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Znak postępowania: 14/CERT/CKS/RPOWP/2018 

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia 

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

na realizację usługi organizacji procesu walidacji i certyfikacji umiejętności 

zawodowych na poziomie zadań zawodowych dla uczniów w ramach projektu 

„Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej − kompleksowy model modernizacji 

systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki” 

 

 

I. Przedmiot zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest: realizacja usługi organizacji procesu walidacji i 

certyfikacji umiejętności zawodowych na poziomie zadań zawodowych i umiejętności 

dla uczniów szkół zawodowych w ramach projektu „Suwalskie Centra Kompetencji 

Zawodowej − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na 

terenie Miasta Suwałki”, nr UDA-RPPD.03.03.01-20-0097/16-00, który jest 

realizowany przez Miasto Suwałki w partnerstwie z Białostocką Fundacją Kształcenia 

Kadr w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na 

lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 

Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, 

Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności 

podlaskiej gospodarki. 

System certyfikacji kompetencji umożliwia walidację i certyfikację kompetencji 

zawodowych (na poziomie umiejętności i zadań zawodowych) z uwzględnieniem 

udziału pracodawców, jako uzupełnienie istniejącego systemu potwierdzania 

kwalifikacji zawodowych (prowadzonego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, w 

przypadku województwa podlaskiego OKE w Łomży).  Możliwości kształcenia w 

zawodach oraz w zakresie kwalifikacji w różnych typach szkół określa Rozporządzenie 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów 

szkolnictwa zawodowego. Obecny system potwierdzania kompetencji nie zapewnia 

możliwości potwierdzania kompetencji przez obiektywny organ na poziomie 

„umiejętności zawodowych” i „czynności zawodowych”. Zasadne, zatem jest 

stworzenie wiarygodnego systemu walidacji i certyfikacji kompetencji na poziomie 

„umiejętności zawodowych” i „czynności zawodowych”. Stworzenie takiego systemu 

umożliwia uczniom i uczestnikom ustawicznego kształcenia zawodowego na 

potwierdzanie posiadanych cząstkowych kwalifikacji czyli wykazanie się 

kompetencjami na poziomie „umiejętności zawodowych” i „czynności zawodowych”.  

 

2. W ramach systemu walidacji i certyfikacji potwierdzenie kwalifikacji zawodowych 

uzyskają uczniowie szkół, chcących potwierdzić cząstkowe umiejętności/zadania 

zawodowe, którzy poza głównym programem kształcenia zdobyli dodatkowe 
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kompetencje w trakcie staży, praktyk, dodatkowych kursów, pracy zawodowej (także 

w trakcie wakacji, czy wyjazdów zagranicznych) oraz w firmie rodzinnej. Każdy z 

uczniów podejść może do 5 egzaminów sprawdzających dla poszczególnych części 

zawodu, zadań zawodowych. Nad prawidłowym przebiegiem procesu walidacji i 

certyfikacji czuwać będą Komisje ds. walidacji i certyfikacji efektów kształcenia 

adekwatnie do ośmiu obszarów kształcenia. Ich Członkowie zostaną przygotowani do 

przeprowadzania procesu walidacji zgodnie z opracowanymi standardami w trakcie 

dedykowanego im szkolenia. 

3. Systemem walidacji i certyfikacji kompetencji objętych zostanie 168 uczniów 

następujących zasadniczych szkół zawodowych i techników z Suwałk: 

 Zespół Szkół nr 4 w Suwałkach  

 Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach  

 Zespół Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego  

 

II. Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV:  

80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe; 

80210000-9 Usługi edukacji technicznej i zawodowej na poziomie szkoły średniej. 

 

III. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: 

1. Realizacji usługi organizacji procesu walidacji i certyfikacji umiejętności 

zawodowych na poziomie zadań zawodowych i umiejętności dla uczniów (z 

uwzględnieniem zapisu z rozdziału I pkt 2 niniejszego załącznika do Ogłoszenia), przy 

zastrzeżeniu, iż każdy z uczniów podejść może do 5 egzaminów sprawdzających dla 

poszczególnych części zawodu, zadań zawodowych. 

2. Powołania i organizacji Komisji ds. walidacji i certyfikacji efektów  

a. Powołanie i organizacja 5 Komisji ds. walidacji i certyfikacji efektów kształcenia 

- branże kluczowe dla M.Suwałki:  

1) administracyjno-usługowy (A) -  przemysł drzewny i meblarski, 

2) budowlany (B)- sektor eco-innowacji, 

3) elektryczno-elektroniczny (E)-  przemysł metalowo-maszynowy, 

4) mechaniczny i górniczo-hutniczy (M) - przemysł metalowo-maszynowy, 

5) turystyczno-gastronomiczny (T) - przemysł rolno-spożywczy, usługi 

turystyczne. 

