WYKAZ KOMPETENCJI ZAWODOWYCH
Nazwa zawodu: Glazurnik
Opis zawodu:
Glazurnik realizuje zadania zawodowe związane z:
 wykonywaniem okładzin na ścianach, podłogach, schodach, pochylniach oraz w
basenach płytkami: ceramicznymi (glazurą), kamionkowymi i terakotowymi,
gresowymi, szklanymi, kamiennymi, z tworzyw sztucznych oraz mozaiką szklaną;
 analizą dokumentacji budowlanej i ustaleniem na jej podstawie zakresu robót, doboru
materiałów, narzędzi, sprzętu i maszyn;
 odpowiednim przygotowaniem podłoża (przed przystąpieniem do układania płytek)
pod okładzinę lub posadzkę;
 przygotowaniem materiałów;
 wypełnieniem spoin (po ułożeniu płytek)
 wykonaniem wykończenia powierzchni
 wykonywaniem cokolików, okładzin filarów, kolumn, cokołów i podokienników,
elementów podłoża pod okładziny takich jak ekrany wannowe
 montażem płyt kartonowo-gipsowych
 mocowaniem wyposażenia na okładzinach
 oceną stanu technicznego istniejących okładzin z płytek, stwierdzeniem usterek, wad i
zniszczeń
 wykonywaniem napraw
 wykonaniem kalkulacji robót glazurniczych
Dodatkowymi zadaniami zawodowymi, możliwymi do wykonywania po odpowiednim
przeszkoleniu jest:
 wykonywanie mozaik ozdobnych (artystycznych)
 wykonywanie renowacji okładzin ściennych w obiektach zabytkowych
Cechy pożądane:
 odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność, dokładność
 poczucie piękna, estetyki oraz wrażliwość estetyczną

 koordynacja wzrokowo-ruchowa, sprawność manualna, umiejętność rozróżniania
barw, cierpliwość oraz zdolność do pracy w warunkach monotonnych
Glazurnik pracuje przede wszystkim w pomieszczeniach zamkniętych również na wysokości.
Może pracować na zewnątrz budynku podczas wykonywania elewacji. Wykonuje pracę
samodzielnie lub w zespole (dwu-, trzyosobowym). W czasie wykonywania zadań
zespołowych współpracuje z pozostałymi członkami zespołu roboczego i ze swoimi
zwierzchnikami.
Zagrożenia ze strony środowiska pracy:
 związane z posługiwaniem się narzędziami, pracą maszyn i urządzeń elektrycznych
 kontakt z cementem, wapnem, klejami, masami spoinowymi i roztworami
 praca na wysokości
 niekorzystny wpływy czynników atmosferycznych.
Umiejętności zawodowe:
Z-1. Organizowanie stanowiska i procesu pracy wykonywania i naprawy okładzin ściennych i
mozaik artystycznych z płytek, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony
przeciwpożarowej, ochrony środowiska naturalnego oraz zasadami ergonomii.
Z-2. Organizowanie stanowiska i procesu pracy wykonywania i naprawy posadzek oraz
okładzin schodów i pochylni z płytek, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,
ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz zasadami ergonomii.
Z-3. Sporządzanie umów, kalkulacji i kosztorysów robót glazurniczych.
Z-4. Wykonywanie okładzin ściennych z płytek.
Z-5. Naprawianie okładzin ściennych z płytek.
Z-6. Wykonywanie okładzin i posadzek z płytek o podwyższonej odporności na działanie
czynników niszczących.
Z-7. Wykonywanie i naprawianie posadzek oraz okładzin schodów i pochylni z płytek.
Z-8. Wykonywanie mozaik artystycznych z płytek.
Z-9. Współpracowanie z zespołem roboczym, kierownictwem budowy oraz klientami.
Z-10. Ocenianie jakości materiałów oraz jakości i poprawności wykonanej pracy.

