKI ORGANIZACJI
PRACY U ORGANIZATORA ORAZ ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI!!!

Kod i nazwa zawodu lub specjalności: 712990 - pozostali pracownicy budowlani robót
wykończeniowych i pokrewni, gdzie indziej niesklasyfikowani (wg klasyfikacji zawodów i
specjalności www.psz.praca.gov.pl)

PROGRAM STAŻU DLA STANOWISKA:
PRACOWNIK WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
Zakres zadań zawodowych
wykonywanych przez
bezrobotnego *

Opis zadań zawodowych jakie będą wykonywane
przez bezrobotnego w ramach zakresu
zadań zawodowych **
Przejście instruktażu szkoleniowego z zakresu BHP i p. poż.
Zapoznanie z regulaminem pracy.
Instruktaż stanowiskowy.
Zapoznanie się z przepisami (wskazać występujące u Organizatora).

Zapoznanie się z przepisami
i regulaminem organizacyjnym
pracy.

1.
2.
3.
4.

Zapoznanie się z rodzajami: prac
budowlanych wykończeniowych,
stosowanymi materiałami oraz
firmami budowlanymi oferującymi
do sprzedaży materiały stosowane
w budownictwie do wykańczania
wnętrz.

1. Zapoznanie się z rodzajami:
a) prac budowlanych wykończeniowych,
b) stosowanych materiałów budowlanych przy pracach
wykończeniowych (z uwzględnieniem przeznaczenia i składu
surowcowego).
2. Zapoznanie z ofertą producentów dot. materiałów budowlanych
wykorzystywanych do prac wykończeniowych (uwzględniając niżej
wymienione rodzaje robót wykończeniowych).

Organizowanie stanowiska pracy.
Planowanie czynności związanych
z wykonywaniem zadań.

1. Wykonywanie niezbędnych kalkulacji, kosztorysów robót, rozliczeń
robocizny, materiałów, sprzętu i maszyn (metodą ręczną lub przy
użyciu programu komputerowego należy wskazać rodzaj programu,
a w cz. II wniosku wskazać liczbę godzin przy komputerze).
2. Sporządzanie wykazu niezbędnych surowców, materiałów i narzędzi.
3. Planowanie czasu potrzebnego na poszczególne czynności.
4. Samoocena jakości i poprawności wykonanej pracy.

Wykonywanie prac związanych ze
składowaniem i transportowaniem
materiałów wykończeniowych.

1. Poznanie sposobów zabezpieczenia, transportowania oraz
składowania poszczególnych materiałów budowlanych.
2. Transportowanie(przewiezienie na plac budowy) materiałów metoda
ręczną oraz przy użyciu następujących urządzeń np.: wózek paletowy
oraz inne.
3. Gromadzenie i rozmieszczanie na stanowisku pracy materiałów,
narzędzi i niezbędnego sprzętu.

Przygotowywanie wnętrz
i pomieszczeń do prac
wykończeniowych.
Przygotowywanie różnego rodzaju
podłoży do prac
wykończeniowych.

1. przygotowywanie pomieszczeń poprzez posprzątanie,
zabezpieczenie znajdujących się pomieszczeniu sprzętów np.
oklejenie taśmą zabezpieczającą, nakrycie folią,
2. przygotowywanie podłoży do prac wykończeniowych czyszczenie
oraz gruntowanie podłoży,

Wykonywanie prac
wykończeniowych przy
zastosowaniu odpowiednich
maszyn i urządzeń.

1.
2.
3.
4.
5.

Wykonywanie robót malarskich różnymi technikami.
Wykonywanie wykończeniowych robót murarskich.
Wykonywanie robót tynkarskich.
Wykonywanie robót okładzinowych.
Wykonywanie robót podłogowych (układanie końcowych warstw
podłogowych np. panele, tworzywa sztuczne, wykładziny, płytki itp.).
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Wykonywanie prac porządkowych
w wykańczanych wnętrzach.

1. Zamiatanie, mycie pomieszczenia oraz podłoży.
2. Układanie sprzętów oraz narzędzi.
3. Mycie i konserwacja maszyn i narzędzi wykorzystywanych do prac
związanych z wykańczaniem wnętrz.

Rodzaj uzyskanych
kwalifikacji lub umiejętności
zawodowych ***

Znajomość:
a) rodzajów materiałów budowlanych stogowanych do wykańczania
wnętrz,
b) firm budowlanych zajmujących się produkcją i sprzedażą materiałów
budowlanych stosowanych do wykańczania wnętrz.
Umiejętność:
a) właściwego organizowani stanowiska pracy, doboru odpowiednich
materiałów, narzędzi i stosowania właściwych technologii,
b) wykonywania robót malarskich,
c) wykonywania wykończeniowych robót murarskich,
d) wykonywania robót tynkarskich,
e) wykonywania robót okładzinowych,
f) wykonywania robót podłogowych,
g) obsługi maszyn i urządzeń ( wymienić zgodnie z w/w )
h) wykonywanie prac związanych ze składowaniem i transportowaniem
materiałów wykończeniowych,
i) utrzymania porządku na stanowisku pracy.

Sposób potwierdzenia przez
Organizatora nabytych
umiejętności zawodowych

Opinia wystawiona przez Organizatora po zrealizowaniu programu
stażu, zawierająca informację o zadaniach realizowanych przez
bezrobotnego i umiejętnościach praktycznych pozyskanych w
trakcie stażu.

*/ zakres zadań zawodowych - zadania realizowane w danym zawodzie/specjalności, które
umożliwiają osobie podejmującej zatrudnienie po zakończeniu stażu samodzielne wykonywanie
zadań.
**/ opis zadań – szczegółowe określenie czynności, które będą wykonywane w ramach zadania
zawodowego w celu nabycia praktycznych umiejętności,
***/ rodzaj uzyskanych umiejętności zawodowych – umiejętności jakie nabędzie stażysta
w związku z wykonywaniem zadań zawodowych
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