3. Zapewnienie bazy lokalowo-sprzętowej umożliwiającej przeprowadzenie egzaminów 

na terenie subregionu suwalskiego. 

4. Przeprowadzenie procesu walidacji, w oparciu o opracowane Standardy 

egzaminacyjne dla zadań zawodowych i umiejętności. Przykładowy Standard 

egzaminacyjny został zamieszczony w rozdziale V niniejszego załącznika do 

Ogłoszenia. 

Ad. 2. Pod pojęciem Powołanie i organizacja prac Komisji ds. walidacji i certyfikacji 

efektów kształcenia rozumie się:  

a. powołanie Komisji ds. walidacji i certyfikacji efektów kształcenia dla poszczególnych 
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obszarów kształcenia zgodnie z punktem III.2. Zadaniem każdej Komisji będzie 

walidacja umiejętności lub zadania zawodowego i wydawanie decyzji o uznaniu bądź 

nieuznaniu posiadania kompetencji w zakresie danej umiejętności lub zadania przez 

kandydata na podstawie standardów walidacji i certyfikacji efektów kształcenia na 

poziomie umiejętności i zadań zawodowych.  

b. zapewnienie odpowiedniego składu Komisji tzn.  

 W skład każdej komisji wejdą Certyfikatorzy Kompetencji czyli pracodawcy 

oraz/lub nauczyciele zawodu  oraz/lub eksperci w danej dziedzinie. 

c. organizację prac Komisji poprzez powołanie Sekretarza i asystenta technicznego: 

 Sekretarz Komisji odpowiada za ustalenie terminu i miejsca egzaminu z 

członkami Komisji, poinformowanie zdających o terminie i miejscu, czuwa nad 

dokumentacją przebiegu walidacji kompetencji tzn. przygotuje dokumentację 

związaną z przeprowadzeniem egzaminu tj. dostarcza na miejsce egzaminu 

arkusze egzaminacyjne, sprawdza tożsamość osób zdających z listą osób 

wpisanych na egzamin, prowadzi listy obecności na egzaminach, zbiera 

wypełnione karty ocen, przygotowuje protokoły przebiegu części praktycznej 

egzaminu zawodowego, dostarcza do Zamawiającego nie później niż 7 dni od daty 

realizacji egzaminu komplet dokumentów. Funkcję sekretarza może pełnić 

Koordynator zadania.  

 Asystentem technicznym może być każdy z członków Komisji. Asystent 

techniczny powinien posiadać wiedzę merytoryczną umożliwiającą mu realizację 

zadań związanych z zapewnieniem stanowisk egzaminacyjnych i materiałów do 

egzaminu wyposażone w specjalistyczny sprzęt oraz maszyny i urządzenia 

zgodnie ze specyfikacją wyposażenia wskazaną w Standardach egzaminacyjnych 

dla zadań zawodowych, w tym dla zdających ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, przygotowaniem wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych / 

miejsca egzaminowania zgodnie ze specyfikacją, przygotowaniem stanowisk 

komputerowych, maszyn, urządzeń i specjalistycznego sprzętu oraz surowców i 

materiałów zgodnie ze standardami egzaminacyjnymi, przeprowadzeniem 

instruktażu stanowiskowego dla zdających, czuwaniem nad prawidłowym 

przebiegiem egzaminu, nadzorowanie prawidłowej pracę komputerów, maszyn, 

urządzeń i specjalistycznego sprzętu wykorzystywanych przez zdających w czasie 

wykonywania zadań egzaminacyjnych, usuwaniem ewentualnych awarii sprzętu 

komputerowego, maszyn i urządzeń, zgłaszaniem Przewodniczącemu komisji 

egzaminacyjnej przypadki naruszania przez zdających przepisów bezpieczeństwa 

i higieny pracy, w tym w szczególności przypadki zachowania zdających 

prowadzące do wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia osób znajdujących się w 

sali egzaminacyjnej / miejscu przeprowadzania egzaminu.  

d. przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu do akceptacji, w terminie 21 dni od dnia 

podpisania umowy, wzorów dokumentów związanych z procesem walidacji tj. arkuszy 

egzaminacyjnych; list obecności na egzaminie; protokołów z przeprowadzenia 

egzaminu; kart ocen; certyfikatów.  
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Ad. 3 Pod pojęciem Zapewnienie bazy lokalowo-sprzętowej umożliwiającej 

przeprowadzenie egzaminów praktycznych rozumie się zapewnienie: 

a. odpowiedniej liczby sal/pomieszczeń umożliwiających samodzielną pracę zdających 

egzamin praktyczny na stanowiskach egzaminacyjnych, spełniających wymagania bhp 

dla części praktycznej egzaminu przeprowadzanej na stanowiskach komputerowych 

i/lub wyposażonych w specjalistyczny sprzęt oraz maszyny i urządzenia – zgodne z 

wymaganiami bhp określonymi dla pracowni lub miejsc, w których jest 

przeprowadzany egzamin oraz instrukcjami obsługi tego sprzętu, maszyn i urządzeń 

b. wyposażenia stanowiska egzaminacyjnego do wykonania zadania zawodowego lub 

umiejętności zawodowej zgodnie ze standardem egzaminacyjnym 

c. osobnej sali/pomieszczeń dla zdających korzystających z pomocy nauczyciela 

wspomagającego lub korzystających z urządzeń, które mogą zakłócać pracę innych 

zdających,  

d. oznakowanie stanowisk egzaminacyjnych (001,002,003…), 

e. zegara oraz tablicy (plansza) do zapisania czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy 

zdających, widocznych dla każdego zdającego (w każdej sali egzaminacyjnej),  

f. sprzętu do nagrywania przebiegu egzaminu, w przypadku gdy zdający korzysta z 

pomocy nauczyciela wspomagającego go w pisaniu albo w pisaniu i czytaniu, 

g. identyfikatorów dla członków komisji egzaminacyjnej, obserwatorów, a także 

identyfikatorów z numerami stanowisk dla zdających, 

h. karty z nazwiskiem, imieniem/imionami, datą urodzenia oraz numerem PESEL i 

oznaczeniem kwalifikacji dla każdego zdającego, 

i. pierwszej pomocy medycznej zdającym uczestniczącym w egzaminie. 

Baza lokalowo – sprzętowa ma zapewnić przeprowadzenie egzaminu praktycznego 

zgodnie z zasadami bhp. Miejsce przeprowadzenia egzaminu powinno być zlokalizowane  

na terenie subregionu suwalskiego, umożliwiające łatwy dojazd dla zdających, dostoswane 

do zdających z niepełnosprawnościami. Na podstawie posiadanego orzeczenia o potrzebie 

indywidualnego nauczania / orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego / opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych 

trudnościach w uczeniu się / zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia / pozytywnej 

opinii rady pedagogicznej, zdający ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może 

przystąpić do egzaminu zawodowego w warunkach i formie dostosowanych do jego 

indywidualnych potrzeb edukacyjnych / możliwości psychofizycznych oraz stanu zdrowia. 

Na podstawie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia / występowaniu dysfunkcji, 

osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy / osoba zamierzająca zdawać 

egzamin zawodowy jako egzamin eksternistyczny / osoba posiadająca świadectwo szkolne 

uzyskane za granicą, może przystąpić do egzaminu zawodowego w warunkach i formie 

dostosowanych do jej indywidualnych potrzeb edukacyjnych / możliwości 

psychofizycznych / rodzaju niepełnosprawności. Uczniowie lub absolwenci 

niepełnosprawni przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w 

warunkach i formie dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności, a uczniowie lub 

absolwenci niedostosowani społecznie lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym – w 
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warunkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego. Wykonawca może do każdego obszaru kształcenia/egzaminu wyznaczyć  

inną bazę lokalowo-sprzętową, o ile spełnia ona wszystkie ww. warunki. Egzamin 

powinien być przeprowadzony u pracodawcy, preferowany sposób przeprowadzenia 

egzaminu w miejscu realizacji stażu przez stażystę. 

 

Ad. 4 Pod pojęciem Przeprowadzenie procesu walidacji, w oparciu o opracowane 

Standardy egzaminacyjne dla zadań zawodowych i umiejętności  rozumie się: 

a. przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia egzaminów tzn. przygotuje 

dokumentację związaną z przeprowadzeniem egzaminu tj. dostarczenie na miejsce 

egzaminu odpowiednie arkusze egzaminacyjne, listy obecności, protokoły, karty ocen, 

standardy egzaminacyjne 

b. zabezpieczenie przed nieuprawnionym ujawnieniem materiałów egzaminacyjnych 

niezbędne do przeprowadzenia egzaminu od momentu odbioru materiałów 

egzaminacyjnych do momentu ich przekazania Przewodniczącemu komisji 

egzaminacyjnej. 

c. zapoznanie zdających z procedurą egzaminacyjną i możliwością odwołania od decyzji 

