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                                               PROGRAM NAUCZANIA 

w zawodzie 

Stolarz  

           

Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa – Realizacja w ODiDZ 

Typ programu: przedmiotowy 

Symbol: 752205 

Podbudowa programowa gimnazjum 

Nr programu:  752205 / WODiDZ / Kluczbork / 2015 / M3 

Kwalifikacje: A13 – Wytwarzanie wyrobów stolarskich 

 

 

Wchodzi w życie sukcesywnie z dniem 01 września 2015 r. 

 

Opracowano w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie podstawy programowej 

kształcenia w zawodach w oparciu o program nauczania programu 3702/SZ,LZ/MEN/1998.03.09 dla 
zasadniczej szkoły                                                                                                                                                        

Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich 
realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na 
które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej funkcjonowania na zmieniającym się 
rynku pracy.  

 

Zespół opracowujący: 

 
    -     inż. Stefan Krężel  ………………      - WODiDZ Kluczbork 

 mgr Dariusz Wartalski ................ - WODiDZ Kluczbork 

 mgr Andrzej Gajda................       - WODiDZ Kluczbork 
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PODSTAWY PRAWNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 

Program nauczania dla zawodu STOLARZ opracowany jest z uwzględnieniem wymagań 
określonych w niżej wymienionych dokumentach prawnych3:  
Program nauczania dla zawodu stolarz opracowany został zgodnie z:  
 
− Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 
ustaw  
 
− Rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego z dnia 23 grudnia 
2012 r.  
 
− Rozporządzeniem w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach z dnia 7 lutego 
2012 r.  
 
− Rozporządzeniem w sprawie ramowych planów nauczania z dnia 7 lutego 2012 r.  
 
− Rozporządzeniem w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z 
dnia 30 kwietnia 2007 ze zmianami.  
 
− Rozporządzeniem w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 17 listopada 2010 r  
 
CELE OGÓLNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO  

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach 

współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego na wiedzy, globalizacja 

procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność 

geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców 

w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników 

W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia 
ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie 
kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom 
wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu 
umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni 
im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.  
W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego 
uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem 
indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i 
kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki.  
Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego 
otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej 
absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów 
wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego 
  



4 

 

6. KORELACJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU STOLARZ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 
KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO  
Program nauczania dla zawodu stolarz uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze 
szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie i najnowsze koncepcje nauczania. 
Program uwzględnia także zapisy zadań ogólnych szkoły i umiejętności zdobywanych w trakcie 
kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej umieszczonych w podstawach programowych 
kształcenia ogólnego, w tym:  
1) umiejętność zrozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstów, prowadząca 
do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu 
społeczeństwa;  
2) umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania 
sądów opartych na rozumowaniu matematycznym;  
3) umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i 
rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach 
empirycznych dotyczących przyrody lub społeczeństwa;  
4) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych;  
5) umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i 
komunikacyjnymi;  
6) umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji;  
7) umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się;  
8) umiejętność pracy zespołowej.  
W programie nauczania dla zawodu stolarz uwzględniono powiązania z kształceniem ogólnym 
polegające na wcześniejszym osiąganiu efektów kształcenia w zakresie przedmiotów 
ogólnokształcących stanowiących podbudowę dla kształcenia w zawodzie. Dotyczy to przede 
wszystkim takich przedmiotów jak: matematyka, a także podstawy przedsiębiorczości i 
edukację dla bezpieczeństwa.  
W przedmiocie PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ występuje korelacja z przedmiotem 
PODSTAWY PRZEDSIEBIORCZOŚCI. Kształcenie umiejętności objętych przedmiotem PODSTAWY 
DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ w zasadzie bazuje na treściach i umiejętnościach zawartych w 
PODSTAWACH PRZEDSIEBIORCZOSCI, a w szczególności w takich obszarach jak: sporządzanie 
biznesplanu, zakładanie działalności gospodarczej itp.  

