
 
 

Lp. Nazwa 

1. Tytuł projektu „Zawody deficytowe szansą na zatrudnienie” nr RPWP.06.02.00-30-0045/17 

2. Oś Priorytetowa 6: Rynek pracy 

3. Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa 

REALIZACJI SZKOLENIA 
MALARZ-TYNKARZ 

 GRUPA 1  
Forma: szkolenie grupowe w wymiarze 70h 

Data Rodzaj zajęć edukacyjnych Miejsce realizacji kursu Godziny prowadzenia 
kursu 

Liczba 
godzin 

Imię i nazwisko 
trenera 

Liczba 
uczestnik

ów Miejscowość Ulica i nr Od godz. Do godz. 

22-05-2019 

Zajęcia teoretyczne 

temat: 

BHP w budownictwie. 

Technologia robót malarskich. 

Technologia robót płytkarskich. 

 

Poznań  ul. 
Kamiennogór
ska 22D, 60-
179 Poznań. 

8,00  16,00 10 

Adam Gołąbek 

9 

23-05-2019 

Zajęcia praktyczne 

temat: 

Zajęcia praktyczne z zakresu robót malarskich. 

Wykonanie robót malarskich poznanymi technikami po 

uprzednim przygotowaniu podłoża i użyciu 

odpowiednich narzędzi. 

Poznanie rodzajów farb, lakierów, materiałów do 

przygotowania podłoży rodzajów tapet, oznaczeń na 

tapetach oraz klejów.  

Przyklejanie różnych rodzajów tapet. 

Obliczanie ilości robót, potrzebnych materiałów oraz 

wykonanie uproszczonej kalkulacji robót. 

8,00  16,00 10 

24-05-2019 Zajęcia praktyczne 

temat: 

Zajęcia praktyczne z zakresu robót malarskich. 

Wykonanie robót malarskich poznanymi technikami po 

uprzednim przygotowaniu podłoża i użyciu 

8,00  16,00 10 



 
 

odpowiednich narzędzi. 

Poznanie rodzajów farb, lakierów, materiałów do 

przygotowania podłoży rodzajów tapet, oznaczeń na 

tapetach oraz klejów.  

Przyklejanie różnych rodzajów tapet. 

Obliczanie ilości robót, potrzebnych materiałów oraz 
wykonanie uproszczonej kalkulacji robót. 

27-05-2019 Zajęcia praktyczne 

temat: 

Zajęcia praktyczne z zakresu robót malarskich. 

Wykonanie robót malarskich poznanymi technikami po 

uprzednim przygotowaniu podłoża i użyciu 

odpowiednich narzędzi. 

Poznanie rodzajów farb, lakierów, materiałów do 

przygotowania podłoży rodzajów tapet, oznaczeń na 

tapetach oraz klejów.  

Przyklejanie różnych rodzajów tapet. 

Obliczanie ilości robót, potrzebnych materiałów oraz 
wykonanie uproszczonej kalkulacji robót. 

8,00  16,00 10 

28-05-2019 Zajęcia praktyczne 

temat: 

Zajęcia praktyczne z zakresu robót płytkarskich. 

Wykonanie podkładu pod posadzki na gruncie i na 

stropie.  

Wykonanie po uprzednim przygotowaniu podłoża 

posadzek: 

- z płytek lastrykowych, kamionkowych i ceramicznych 

o różnych wielkościach i kształtach oraz układanych 

prosto lub w karo 

- z cegły i płytek klinkierowych 

Przygotowanie podłoża do układania okładziny ścian: 

- podłoża z cegły 

- podłoża betonowego 

-podłoża z płyt gipsowo – kartonowych 

Wykonanie okładziny ścian z płytek ceramicznych 
różnych  

wielkości i kształtów. 

8,00  16,00 10 

29-05-2019 Zajęcia praktyczne 

temat: 

Zajęcia praktyczne z zakresu robót płytkarskich. 

Wykonanie podkładu pod posadzki na gruncie i na 

8,00  16,00 10 



 
 

 

 

stropie.  

Wykonanie po uprzednim przygotowaniu podłoża 

posadzek: 

- z płytek lastrykowych, kamionkowych i ceramicznych 

o różnych wielkościach i kształtach oraz układanych 

prosto lub w karo 

- z cegły i płytek klinkierowych 

Przygotowanie podłoża do układania okładziny ścian: 

- podłoża z cegły 

- podłoża betonowego 

-podłoża z płyt gipsowo – kartonowych 

Wykonanie okładziny ścian z płytek ceramicznych 

różnych  

wielkości i kształtów. 

 

30-05-2019 Zajęcia praktyczne 

temat: 

Zajęcia praktyczne z zakresu robót płytkarskich. 

Wykonanie podkładu pod posadzki na gruncie i na 

stropie.  

Wykonanie po uprzednim przygotowaniu podłoża 

posadzek: 

- z płytek lastrykowych, kamionkowych i ceramicznych 

o różnych wielkościach i kształtach oraz układanych 

prosto lub w karo 

- z cegły i płytek klinkierowych 

Przygotowanie podłoża do układania okładziny ścian: 

- podłoża z cegły 

- podłoża betonowego 

-podłoża z płyt gipsowo – kartonowych 

Wykonanie okładziny ścian z płytek ceramicznych 

różnych  
wielkości i kształtów. 

8,00  16,00 10 
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