Komisji  

d. przeprowadzenie przed egzaminem instruktarza obejmującego omówienie warunków 

występujących w sali egzaminacyjnej / miejscu przeprowadzania egzaminu, które 

mogą wpłynąć na wykonanie zadania egzaminacyjnego; zwrócenie uwagi na te 

elementy stanowiska egzaminacyjnego, które mają wpływ na bezpieczeństwo i higienę 

pracy; określenie zagrożeń występujących przy wykonywaniu poszczególnych 

czynności na stanowisku i sposobów ochrony przed zagrożeniami; omówienie 

wyposażenia i przygotowanie stanowiska egzaminacyjnego do wykonania określonych 

zadań z uwzględnieniem specyfiki kwalifikacji; omówienie i ewentualne 

przeprowadzenie próbnego uruchomienia oraz obsługi maszyn i sprzętu 

e. przydzielenie określonego stanowiska egzaminacyjnego konkretnemu zdającemu, 

wyposażonego zgodnie z wymaganiami zapisanymi w standardzie egzaminacyjnym 

f. obserwowanie i nadzorowanie przebiegu procesu wykonywania zadania zawodowego 

lub umiejętności zawodowej 

g. sporządzenie odpowiedniej dokumentacji z procesu walidacji 

h. wystawianie uczestnikom procesu walidacji dokumentu potwierdzającego posiadanie 

kompetencji w zakresie umiejętności lub zadań zawodowych - certyfikatu. Dokument 

potwierdzający posiadanie kompetencji zawiera co najmniej następujące informacje: 

opis umiejętności/zadania, którego dotyczył egzamin. 

 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia przez Obserwatora wizytacji w 

trakcie realizacji egzaminu. Celem przeprowadzenia wizytacji jest weryfikacja jakości 

realizowanych usług tj. zgodności realizacji działań z procedurami określonymi w Standardach 
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egzaminacyjnych oraz niniejszym szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, warunków - 

lokalowo sprzętowych oraz adekwatności kompetencji Komisji Egzaminacyjnej. 

 

IV. Schemat prac do wykonania przez Wykonawcę w trakcie realizacji usługi 

1. Zamawiający ustala następujący schemat prac do wykonania przez Wykonawcę w trakcie 

realizacji usługi:  

1) Przekazanie Wykonawcy danych ucznia, który ma przystąpić do procesu walidacji i 

certyfikacji; 

2) Przekazanie pakietu egzaminacyjnego składającego się z: 

a. propozycji składu Komisji Egzaminacyjnej,  

b. miejsca przeprowadzenia egzaminu praktycznego  

c. terminu realizacji egzaminu nie późniejszego niż 7 dni od terminu przekazania 

pakietu egzaminacyjnego 

w terminie 30 dni lub zgodnie z terminem wskazanym w ofercie Wykonawcy (tj. 14 lub 

21 dni) od zgłoszenia przez Zamawiającego co najmniej 1 ucznia dla danej Komisji 

Egzaminacyjnej zgodnie z punktem III Ad 2 a – 3 pkt;  

3) Realizacja egzaminu zgodnie z założeniami pakietu egzaminacyjnego; 

4) Systematyczne przekazanie Zamawiającemu, tzn. w terminie do 7 dni kalendarzowych 

od dnia przeprowadzenia egzaminu, dokumentacji potwierdzającej organizację procesu 

walidacji i certyfikacji tj.: 

a. Arkuszy egzaminacyjnych 

b. List obecności na egzaminie 

c. Protokołów z przeprowadzenia egzaminu 

d. Kart ocen 

e. Kserokopii wydanych certyfikatów; 

5) Przekazanie Zamawiającemu, w terminie do 7 dni kalendarzowych od ostatniego dnia 

kwartału, pełnej dokumentacji potwierdzającej organizację procesu walidacji i 

certyfikacji w danym kwartale tj.: 

a. Arkuszy egzaminacyjnych 

b. List obecności na egzaminie 

c. Protokołów z przeprowadzenia egzaminu 

d. Kart ocen 

e. Kserokopii wydanych certyfikatów; 

6) Zamawiający w terminie do 7 dni roboczych weryfikuje przekazaną dokumentację, a 

następnie w przypadku niestwierdzenia braków oraz uchybień w przekazanej 

dokumentacji podpisuje z Wykonawcą protokół częściowy odbioru usługi. W 

przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braków lub uchybień w zakresie 

przekazanej dokumentacji Wykonawca ma 5 dni roboczych celem jej uzupełnienia i 

ponownego przekazania Zamawiającemu. 
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V. Przykładowy Standard egzaminacyjny 

 

 

 

 

 

 

Certyfikacja kompetencji 

 

Standard egzaminacyjny dla zadania zawodowego 

 

Naprawa powłok lakierniczych i lakierowanie elementów 

karoserii  

………………………………………………………….. 

