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STOLARZ 

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU 

Stolarz wykonuje wyroby z drewna i tworzyw drzewnych. Do wyrobów z drewna i tworzyw 
drzewnych zaliczają się m.in.: meble, okna, drzwi, schody, okładziny ścienne, trumny, sanki, 
zabawki, itp. Stolarz czyta i analizuje rysunki złożeniowe, zestawieniowe i wykonawcze. Sporządza 
szkice robocze wyrobów, połączeń i złączy stolarskich. Klasyfikuje materiały z drewna i tworzyw 
drzewnych. Dobiera i przygotowuje do obróbki ręcznej i maszynowej drewno, tworzywa drzewne 
oraz materiały pomocnicze. Przygotowuje do pracy narzędzia, obrabiarki i urządzenia. Ustawia 
obrabiarki do wykonywania określonych zadań zawodowych. Wykonuje obróbkę ręczną 
i maszynową, prowadzi suszenie, skrawanie, klejenie oraz wykończenie powierzchni wyrobów 
stolarskich. Montuje wyroby w całość. Stolarz kwalifikuje wyroby stolarskie do naprawy. 
Rozpoznaje wady i uszkodzenia oraz ustala przyczyny ich powstawania. Dobiera techniki napraw, 
renowacji i konserwacji oraz wykonuje je. Ocenia jakość wykonywanych prac.  

OBSZAR KSZTAŁCENIA:  ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWY (AU) 

TYP SZKOŁY:    BRANŻOWA SZKOŁA I ST. 

SYMBOL CYFROWY ZAWODU: STOLARZ 752205 

NUMER, SYMBOL I NAZWA KWALIFIKACJI 

Numer 
kwalifikacji 

Symbol 
kwalifikacji 

Nazwa kwalifikacji 
Termin 

egzaminu 

K1 AU.15 Wytwarzanie wyrobów stolarskich 
semestr VI 
(klasa 3) 

ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI – CO UCZEŃ BĘDZIE POTRAFIŁ: 

 stolarz czyta i analizuje rysunki i sporządza szkice robocze wyrobów; 

 dobiera i przygotowuje do obróbki ręcznej i maszynowej drewno; 

 przygotowuje do pracy narzędzia, obrabiarki i urządzenia; 

 wykonuje obróbkę ręczną i maszynową wyrobów stolarskich; 

 montuje wyroby w całość; 

 kwalifikuje wyroby stolarskie do naprawy; 

 dobiera techniki napraw, renowacji i konserwacji oraz wykonuje je. 

ZADANIA ZAWODOWE, DO KTÓRYCH BĘDZIE PRZYGOTOWANY UCZEŃ: 

 wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych; 

 wykonywania prac związanych z obsługą oraz konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych 
w stolarstwie; 

 wykonywania napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich. 
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MIEJSCA ZATRUDNIENIA ABSOLWENTÓW 

Stolarze znajdują zatrudnienie w małych, średnich i dużych firmach. Zatrudnienie może znaleźć na 
lokalnym, regionalnych rynku pracy, jak również w krajach UE. Przedsiębiorstwa przemysłu 
drzewno – meblarskiego, stolarki budowlanej, galanterii drzewnej, opakowań, oraz magazynach 
wyrobów. Możesz również prowadzić własny zakład stolarski. 
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