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Kwalifikacje zawodowe

Wytwarzanie wyrobów stolarskich.

1 Główne zadania i wykonywane czynności

Stolarz wykonuje za pomocą narzędzi do ręcznej obróbki drewna oraz maszyn i urządzeń do obróbki
drewna różnego rodzaju meble, stolarkę budowlaną oraz galanterię z wykorzystaniem różnego gatunku
drewna oraz materiałów drewnopodobnych.

Wykonuje  trasowanie  i  ręczną  obróbkę:  przerzynanie,  struganie  dłutowanie,  wiercenie  klejenie,
okleinowanie, montowanie, wykańczanie.

Przygotowuje do pracy i obsługuje podstawowe obrabiarki drewna: piły tarczowe i taśmowe, strugarki,
frezarki, wiertarki i inne.

Wykonuje płyty metodą klejonego drewna oraz połączeń drewna stosowanych w meblarstwie i stolarce
budowlanej z wykorzystaniem obróbki ręcznej i maszynowej.

Montuje meble oraz stolarkę budowlaną i wykańcza ich powierzchnię.

Okuwa wyroby stolarskie różnego typu okuciami.

Wykonuje elementy i przedmioty o charakterze galanterii.

Naprawia i odświeża meble i wyroby stolarki budowlanej.

Wykonuje meble wzorcowe, kopie mebli stylowych oraz współczesne meble artystyczne.

2 Kompetencje i kwalifikacje

Pracę w zawodzie stolarza może wykonywać osoba, która uzyskała dyplom potwierdzający kwalifikacje
zawodowe.  Kształcenie  w  tym zawodzie  odbywa  się  w  zasadniczej  szkole  zawodowej,  a  także
w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kształcenia w rzemiośle. W dalszym procesie
kształcenia  można  uzyskać  dyplom  potwierdzający  kwalifikacje  w  zawodzie  technik  technologii
drewna,  uzupełniając  wykształcenie  ogólne  do  poziomu  średniego  i  zdobywając  dodatkową
kwalifikację zawodową.

W  zawodzie  stolarza  szczególnie  ważne  są  spostrzegawczość  i  dokładność,  a  także  zdolność
koncentracji i  podzielność uwagi. Ze względu na specyfikę zawodu od stolarza wymaga się także
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uzdolnień technicznych, a mile widziane są zdolności artystyczne. W wykonywanej pracy są przydatne
umiejętności twórczego myślenia i wyobraźnia przestrzenna.

Stolarz powinien mieć wiedzę na temat gatunków drewna, materiałów drzewnych, tworzyw drzewnych
i ich właściwości, wad drewna i przyczyn ich powstawania, rodzajów uszkodzeń materiałów. Konieczna
jest umiejętność sporządzania szkiców i rysunków technicznych, posługiwania się instrukcjami obsługi
maszyn i urządzeń.

Aby wykonywać zawód stolarza,  trzeba mieć  doświadczenie  w wykonywaniu  wyrobów z  drewna
i  tworzyw drzewnych,  obsłudze  oraz  konserwacji  maszyn  i  urządzeń stosowanych w stolarstwie,
wykonywaniu napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich, szacunku brakarskim gatunków
drewna i wartości technicznej drewna oraz materiałów drewnopochodnych. Przydatna może też być
znajomość  dawnych  i  współczesnych  technologii,  zdobnictwa,  materiałów,  przy  użyciu  narzędzi
i maszyn do obróbki drewna.

3 Środowisko i charakter pracy

Miejscem pracy stolarza mogą być hale produkcyjne w dużych zakładach meblowych lub warsztaty
stolarskie w zakładach rzemieślniczych. Mogą tam występować zagrożenia dla zdrowia spowodowane
uciążliwymi  warunkami  pracy,  np.  hałasem,  zapyleniem  i  bezpośrednim  kontaktem  z  materiałami
chemicznymi. Praca stolarza ma przeważnie charakter indywidualny, a wykonywane czynności są często
rutynowe. Stolarz pracuje zazwyczaj w systemie jednozmianowym, ok. 8 godzin dziennie, chociaż czas
pracy może się niekiedy wydłużać.