 

w ramach kwalifikacji 

 

MG.27 

………………………………………………………….. 

 

w ramach zawodu 

 

Lakiernik 

………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Białystok 2018



 

 

Moduł 1. System certyfikacji kompetencji 
1. Informacje ogólne o systemie certyfikacji kompetencji  

System certyfikacji kompetencji umożliwia walidację i certyfikację umiejętności 

zawodowych (na poziomie zadań zawodowych) z uwzględnieniem udziału pracodawców, jako 

uzupełnienie istniejącego systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych (prowadzonego 

przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, w przypadku województwa podlaskiego OKE w 

Łomży).  Możliwości kształcenia w zawodach oraz w zakresie kwalifikacji w różnych typach 

szkół określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie 

klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. W istniejącym systemie, zewnętrznym 

potwierdzaniem umiejętności objęte są tak zwane „kwalifikacje zawodowe” stanowiące 

podstawę  określonych zawodów. Jednocześnie w Polsce kształcenie zawodowe może odbywać 

się nie tylko w formach szkolnych, ale także w ramach kształcenia ustawicznego, m.in. na 

Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych (KKZ) i na Kursach Umiejętności Zawodowych 

(KUZ) oraz innych kursach umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności 

i kwalifikacji zawodowych. KUZ jest prowadzony według programu nauczania 

uwzgledniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej z części 

efektów kształcenia wyodrębnionych  w ramach danej kwalifikacji. Prowadzenie takich kursów 

umożliwia uelastycznienie kształcenia zawodowego i jego lepsze dostosowanie do potrzeb 

rynku pracy. Tymczasem obiektywne egzaminy zewnętrzne dotyczą tylko „całych 

kwalifikacji”. Kształcenie na KUZ zgodnie z wyżej przywoływanym rozporządzeniem 

Ministra  Edukacji Narodowej kończy się „zaliczeniem w formie ustalonej przez podmiot 

prowadzący kurs”. Nie gwarantuje to wiarygodności potwierdzonych w ten sposób 

umiejętności. Należy podkreślić, iż luki kompetencyjne występują w dużym stopniu właśnie na 

poziomie „umiejętności zawodowych”, a pracodawcy oczekują wiarygodnego 

dokumentowania posiadania przez kandydatów do pracy takich umiejętności oraz interesują 

ich bardzo wąsko definiowane kompetencje, a mianowicie umiejętności na poziomie tak 

zwanych „czynności zawodowych”, których zespół składa się na daną „umiejętność 

zawodową”. Obecny system potwierdzania kompetencji nie zapewnia możliwości 

potwierdzania kompetencji przez obiektywny organ na poziomie „umiejętności zawodowych” 

i „czynności zawodowych”. Zasadne, zatem jest stworzenie wiarygodnego systemu walidacji i 

certyfikacji kompetencji na poziomie „umiejętności zawodowych” i „czynności zawodowych”. 

Stworzenie takiego systemu umożliwia uczniom i uczestnikom ustawicznego kształcenia 

zawodowego na potwierdzanie posiadanych cząstkowych kwalifikacji czyli wykazanie się 

kompetencjami na poziomie „umiejętności zawodowych” i „czynności zawodowych”. Wpływa 

to na poprawę ich sytuacji na rynku pracy, albowiem wielu pracodawców przede wszystkim 

wymaga posiadania, wynikających z charakterystyki  określonych stanowisk pracy, takich 

cząstkowych kwalifikacji. Dla wielu pracodawców bardziej wiarygodne będzie uzyskanie 

informacji o kompetencjach kandydata do pracy w zakresie wykonywania określonych 

czynności, niż nawet w stosunku do udokumentowania opanowania całej kwalifikacji. 

Niezbędne jest przy tym zachowanie rzetelności i obiektywności procesów walidacji i 

certyfikacji prowadzonych przez niezależny podmiot. Kluczowe znaczenie posiada 

wiarygodność tego podmiotu, która będzie zagwarantowana poprzez udział pracodawców w 



 

 

procesie walidacji/certyfikacji oraz wiarygodność partnerów działania, w szczególności  Miasta 

Białystok. 

