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1. Cele kształcenia w zawodzie. 
 
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie cieśla powinien być przygotowany do 
wykonywania następujących zadań zawodowych:  
1) przygotowanie elementów z drewna oraz materiałów drzewnych do montażu;  
2) wykonywania konstrukcji drewnianych;  
3) wykonywania form i deskowań elementów konstrukcji betonowych i żelbetowych;  
4) wykonywania rusztowań drewnianych oraz pomostów roboczych;  
5) wykonywania napraw, renowacji i rozbiórki konstrukcji drewnianych. 
 
Cieśla może być zatrudniany na terenie całego kraju, jak również za granicą, w firmach 
budowlanych. Dobry fachowiec w tym zawodzie ma większe możliwości uzyskania pracy, 
np. przy rekonstrukcji obiektów zabytkowych. Inną formą zatrudnienia jest prowadzenie 
działalności gospodarczej – świadczenie usług. Jest to zawód mający nieustające 
zapotrzebowanie.  
Uniwersalność kwalifikacji zawodowych cieśli daje podstawy do wykonywania wielu zadań 
zawodowych w zawodach pokrewnych oraz możliwość szybkiego przekwalifikowania się w 
różnych obszarach.  
 
 
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; 

 
2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru budowlanego, stanowiące 
podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(BD.c) oraz efekty 
kształcenia w ramach obszaru administracyjno-usługowego, stanowiące podbudowę do 
kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(AU.g); 
 
 
PKZ(BD.c) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: kominiarz, 
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter izolacji budowlanych, 
dekarz, cieśla, betoniarz-zbrojarz, kamieniarz, zdun, murarz-tynkarz, monter konstrukcji 
budowlanych, technik renowacji elementów architektury, technik budownictwa, technik dróg 
kolejowych i obiektów inżynieryjnych, monter systemów rurociągowych, monter nawierzchni 
kolejowej, technik budowy dróg, technik robót wykończeniowych w budownictwie  
Uczeń:  
1) rozpoznaje rodzaje i elementy obiektów budowlanych;  
2) rozróżnia konstrukcje obiektów budowlanych i technologie ich wykonania;  
3) rozróżnia rodzaje i elementy instalacji budowlanych;  



4) rozpoznaje materiały budowlane i określa ich zastosowanie;  
5) przestrzega zasad sporządzania rysunków budowlanych;  
6) wykonuje szkice robocze;  
7) rozróżnia rodzaje i elementy dokumentacji stosowanej w budownictwie;  
8) rozróżnia przyrządy pomiarowe stosowane w robotach budowlanych;  
9) przestrzega zasad wykonywania pomiarów związanych z robotami budowlanymi;  
10) rozpoznaje elementy zagospodarowania terenu budowy;  
11) rozróżnia środki transportu stosowane w budownictwie;  
12) przestrzega zasad transportu i składowania materiałów budowlanych;  
13) rozróżnia rodzaje rusztowań oraz przestrzega zasad ich użytkowania;  
14) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań. 
 
PKZ(AU.g) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: tapicer, stolarz, 
cieśla, koszykarz-plecionkarz, mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej, technik 
technologii drewna  
Uczeń:  
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 wyodrębnionej w zawodzie cieśla:  
BD.11. Wykonywanie robót ciesielskich.  
 
1. Wykonywanie konstrukcji drewnianych  
Uczeń:  
1) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlanych, normami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonania ciesielskich 
konstrukcji drewnianych;  
2) sporządza przedmiar robót związanych z wykonaniem i montażem elementów ciesielskich 
konstrukcji drewnianych oraz kalkuluje koszty ich wykonania;  
3) dobiera i przygotowuje materiały, narzędzia i sprzęt do wykonania ciesielskich konstrukcji 
drewnianych;  
4) dobiera narzędzia i sprzęt do wykonania elementów ciesielskich konstrukcji drewnianych 
oraz ich montażu;  
5) transportuje i składuje materiały do wykonywania ciesielskich konstrukcji drewnianych;  
6) wykonuje i montuje elementy ciesielskich konstrukcji drewnianych;  
7) wykonuje stemplowania stropów;  
8) wykonuje konstrukcje rozporowe i podporowe ścian w wykopach i na powierzchni;  
9) wykonuje rusztowania i pomosty robocze;  
10) demontuje pomocnicze ciesielskie konstrukcje drewniane;  
11) ocenia jakość wykonania ciesielskich konstrukcji drewnianych;  
12) wykonuje obmiar ciesielskich konstrukcji drewnianych oraz sporządza rozliczenie robót 
związanych z wykonaniem i montażem elementów tych konstrukcji.  



 
2. Wykonywanie form i deskowań elementów betonowych i żelbetowych  
Uczeń:  
1) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlanych, normami oraz instrukcjami wykonania form i deskowań elementów 
betonowych i żelbetowych;  
2) sporządza przedmiar robót związanych z wykonaniem form i deskowań elementów 
betonowych i żelbetowych oraz kalkuluje ich koszty;  
3) dobiera i przygotowuje materiały do wykonywania form i deskowań elementów 
betonowych i żelbetowych;  
4) dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania form i deskowań elementów betonowych i 
żelbetowych;  
5) transportuje i składuje materiały stosowane do wykonywania form i deskowań elementów 
betonowych i żelbetowych;  
6) wykonuje i montuje formy i deskowania elementów betonowych i żelbetowych;  
7) zabezpiecza formy i deskowania elementów betonowych i żelbetowych przed szkodliwym 
działaniem czynników biologicznych, chemicznych, wody i ognia;  
8) wykonuje obmiar robót ciesielskich oraz sporządza rozliczenie robót ciesielskich;  
9) ocenia jakość wykonywanych form i deskowań elementów betonowych i żelbetowych;  
10) wykonuje obmiar robót związanych z wykonaniem form i deskowań elementów 
betonowych i żelbetowych i sporządza rozliczenie tych robót.  
 
3. Wykonywanie remontów i rozbiórek konstrukcji drewnianych  
Uczeń:  
1) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlanych, normami oraz instrukcjami dotyczącymi remontu i rozbiórki konstrukcji 
drewnianych;  
2) określa rodzaj i zakres prac związanych z remontem konstrukcji drewnianych;  
3) zabezpiecza konstrukcje drewniane przed szkodliwym działaniem czynników 
zewnętrznych;  
4) dobiera materiały do wykonywania robót związanych z remontem konstrukcji 
drewnianych;  
5) dobiera narzędzia i sprzęt do wykonania robót związanych z naprawą, remontem i 
rozbiórką konstrukcji drewnianych;  
6) transportuje i składuje materiały pochodzące z rozbiórki konstrukcji drewnianych;  
7) wykonuje roboty związane z naprawą i remontem elementów konstrukcji drewnianych;  
8) wykonuje roboty związane z rozbiórką konstrukcji drewnianych; 
9) ocenia jakość wykonania robót związanych z remontem i rozbiórką konstrukcji 
drewnianych;  
10) wykonuje obmiar robót związanych z remontem i rozbiórką konstrukcji drewnianych i 
sporządza ich rozliczenie. 


