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REGULAMIN AKCJI KONKURSOWEJ „KWALIFIKACJA „MONTOWANIE STOLARKI BUDOWLANEJ” DLA 
UCZNIÓW” 

 
I. Definicje 

 
1. Konkurs – konkurs „Kwalifikacja „Montowanie stolarki budowlanej” dla uczniów” 

prowadzony na zasadach określonych w niniejszym regulaminie 
2. Organizator – Fundacja VCC z siedzibą w Lublinie, 20-701, ul. Nałęczowska 30 wpisana do 

rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód W Lublinie z 
siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000479551 

3. Uczestnik – szkoła, publiczna placówka edukacyjna lub organ prowadzący, który zgłasza swój 
udział w konkursie.  
 

II. Postanowienia ogólne 
 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie. 
2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
3. Konkurs rozpoczyna się 2017-08-07, a kończy 31.12.2017 
4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz. U. z 2009 Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.). 
 

III. Warunki udziału w Konkursie 
 

1. Uczestnikiem konkursu może być szkoła lub publiczna placówka edukacyjna, a także jej organ 
prowadzący. 

2. Do konkursu może przystąpić Uczestnik, który złożył wniosek i uzyskał dofinansowanie 
projektu, w którym przewidziane zostały między innymi działania edukacyjne dla uczniów w 
postaci szkoleń prowadzących do nabycia kwalifikacji rynkowej „Montowanie stolarki 
budowlanej” włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK), zakończone 
zewnętrzna walidacją i wydaniem certyfikatu z numerem 3 PRK (Polskiej Ramy Kwalifikacji) 
przez uprawnioną instytucję certyfikującą (Fundację VCC).  

3. Szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji „Montowanie stolarki budowlanej” powinny 
być realizowane w szkole w wymiarze min. 80 godzin, na autoryzowanych podręcznikach VCC 
akredytowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz z ustalonymi procedurami realizacji 
autoryzowanych szkoleń VCC.  

4. W ramach projektu szkoleniami opisanymi w pkt. 2 i 3 III zostanie objętych minimum 80 
uczniów.  

5. Po ukończeniu szkoleń uczniowie przystępują do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego 
uzyskanie kwalifikacji rynkowej „Montowanie stolarki budowlanej” włączonej do ZSK. 
Pozytywny wynik walidacji wiąże się z wydaniem przez Fundację VCC certyfikatu 
potwierdzającego kwalifikację z 3 poziomem PRK. 

6. Przed wzięciem udziału w konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z regulaminem.  
 

 
IV. Nagrody 

 
1. Nagroda w konkursie przekazywana jest dla Uczestnika (szkoły lub publicznej placówki 

edukacyjnej). 
2. Nagrodami w konkursie są: 

i. iPad w kategorii projektów małych (80 – 120 uczniów objętych szkoleniami 
prowadzącymi do nabycia kwalifikacji rynkowej „Montowanie stolarki budowlanej”) 
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ii. iMac 21,5” w kategorii projektów dużych (powyżej 120 uczniów objętych szkoleniami 
prowadzącymi do nabycia kwalifikacji rynkowej „Montowanie stolarki budowlanej) 

iii. Nagrody przekazywane są dla każdego Uczestnika, który otrzymał dofinansowanie 
projektu spełniającego warunki opisane w pkt. III.  

iv. Podstawą do przekazania nagrody jest przesłanie przez Uczestnika wypełnionego 
zgłoszenia, stanowiącego załącznik do regulaminu Konkursu podpisanego przez 
Dyrektora szkoły lub placówki edukacyjnej.  
 

V. Dane osobowe 
 
Dane osobowe Uczestników Konkursu, na podstawie udzielonej przez nich zgody, będą przetwarzane 
przez Organizatora dla potrzeb prowadzenia Konkursu na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 
 

VI. Postanowienia końcowe 
 

1. Regulamin będzie dostępny na stronie www pod adresem: 
www.vccsystem.eu/konkursy/montowaniestolarki budowlanej  

2. Nagrody w konkursie przekazywane są na ręce dyrekcji Uczestnika. 
3. Dane osobowe Uczestników Konkursu, na podstawie udzielonej przez nich zgody, będą 

przetwarzane przez Organizatora dla potrzeb prowadzenia Konkursu na warunkach 
określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

4. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe dane zgłoszone przez Uczestnika. 
5. W sprawach nie dających się przewidzieć i nieuregulowanych niniejszym Regulaminem 

decyduje Organizator.   

 

Kwalifikacja „Montowanie stolarki budowlanej” 

Kwalifikacja „Montowanie stolarki budowlanej” jest efektem współpracy Fundacji VCC z największą 
organizacją branżową 
w zakresie stolarki 
budowlanej – 
Związkiem „Polskie 
Okna i Drzwi” (POiD). 
Jest także pierwszą 
kwalifikacją rynkową 
włączoną do 
Zintegrowanego 
Systemu Kwalifikacji 
(ZSK), decyzją Ministra 
Infrastruktury i 
Budownictwa z dnia 19 
lipca 2017 roku. 
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Jest to moment przełomowy dla działania 
ustanowionego pod koniec 2015 r. w 
Polsce systemu kwalifikacji. Do tej pory w 
system włączone były jedynie kwalifikacje 
nadawane w ramach systemu oświaty i 
szkolnictwa wyższego. Kwalifikacji został 
przypisany poziom 3 PRK (Polskiej Ramy 
Kwalifikacji), do jej uzyskania nie jest 
wymagane wykształcenie wstępne. Dzięki 
przypisanemu poziomowi PRK certyfikat 
potwierdzający kwalifikację wydawany w 
jezyku angielskim umożliwi jej 
posadaczom większą mobilność na 
europejskim rynku pracy oraz porównanie 
do tożsamych kwalifikacji w innych 
krajach. 

Posiadacz kwalifikacji „Montowanie stolarki budowlanej” posługuje się dokumentacją projektową, 
specyfikacjami i technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz 
instrukcjami z zakresu montażu stolarki budowlanej oraz posługuje się narzędziami, maszynami i 
urządzeniami w pracach montażowych. Wykonuje montaż różnych typów stolarki budowlanej, takich jak 
okna zewnętrzne i drzwi balkonowe, okna dachowe, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne oraz bramy i kraty. 

Możliwości zatrudnienia po uzyskaniu 
kwalifikacji są szerokie. Osoby posiadające 
kwalifikację mogą podjąć pracę w firmach 
produkujących stolarkę budowlaną, w firmach 
zajmujących się wykonawstwem budowlanym, 
 a także w zakresie własnej działalności 
gospodarczej. Zaangażowanie Związku Polskie 
Okna i Drzwi oraz wielu znanych polskich  
i zagranicznych firm, działających w branży 
budowlanej do przygotowania kwalifikacji daje 
gwarancję poznania najnowszych technologii 
związanych z montażem i obsługą stolarki 
budowlanej oraz poznania najnowocześniejszych 
rozwiązań z tego zakresu. Kurs VCC 
przygotowujący do nabycia kwalifikacji 
prowadzony jest z wykorzystaniem jedynego w 
Polsce podręcznika posiadającego rekomendację 
Instytutu Techniki Budowlanej. 

 

 
 
 