 

 

2. Uczestnicy systemu certyfikacji kompetencji  

Systemem walidacji i certyfikacji kompetencji  objętych zostanie 600 uczniów 

następujących zasadniczych szkół zawodowych i techników z terenu Białostockiego Obszaru 

Funkcjonalnego: 

 Zespołu Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku, 

ul. Słonimska 47/1 15-029 Białystok 

 Zespołu Szkół Elektrycznych im. Prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku, ul. 

1000-lecia Państwa Polskiego 14 15-111 Białystok 

 Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku, ul. Knyszyńska 12 15 - 702 Białystok 

 Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku, ul. 

Bema 105 15-370 Białystok 

 Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa 

w Białymstoku, ul. Broniewskiego 14 15-959 Białystok 

 Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku, ul. Ks. 

Stanisława Suchowolca 26 15-566 Białystok 

 Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z oddziałami integracyjnymi im. St. 

Staszica w Białymstoku,  ul. Sienkiewicza 57 15-002 Białystok 

 Zespołu Szkół Technicznych im. Gen. Władysława Andresa w Białymstoku, ul. 

Stołeczna, 15-879 Białystok 

 Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Kpt. Władysława Wysockiego w Białymstoku, 15-

082 Białystok, ul. Świętojańska 1 

 Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku, ul. 

Antoniuk Fabryczny 40,15-741 Białystok 

 Zespołu Szkół nr 16 w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28, 15 - 703 Białystok 

 Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach, ul. gen. Władysława 

Sikorskiego 68 18-100 Łapy 

 Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej, ul. Sienkiewicza 7 Czarna Białostocka 16-020 

 

3. Wymagania, które należy spełnić, aby poddać się walidacji i certyfikacji 

kompetencji  

Warunkiem jaki należy spełnić, aby poddać się walidacji i certyfikacji kompetencji jest 

uczestnictwo w doradztwie edukacyjnym w zakresie rozwoju kompetencji do pracy 

realizowanego w formie Indywidualnego Planu Działania na rzecz Kompetencji (IPDnrK). 

Każdemu uczniowi zostanie opracowany, na podstawie indywidualnej diagnozy, wieloletni 

plan uzupełniania kompetencji adekwatnie do określonego celu zawodowego i życiowego z 

wykorzystaniem dodatkowych form edukacyjnych przewidzianymi w projekcie takich jak 

KKZ, KUZ, staże i praktyki zawodowe oraz kursy specjalistyczne i kursy dające uprawnienia. 

W efekcie doradztwa kompetencji uczeń otrzymuje informacje na temat indywidualnej luki 



 

 

kompetencyjnej oraz propozycje szkoleń uzupełniających i praktyk zawodowych 

przygotowujących do potwierdzenia kwalifikacji lub certyfikacji kompetencji w ramach 

Centrum Kompetencji BOF. 

4. Termin i miejsce potwierdzania kompetencji 

Informacje o terminie i miejscu walidacji i certyfikacji kompetencji w zakresie poszczególnych 

zadań zostaną podane do publicznej wiadomości na dwa tygodnie przed planowaną walidacją. 

  



 

 

Moduł 2. Egzamin potwierdzający kompetencje 
  

Egzamin potwierdzający kompetencje ma charakter praktyczny. Polega on na wykonaniu przez 

zdającego zadania egzaminacyjnego na stanowisku egzaminacyjnym. Stanowisko powinno być 

przygotowane z uwzględnieniem warunków realizacji zadania zawodowego w realnych 

warunkach rynkowych oraz kształcenia w danym zawodzie. Na zapoznanie się z treścią zadania 

egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym oraz z wyposażeniem stanowiska 

egzaminacyjnego Zdający ma 15 minut, których nie wlicza się do czasu trwania części 

praktycznej egzaminu zawodowego. 

Część praktyczna egzaminu zawodowego trwa nie krócej niż 30 minut i nie dłużej niż 24 

godziny łącznie, w ciągu trzech dni. Czas trwania części praktycznej egzaminu zawodowego 

dla konkretnego zadania zawodowego określony jest dalszej części standardu i zależy od 

złożoności zadania zawodowego.  W trakcie trwania egzaminu praktycznego Komisja 

egzaminacyjna może zadawać Zdającemu pytania powiązane z wykonywanymi czynnościami, 

sprawdzając w ten sposób wiedzę teoretyczną Zdającego.    

1. Podstawa uznania potwierdzenia kompetencji 

Zdający potwierdził kompetencje dla zadania zawodowego, jeżeli: zaliczył część praktyczną – 

tzn. wykonał zadanie w takim stopniu w jakim powinien je wykonać świadcząc tego typu 

usługę na rynku pracy.  

 

Wynik egzaminu ustala i ogłasza Komisja. Wynik ustalony przez Komisję jest ostateczny. 

