
Kwalifikacyjny kurs zawodowy w kwalifikacji – 
A.13 wytwarzanie wyrobów stolarskich   

w zawodzie: stolarz 752205 
 
 
1. Cele kształcenia w zawodzie. 
 
Kursant będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 
1) wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych; 
2) wykonywania prac związanych z obsługą oraz konserwacją maszyn i urządzeń 
stosowanych w stolarstwie; 
3) wykonywania napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich. 
 
2. Efekty kształcenia. 
 
Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie 
zakładanych efektów kształcenia, na które składają się: 
1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów: 

 bezpieczeństwo i higiena pracy; 
 podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej; 
 język obcy ukierunkowany zawodowo; 
 kompetencje personalne i społeczne; 
 organizacja pracy małych zespołów. 

2) efekty kształcenia dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego;  
Kursant: 
1) rozpoznaje gatunki drewna, materiały drzewne i tworzywa drzewne; 
2) określa właściwości drewna i tworzyw drzewnych; 
3) rozpoznaje wady drewna oraz określa przyczyny ich powstawania; 
4) rozróżnia rodzaje uszkodzeń materiałów; 
5) określa materiały pomocnicze stosowane w produkcji; 
6) sporządza szkice i rysunki techniczne; 
7) posługuje się instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń; 
8) posługuje się terminologią stosowaną w przemyśle drzewnym; 
9) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań. 
 
 
3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji:A.13-wytwarzanie wyrobów stolarskich. 
 
1. Wykonywanie wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych 
Kursant: 
1) dokonuje klasyfikacji drewna i materiałów drzewnych; 
2) posługuje się dokumentacją konstrukcyjną i technologiczną; 
3) dobiera technologię wytwarzania wyrobów stolarskich; 
4) przygotowuje materiały podstawowe i pomocnicze do wykonania wyrobów z drewna 
i tworzyw drzewnych; 
5) dobiera sposoby obróbki drewna i tworzyw drzewnych; 
6) dobiera narzędzia, maszyny i urządzenia do wykonania obróbki drewna i tworzyw 
drzewnych; 
7) obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w stolarstwie; 
8) wykonuje ręczną i maszynową obróbkę drewna i tworzyw drzewnych; 



9) posługuje się przyrządami pomiarowymi i sprawdzianami; 
10) wykonuje hydrotermiczną i plastyczną obróbkę drewna; 
11) wykonuje elementy konstrukcyjne oraz ich połączenia; 
12) stosuje techniki wykańczania powierzchni drewna, tworzyw drzewnych i gotowych 
wyrobów z drewna; 
13) wykonuje klejenie i oklejanie drewna i materiałów drzewnych; 
14) stosuje systemy montażu i okuwania wyrobów stolarskich; 
15) wykonuje konserwację narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych do wykonywania 
wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych; 
16) ocenia jakość wykonania wyrobów stolarskich; 
17) wykonuje prace związane z pakowaniem, magazynowaniem oraz transportem elementów, 
podzespołów i wyrobów gotowych. 
2. Wykonywanie napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich 
Kursant: 
1) identyfikuje typy konstrukcji oraz style stosowane w meblarstwie; 
2) rozpoznaje wady oraz uszkodzenia materiałów i wyrobów stolarskich; 
3) ustala przyczyny uszkodzeń wyrobów oraz określa sposób ich naprawy, renowacji lub 
konserwacji; 
4) kwalifikuje wyroby stolarskie do naprawy i renowacji; 
5) ustala zakres napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich; 
6) dobiera techniki, materiały i narzędzia do wykonania naprawy, renowacji, konserwacji 
wyrobów stolarskich; 
7) wykonuje naprawę, renowację i konserwację wyrobów stolarskich zgodnie 
z zapotrzebowaniem i wymaganiami klientów; 
8) ocenia jakość wykonania naprawy, renowacji lub konserwacji wyrobów stolarskich. 
 
 
Placówka organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki 
pracy właściwe dla nauczanego zawodu. 
 
 
3. Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego1) 

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia 
wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące 
podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów 

250 godz. 

A.13. Wytwarzanie wyrobów stolarskich 800 godz. 
 
1) W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego 
w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, przewidzianego dla kształcenia 
zawodowego, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: 
wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących 
podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych 
w zawodzie. 
 
4. Możliwości uzyskania dodatkowych kwalifikacji w zawodach w ramach kształcenia 
obszaru określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.  
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie stolarz po potwierdzeniu kwalifikacji A.13. 
Wytwarzanie wyrobów stolarskich może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje 
w zawodzie technik technologii drewna po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.50. 
Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna oraz uzyskaniu wykształcenia 
średniego. 