W nabywaniu umiejętności zawartych w ogólnych celach kształcenia BEZPIECZEŃSTWO I 
HIGIENA PRACY występuje ścisła korelacja z przedmiotem 

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA. Rozpoznawanie zagrożeń dla życia i zdrowia występujące w 
związku z procesami produkcyjnymi w przemyśle drzewnym, udzielanie pierwszej pomocy 
poszkodowanym w wypadkach i zdarzeniach w związku z pracą w przemyśle drzewnym, 
rozpoznawanie i reagowanie na sygnały alarmowe – bazują na wiedzy i umiejętnościach 
zawartych w treściach kształcenia i nauczania w przedmiocie EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA  
W nabywaniu umiejętności zawartych w ogólnych celach kształcenia BEZPIECZEŃSTWO I 
HIGIENA PRACY występuje ścisła korelacja z przedmiotem EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA. 
Rozpoznawanie zagrożeń dla życia i zdrowia występujące w związku z procesami produkcyjnymi 
w przemyśle drzewnym, udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach i 
zdarzeniach w związku z pracą w przemyśle drzewnym, rozpoznawanie i reagowanie na sygnały 
alarmowe – bazują na wiedzy i umiejętnościach zawartych w treściach kształcenia i nauczania w 
przedmiocie EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA.  
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7. INFORMACJA O ZAWODZIE STOLARZ  
Stolarz wykonuje wyroby z drewna i tworzyw drzewnych. Do wyrobów z drewna i tworzyw 
drzewnych zaliczają się np.: 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 przez suszenie, skrawanie, klejenie, 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.  
Stolarze znajdują zatrudnienie w małych, średnich i dużych firmach. W lokalnych mediach 
często powtarzają się ogłoszenia pracodawców o chęci zatrudnienia stolarzy. 
  
8  UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE STOLARZ 
 

Pracodawcy poszukują absolwentów umiejących współpracować w zespole, negocjować 
warunki porozumień, bezkonfliktowo rozwiązywać sprawy sporne. Na prawie każde stanowisko 
pracy poszukują osób z umiejętnością posługiwania się technologiami informatycznymi. 
Poszukiwani są pracownicy umiejący programować i obsługiwać obrabiarki numerycznie 
sterowane. Oczekuje się, aby pracownicy potrafili korzystać z obcojęzycznych instrukcji obsługi 
maszyn i urządzeń, zrozumieli informacje zawarte w obcojęzycznej prasie branżowej dotyczące 
nowych technologii, materiałów itp. Pracodawcy chętnie widzieliby pracowników kreatywnych, 
umiejących podejmować decyzje w sytuacjach nietypowych oraz wykazujących chęci do 
podnoszenia swoich kwalifikacji  

Rosnący popyt na drewno i wyroby z drewna w ostatnich latach, w związku z rozszerzeniem 

rynku surowca na państwa UE, oraz przypływ kapitału zagranicznego mogą być wiodącymi 

czynnikami rozwoju sektora drzewnego. Przemysły, do których napływa najwięcej 

bezpośrednich inwestycji zagranicznych to: przemysł płyt drewnopochodnych, przemysł 

celulozowo – papierniczy oraz przemysł meblarski. Można założyć, że w najbliższych latach 

popyt na większość materiałów drzewnych i drzewne wyroby gotowe będzie systematycznie 

rosnąć, co powinno przyczynić się do wzrostu produkcji w przemyśle drzewnym. Przeciętne 

zatrudnienie w dużych podmiotach całego przemysłu drzewnego wzrosło o 1,4 % w I półroczu 

2011 roku, a w branży tartacznej o ponad 23%. Wartość produkcji sprzedanej w tym samym 

czasie wzrosła o 28%2. Obserwuje się dynamiczny rozwój techniczno-technologiczny, rozwój 

wzornictwa i jakości produkcji. Dzięki aktywności i przedsiębiorczości 

właścicieli zakładów i zespołów zarządzających, którzy potrafią wykorzystać istniejące warunki i 
szanse rynkowe, branża meblowa stała się jednym z najważniejszych filarów polskiej gospodarki 
i skutecznie opiera się tendencjom spadkowym.  
Rozwój wymaga wykwalifikowanej kadry. Brak rzetelnie wykształconych absolwentów szkół 
zawodowych stanowi poważne zagrożenie dla dalszego rozwoju firm i wzrostu efektywności, 
tak niezbędnych dla współczesnego rynku. Prawidłowe funkcjonowanie, a zwłaszcza rozwój 
każdej organizacji wymaga ciągłego dopływu dobrze wykwalifikowanej kadry menadżerskiej i 
pracowników. Wynika to z normalnych procesów fluktuacji i jest szczególnie ważne w 
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warunkach coraz wyższych wymagań rynku, rosnących oczekiwań klienta i wyzwań związanych 
z konkurencją na rynku.  
Nowy program kształcenia stolarzy i techników technologii drewna jest nadzieją na zmiany w 
sposobie nauczania w kierunku kształtowania niezbędnych umiejętności i kompetencji. Niesie 
zmiany w kierunku zgodnym z techniką, technologią i organizacją. Wpływa na promocję 
edukacji zawodowej i samej pracy zawodowej. Zakłada partnerstwo szkół z lokalnymi 
zakładami, zwłaszcza w kształceniu takich umiejętności jak np.: obsługa maszyn cyfrowych czy 
nowoczesnych suszarni. 
  