 

2. Zastrzeżenia do przebiegu egzaminu 

Jeżeli Zdający uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego 

przeprowadzania, może zgłosić pisemnie zastrzeżenie do Przewodniczącego Komisji ds. 

walidacji i certyfikacji efektów kształcenia w terminie 2 dni roboczych od daty egzaminu w 

części pisemnej lub praktycznej. Zastrzeżenie musi zawierać dokładny opis zaistniałej sytuacji 

będącej naruszeniem przepisów. 

Przewodniczący rozpatruje zastrzeżenie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. W razie 

stwierdzenia naruszenia przepisów, przewodniczący może zarządzić jego ponowne 

przeprowadzenie. Rozstrzygnięcie to jest ostateczne. 

3. Dokumenty potwierdzające zdanie egzaminu 

W przypadku, gdy Zdający zdał egzamin, otrzymuje świadectwo i certyfikat potwierdzające 

kompetencje dla zadania zawodowego wydane przez Komisję ds. walidacji i certyfikacji 

efektów kształcenia. 

  



 

 

Moduł 3. Kwalifikacje w zawodzie 
W ramach zawodu lakiernik wyodrębnia się kwalifikacje: 

 MG.27. Wykonywanie prac lakierniczych . 

 

lakiernik 

MG.27 

 

1. MG.27. Wykonywanie prac lakierniczych 

MG.27.1. Przygotowanie powierzchni do nanoszenia powłok lakierniczych. Uczeń: 

1) rozpoznaje uszkodzenia i wady powłok lakierniczych 

2) dobiera narzędzia i urządzenia do przygotowania powierzchni 

3) oczyszcza powierzchnię z zanieczyszczeń przed lakierowaniem 

4) określa sposoby zabezpieczania powierzchni przed korozją 

5) oczyszcza powierzchnie z powłok lakierniczych 

6) rozróżnia materiały wypełniające 

7) przygotowuje materiały wypełniające do nałożenia na powierzchnię 

8) nanosi materiały wypełniające na powierzchnię 

9) dobiera materiały ścierne 

10) szlifuje materiał wypełniający, wyrównując powierzchnię 

11) rozróżnia rodzaje materiałów odtłuszczających 

12) oczyszcza i odtłuszcza przygotowywaną powierzchnię 

13) wykonuje konserwację i renowację powłok lakierniczych. 

MG.27.2. Przygotowanie powłok lakierniczych. Uczeń: 

1) rozróżnia powłoki lakiernicze 

2) dobiera kolor powłoki lakierniczej 

3) określa sposób pomiaru lepkości materiałów lakierniczych; 

4) wykonuje pomiary lepkości materiałów lakierniczych. 

MG.27.3. Nanoszenie powłok lakierniczych. Uczeń: 

1) rozróżnia pistolety lakiernicze 

2) obsługuje pistolety lakiernicze 

3) użytkuje kabiny lakiernicze i urządzenia pomocnicze 

4) dobiera i stosuje techniki nakładania powłok lakierniczych 

5) ocenia jakość wykonanej powłoki lakierniczej. 

 

 

 

Moduł 4. Standard egzaminacyjny dla zadania Z.3 w ramach MG.27. 
1. Czynności zawodowe w ramach zadania  

W ramach zadania wykonywane są następujące czynności zawodowe: 

1. Ocena stanu powłoki lakierniczej 

2. Usunięcie starej powłoki lakierniczej 



 

 

3. Oczyszczanie miejsca usunięcia powłoki lakierniczej poprzez czyszczenie i 

odtłuszczanie 

4. Nakładanie szpachli  

5. Szlifowanie szpachli 

6. Czyszczenie po szlifowaniu 

7. Maskowanie 

8. Nałożenie podkładu wypełniającego 

9. Szlifowanie podkładu 

10. Matowanie pod lakier nawierzchniowy 

11. Zmycie zmywaczem 

12. Suszenie 

13. Nanoszenie lakieru nawierzchniowego 

14. Nanoszenie lakieru bezbarwnego 

15. Suszenie  

16. Polerowanie  

17. Kontrola usługi 

18. Rozliczenie usługi 

19. Zabezpieczanie pozostałych po usłudze zużytych części przed szkodliwym 

wpływem na środowisko naturalne 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania zawodowego wynosi 12 godzin.  

