
PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ 
KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY  

RL.26 WYKONYWANIE KOMPOZYCJI FLORYSTYCZNYCH 
Ilość godzin: 160 (80 godzin sem. II oraz 80 godzin sem. III) 

1. Organizacja firmy  

Słuchacz/-ka po zrealizowaniu zagadnień w czasie praktyki potrafi: 

BHP(7)1 zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii; 
BHP(7)2 zorganizować stanowisko z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 
BHP(7)3 zorganizować stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, 
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 
BHP(7)4 wykryć błędy w organizowaniu stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami 
ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska; 
BHP(9)1 identyfikować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy; 
BHP(9)2 analizować przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej; 
BHP(9)3 analizować przepisy prawa dotyczące ochrony środowiska; 
BHP(9)4 zastosować procedury związane z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz stosować przepisy 
prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 
BHP(10)1 ustalić stan poszkodowanego w wypadku przy pracy; 
BHP(10)2 zastosować procedurę udzielania pierwszej pomocy; 
BHP(10)3 zidentyfikować  stany zagrożenia zdrowia i życia; 
BHP(10)4 udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach 
zagrożenia zdrowia i życia; 
BHP(10)5 scharakteryzować stany zagrożenia zdrowia i życia. 
 
KPS(10)1 przedstawić własny punkt postrzegania sposobu rozwiązania problemu z wykorzystaniem 

wiedzy z zakresu negocjacji. 

 

2. Wykonywanie kompozycji florystycznych 

Słuchacz/-ka po zrealizowaniu zagadnień w czasie praktyki potrafi: 
 
RL.26.1(3)1 odczytać rysunki projektowe dekoracji roślinnych; 
RL.26.1(3)2 wykonać rysunki projektowe różnymi technikami;  
RL.26.1(6)1 dobrać materiał roślinny do wykonania określonych kompozycji florystycznych; 
RL.26.1(6)2 dobrać materiał dekoracyjny do wykonania określonych kompozycji florystycznych; 
RL.26.1(6)3 dobrać środki techniczne do wykonania określonych kompozycji florystycznych; 
RL.26.1(6)4 wykonać kompozycje okolicznościowe; 
RL.26.1(8)1 dobrać techniki wykonania dekoracji roślinnych; 
RL.26.1(8)2 zastosować przydatność materiału nieroślinnego przy wykonywaniu kompozycji 
florystycznych; 
RL.26.2(1)1 ocenić  jakość  wykonania  kompozycji  florystycznych  i dekoracji roślinnych; 
RL.26.2(1)2 ocenić jakość wykonania wyrobów florystycznych; 
RL.26.2(1)3 zastosować przydatność poszczególnych środków technicznych przy wykonywaniu 
kompozycji florystycznych; 
RL.26.2.(1)4 zastosować przydatność poszczególnych materiałów dekoracyjnych przy wykonywaniu 
różnych   rodzajów dekoracji roślinnych; 



RL.26.2(2)2 posługiwać się narzędziami stosowanymi w florystyce;  
RL.26.2(2)3 posługiwać się urządzeniami stosowanymi w florystyce; 
RL.26.2(5)1 zastosować różnorodne techniki; 
RL.26.2(5)2 zastosować różnorodne techniki pomocnicze; 
RL.26.2(6)2 zinterpretować aktualne trendy florystyczne; 
RL.26.2(6)3 zastosować aktualne trendy we florystyce okolicznościowej. 
 
KPS(1)1 stosować zasady kultury osobistej;  
KPS(1)2 stosować zasady etyki zawodowej; 
KPS(7)1 przewidywać sytuacje wywołujące stres; 
KPS(7)2 stosować sposoby radzenia sobie ze stresem; 
KPS(10)1 przedstawić własny punkt postrzegania sposobu rozwiązania problemu z wykorzystaniem 
wiedzy z zakresu negocjacji. 
 
OMZ (1)1 zaplanować pracę zespołu; 
OMZ(2)1 rozpoznawać kompetencje i umiejętności osób w zespole; 
OMZ(2)2 rozdzielać zadania według umiejętności i kompetencji członków zespołu; 
OMZ(3)1 mobilizować współpracowników do wykonywania zadań; 
OMZ(6)1 stwarzać motywujące warunki pracy; 
OMZ(7)1 stosować właściwe formy komunikacji interpersonalnych. 
 
3. Sprzedaż i usługi florystyczne 

Słuchacz/-ka po zrealizowaniu zagadnień w czasie praktyki potrafi: 
 
RL.26.2(9)1 ocenić jakość wykonania wyrobu florystycznego;  
RL.26.2(9)2 ocenić jakość wykonania dekoracji florystycznej; 
RL.26.2(11)1 wskazać typy klientów;  
RL.26.2(11)2 prowadzić rozmowę konsultacyjną z klientem; 
RL.26.2(12)1 przestrzegać norm związanych z przepisami bhp w zakresie przechowywania i stosowania 
środków chemicznych;  
RL.26.2(12)2 przestrzegać norm związanych z przepisami ochrony środowiska w zakresie obrotu 
materiałami florystycznymi; 
RL.26.3(3)1 określić warunki przechowywania nieroślinnych materiałów florystycznych;  
RL.26.3(3)2 określić warunki przechowywania kompozycji florystycznych zależnie od użytych 
materiałów;  
RL.26.3(3)3 zastosować zasady przechowywania materiału roślinnego i kompozycji florystycznych; 
RL.26.3(4)1 dobrać materiały do pakowania roślin;  
RL.26.3(4)2 dobrać materiały do pakowania wyrobów florystycznych; 
RL.26.3(5)1 zastosować metody pakowania i transportu wyrobów florystycznych; 
RL.26.3(5)2 zastosować metody  pakowania i transportu roślin i środków technicznych; 
 
KPS(1)1 stosować zasady kultury osobistej;  
KPS(1)2 stosować zasady etyki zawodowej; 
KPS(7)1 przewidywać sytuacje wywołujące stres; 
KPS(7)2 stosować sposoby radzenia sobie ze stresem; 
KPS(9)1 przyjmować odpowiedzialność za powierzone informacje zawodowe; 
KPS(9)2 respektować zasady dotyczące przestrzegania tajemnicy zawodowej. 

 

 



 

 

 


