Polskie Zrzeszenie P�ytkarzy

<p><strong>Kim jeste�my ?</strong></p> <p>Polskie Zrzeszenie P�ytkarzy jest
<strong>stowarzyszeniem os� zajmuj�cych si�zawodowo uk�adaniem p�ytek ceramicznych
i wykonywaniem us�ug og�nobudowlanych.</strong> Powsta�o w 2003, by dba�o interesy
tej grupy zawodowej i przyczynia�si�do podniesienia znaczenia zawodu glazurnika. Jeste�my
organizacj� stanowi�c� <strong>po��czenie do�wiadczenia i pasji, kt�a od lat skupia
dynamicznie rozwijaj�c� si�grup�zawodow� w bran�y budownictwa, instalacji, aran�acji i
wyko�zenia wn�rz.</strong></p> <p>Naszym celem s� dzia�ania podnosz�ce kwalifikacje i
propagowanie nowoczesnych rozwi�za�i innowacyjnych produkt�, kt�e w znacz�cy spos�
przyczyniaj� si�do doskonalenia zawodowego.PZP zajmuje si�tak�e promowaniem w�r�
rzemie�lnik� profesjonalnych produkt� i narz�zi glazurniczych, stawiaj�c przede wszystkim
na jako��polecanych wyrob�.</p> <p><strong>Efekty naszych dzia�a�</strong></p>
<p><strong></strong>Efektem naszej dotychczasowej dzia�alno�ci jest zorganizowanie m.in
szkole�dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, Glazurniczych Mistrzostw Polski,
promowanie zawodu glazurnik i zapoznawanie wykonawc� z nowinkami bran�owymi i
technologiami. Aby aktywnie wspiera�certyfikacj�rzemie�lnik�, PZP wsp�racuje ze
Zwi�zkiem Rzemios�a Polskiego oraz Izbami Rzemie�lniczymi w zakresie kszta�towania
standard� zawodowych.</p> <p>Dzi�i PZP zaw� glazurnika otrzyma� nale�ne mu miejsce
w�r� zawod� zwi�zanych z bran�� budowlan�. Rzemie�lnicy stali si�dobrze
postrzeganymi profesjonalistami, doradcami dla swoich klient� nie tylko w zakresie doboru
odpowiednich materia��, ale tak�e dekoracji i wyposa�enia wn�rz. Aby pokaza�klientom jak
trudny i wymagaj�cy jest to zaw�, PZP organizuje Mistrzostwa Glazurnicze, kt�e odbywaj�
si�na terenie ca�ego kraju, podczas trwania najwi�szych imprez targowych w bran�y
budowlanej, takich jak targi Budma w Poznaniu, czy targi Murator Expo w Warszawie.</p>
<p><strong>PZP w liczbach</strong></p> <ul> <li> <p><strong>13 </strong>lat
dzia�alno�ci i do�wiadcze�/p> </li> <li> <p><strong>33 000</strong> rzemie�lnik�
reprezentujemy i zrzeszamy</p> </li> <li> <p><strong>20 000</strong> os� przeszkolili�my
podczas pokaz� i szkole�/p> </li> <li> <p><strong>6 000</strong> przeprowadzonych
szkole� pokaz�, warsztat�</p> </li> <li> <p><strong>3 000</strong> glazurnik�, izoler�,
termoizoler� i rzeczoznawc�, dzi�i uzyskanemu przez PZP dofinansowaniu z UE, uzyska�o
dyplomy mistrzowskie i czeladnicze, korzystaj�c z przygotowa� zawodowych PZP i egzamin�
Izb Rzemie�lniczych</p> </li> <li> <p><strong>150 </strong>os� miesi�znie, w wi�szo�ci
m�odych budowla��, zapisuje si�na nasz newsletter</p> </li> <li> <p><strong>25</strong>
zarejestrowanych rzeczoznawc� w ca�ej Polsce</p> </li> <li> <p><strong>7</strong> edycji
Glazurniczych Mistrzostw Polski, podczas kt�ych powsta�y unikalne, niepowtarzalne prace
ukazuj�cy prawdziwy kunszt rzemie�lniczy.Fina�owe prace tworzone z p�ytek
ceramicznych ka�dego roku maj� inny motyw, s� to m.in. Freski Micha�a Anio�a, motyw
God�a Polski, czy Stadion Narodowy - kilka z nich towarzyszy PZP podczas wystawy
"P�ytkami
utkane" kt�� mo�na zobaczy�na najwa�niejszych targach bran�owych w
kraju.</p> </li> </ul> <p><strong>Cz�onkowie PZP maj� dost� do :</strong></p> <ul> <li>
<p>doradztwa technicznego w zakresie doboru w�a�ciwych technologii i materia��;</p>
</li> <li> <p>szkole�doskonal�cych umiej�no�ci zawodowe oraz przygotowuj�cych do
uzyskania certyfikat� zawodowych;</p> </li> <li> <p>pomocy prawnej w zakresie zawierania
um�, pisania poda� rozwi�zywania sytuacji spornych z klientem;</p> </li> <li> <p>porad jak
prowadzi�dzia�alno��gospodarcz�;</p> </li> <li> <p>aktualnych informacji o nowinkach
technicznych i zmianach w prawie budowlanym;</p> </li> </ul> <p>Osoby zrzeszone w PZP
nie p�ac� sk�adek</p>
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