2. Niezbędne wyposażenie stanowiska egzaminacyjnego do realizacji zadania 

1. miarki lakiernicze 

2. Materiały do maskowania: folia, taśmy  

3. Lineał 

4. Mieszalnik  

5. koreczki gumowe do polerowania 

6. rozcieńczalnik do cieniowania 

7. Waga 

8. Oprogramowanie do doboru lakierów 

9. Pistolet lakierniczy 

10. pistolet hydrodynamiczny  

11. Olej maszynowy 

12. Rozcieńczalniki 

13. szczotki druciane 

14. klocki szlifierskie 

15. szlifierki z wymiennymi tarczami 

16. zestawy szlifierskie: tarcze o różnej twardości, krążki, paski 

17. preparaty antykorozyjne 

18. grunt 

19. szpachla  

20. podkład wypełniający  

21. kabina lakiernicza 

22. sukno 



 

 

23. filc 

24. pasty polerskie 

25. wosk 

26. promiennik 

27. Środki ochrony osobistej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

3. Repetytorium sprawdzające 

Repetytorium sprawdzające zawiera przykłady min. 10 pytań testowych, w których tylko 

jedna odpowiedź jest prawidłowa. Służy ono do przypomnienia wiadomości teoretycznych, 

jednak nie wyczerpuje w pełni wiedzy jaką powinien posiadać Zdający.  

1. Ciśnienie farby przy natrysku hydrodynamicznym wynosi: 

a) 10 MPa, 

b) 10 bar, 

c) 1 MPa, 

d) 100 MPa. 

2. Przy lakierowaniu na gorąco farbę podgrzewamy do temperatury: 

a) 150C, 

b) 60C, 

c) 100C, 

d) 20C. 

3. W pistolecie do malowania hydrodynamicznego znajduje się filtr: 

a) siatkowy, 

b) odśrodkowy, 

c) papierowy, 

d) szczelinowy. 

4. Do malowania elektroforetycznego stosujemy farby: 

a) nitrocelulozowe, 

b) epoksydowe, 

c) alkidowe, 

d) wodorozcieńczalne. 

5. Kity szpachlowe nanoszone są przez: 

a) pistolet pneumatyczny, 

b) pistolet wyciskowy, 

c) pistolet hydrodynamiczny, 

d) elektroforezę. 

6. Szpachla służy do: 

a) uzyskania połysku, 

b) naprawy wgnieceń, 

c) wyrównania koloru, 

d) utwardzenie powłoki. 

7. Jaka jest najgrubsza gradacja papieru stosowana przez lakiernika: 

a) P140, 

b) P120, 

c) P240, 

d) P400. 

8. Matowanie polega na: 

a) szlifowaniu z użyciem bloku ręcznego, 

b) szlifowaniu na mokro, 



 

 

c) tworzeniu drobnych rys na powierzchni przeznaczonej do lakierowania, 

d) usuwaniu wtrąceń. 

9. Mieszalnik lakierów służy do: 

a) mieszania komponentów, 

b) dozowania koloru, 

c) wykonywania gotowej mieszanki, 

d) odważania koloru. 

10. Typowa proporcja mieszania lakieru akrylowego to: 

a) 2:1:1, 

b) 3:1:1, 

c) 1:1, 

d) 3:1:0,5. 

11. Szlifowanie wykończeniowe to: 

a) szlifowanie powierzchni materiału konstrukcyjnego do położenia lakieru, 

b) szlifowanie warstwy gruntu, 

c) szlifowanie szpachlówki wykończeniowej, 

d) szlifowanie zewnętrznej warstwy pokrycia dekoracyjnego. 

12. Polerowanie zewnętrznej warstwy pokrycia lakierowego przeprowadza się przy 

pomocy: 

a) kostki szlifierskiej i papieru o gradacji P18-P240, 

b) szlifierki oscylacyjno - rotacyjnej i papieru o gradacji P800-P1200, 

c) narzędzia mechanicznego z obrotową tarczą z krążkami filcowo - sukiennymi 

i środka do polerowania, 

d) szlifierki zaopatrzonej w tarcie z papierem o gradacji P 2000.  



 

 

4. Przykładowe zadania egzaminacyjne praktyczne 

1. Wyszlifuj powierzchnię przedniego błotnika samochodu pod dalszą obróbkę 

lakierniczą. Wykonaj następnie maskowanie. Czas przeznaczony na wykonanie zadania 

60 minut. * 

2. Wykonaj cieniowanie lakieru bazowego na elemencie (lakierowany element - przednie 

prawe drzwi samochodu osobowego). Czas przeznaczony na wykonanie zadania 180 

minut. * 

3. Przygotuj powierzchnię elementu do lakierowania. Następnie dobierz kolor i wykonaj 

lakierowanie, polerowanie elementu. Czas wykonania zadania wynosi 12 godzin.* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