9. POWIĄZANIA ZAWODU STOLARZ Z INNYMI ZAWODAMI  
Podział zawodów na kwalifikacje czyni system kształcenia elastycznym, umożliwiającym 
uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy, własnych potrzeb i 
ambicji. Wspólne kwalifikacje mają zawody kształcone na poziomie zasadniczej szkoły 
zawodowej i technikum, np.: dla zawodu stolarz wyodrębniona została kwalifikacja A.13., która 
stanowi podbudowę kształcenia w zawodzie technik technologii drewna. Zarówno stolarz jak i 
technik technologii drewna ma kwalifikacje właściwe dla zawodu, które są nadbudową do 
kwalifikacji bazowej A.13. Inną grupą wspólnych efektów dotyczących obszaru zawodowego są 
efekty stanowiące podbudowę kształcenia w zawodach określone kodem PKZ(A.g).  
Stolarz może podnosić swoje kwalifikacje, uzupełniając kwalifikację A.50 i osiągając 
kompetencje technika technologii drewna. 
 
CELE SZCZEGÓŁOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE STOLARZ 
  
Absolwent Kształcenie zgodne z opracowanym programem nauczania w zawodzie stolarz 
pozwoli na osiągnięcie co najmniej wymienionych celów:  
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, re  
nowacji i konserwacji wyrobów stolarskich.  
Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia 
określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie stolarz:  
 
− efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (BHP, PDG, JOZ)  
 
− efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego 
stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie PKZ(A.g)  
 
− efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie A.13. Wytwarzanie 
wyrobów stolarskich  
 

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; 
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(BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Uczeń: 

1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, 

ochroną środowiska i ergonomią; 

2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i 

ochrony środowiska w Polsce; 

3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy; 

4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z 

wykonywaniem zadań zawodowych; 

5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy; 

6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka; 

7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, 

przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony 

środowiska; 

8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań 

zawodowych; 

9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące 

ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 

10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach 

zagrożenia zdrowia i życia. 

(PDG). Podstawy działalności gospodarczej 

Uczeń: 

1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej; 

2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz 

przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego; 

3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej; 

4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi; 

5) analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży; 

6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży; 

7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności 

gospodarczej; 

8) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej; 

9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające 

prowadzenie działalności gospodarczej; 

10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej; 

11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej. 
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(JOZ). Język obcy zawodowy 

Uczeń: 

1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych 

oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych; 

2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych 

artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka; 

3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności 

zawodowych; 

4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające 

komunikowanie się w środowisku pracy; 

5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji. 

(KPS). Kompetencje personalne i społeczne 

Uczeń: 

1) przestrzega zasad kultury i etyki; 

2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań; 

3) przewiduje skutki podejmowanych działań; 

4) jest otwarty na zmiany; 

5) potrafi radzić sobie ze stresem; 

6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; 

7) przestrzega tajemnicy zawodowej; 

8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania; 

9) potrafi negocjować warunki porozumień; 

10) współpracuje w zespole. 

 

 

2. efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego, 

stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(A.g); 

PKZ(A.g) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: tapicer, 

stolarz, cieśla, koszykarz-plecionkarz, 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; 
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6) sporządza szkice i rysunki techniczne; 

7) posługuje się instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń 

8) się terminologią stosowaną w przemyśle drzewnym; 

9) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań. 

posługuje 

3. efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie stolarz opisane w 

części II: 

A.13. Wytwarzanie wyrobów stolarskich 

1. Wykonywanie wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych 

Uczeń: 

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 

Uczeń: 

1) identyfikuje typy konstrukcji oraz style stosowane w meblarstwie; 
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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. 

 

Plan nauczania 

L.p. Przedmiot 

Klasa - Stopień 

OGÓŁEM I II III 

Tyg. Ogółem Tyg. Ogółem Tyg. Ogółem 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Rysunek zawodowy w stolarstwie 10 40 10 40 9 36 116 

2. Technologia wyrobów stolarskich 15 60 15 60 14 56 176 

3. 
Maszyny i urządzenia do obróbki 

drewna i tworzyw drzewnych 
9 36 9 36 5 20 92 

4. 
Działalność gospodarcza w 

przemyśle drzewnym 
- - - - 4 16 16 

5. 
Język obcy zawodowy w 

przemyśle drzewnym 
- - - - 2 8 8 

         

Razem: 34 136 34 136 34 136 408 

*dla młodocianych pracowników liczbę dni w tygodniu przeznaczonych na praktyczną 

naukę zawodu u pracodawcy ustala dyrektor szkoły, z uwzględnieniem przepisów Kodeksu 

Pracy.  

**zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach 

kształcenia praktycznego oraz u pracodawcy.  

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację A.13 odbywa się pod koniec klasy trzeciej. 
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PROGRAMY NAUCZANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW  
W programie nauczania dla zawodu stolarz zastosowano taksonomię celów ABC B. Niemierko.  
1. Technologia wyrobów stolarskich 176 godzin  
2. Rysunek zawodowy w stolarstwie 116 godzin 
3. Maszyny i urządzenia do obróbki drewna i tworzyw drzewnych 92 godziny 
3. Działalność gospodarcza w przemyśle drzewnym 16 godzin  
4. Język obcy zawodowy 8 godzin  
  
  

 

 

Rysunek zawodowy w stolarstwie 

l.p Treści programowe 
Liczba godzin 

Razem 
St. I St. II St. III 

1 
Zagadnienia wstępne - Zasady 

tworzenia rysunku technicznego 
6 - - 6 

2 Rysunek geometryczny 10 - - 10 

3 Zasady rzutowania prostokątnego 10 - - 10 

4 Rzuty aksonometryczne i perspektywa 5 - - 5 

5 Widoki i przekroje techniczne 6 - - 6 

6 Rysunek odręczny 3 - - 3 

7 Wymiarowanie - 8 - 8 

8 
Podstawy rysunku technicznego 

maszynowego 
- 3 - 3 

9 Rysunek techniczny meblowy - 8 - 8 

10 
Zasady rysunku budowlanego i stolarki 

budowlanej 
- 2 - 2 

11 Klasyfikacja wyrobów stolarskich - 4 - 4 

12 
Podstawowe części konstrukcji 

wyrobów stolarskich 
- 4 - 4 

13 Połączenia elementów konstrukcji - 8 - 8 

14 Okucia, akcesoria i łączniki - 3 - 3 

15 Konstrukcje mebli skrzyniowych - - 8 8 

16 Konstrukcje mebli szkieletowych - - 6 6 

17 Konstrukcje mebli tapicerowanych - - 4 4 

18 
Podstawowe części konstrukcji 

wyrobów stolarskich 
- - 10 10 

19 
Opakowania mebli, stolarki 

budowlanej i innych wyrobów 
- - 2 2 

20 Dokumentacja konstrukcyjna wyrobu - - 6 6 

Razem 40 40 36 116 

 

Efekty kształcenia: 
 sporządza szkice i rysunki techniczne; 

 stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań; 

 posługuje się dokumentacją konstrukcyjną i technologiczną; 
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 identyfikuje typy konstrukcji oraz style stosowane w meblarstwie; 

 posługuje się terminologią stosowaną w przemyśle drzewnym; 

 przestrzega zasad kultury i etyki; 

 jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań; 

 współpracuje w zespole. 

 

 

 

Technologia wyrobów stolarskich 

l.p Treści programowe 
Liczba godzin 

Razem 
St. I St. II St. III 

1 Zagadnienia wstępne 4 - - 4 

2 Podstawowe wiadomości o drewnie 10 - - 10 

3 Drewno okrągłe 4 - - 4 

4 Materiały tarte 4 - - 4 

5 Okleiny i obłogi 2 - - 2 

6 
Tworzywa drzewne, charakterystyka i 

zastosowanie 
6 - - 6 

7 Skrawanie narzędziami ręcznymi 16 - - 16 

8 Materiały niedrzewne 14 - - 14 

9 Suszenie i konserwacja drewna - 16 - 16 

10 
Podstawy hydrotermicznej i 

plastycznej obróbki drewna 
- 8 - 8 

11 Skrawanie maszynowe - 22 - 22 

12 Klejenie i okleinowanie - 14 - 14 

13 
Wykończenie powierzchni wyrobów 

stolarskich 
- - 12 12 

14 Produkcja wyrobów stolarskich - - 16 16 

15 Montaż - - 15 15 

16 Jakość wyrobów stolarskich - - 3 3 

17 
Naprawa i renowacje wyrobów 

stolarskich 
- - 10 6 

18 
Kierunki i tendencje rozwojowe 

przemysłu drzewnego  
- - 2 2 

19 Pakowanie, magazynowanie, transport - - 2 2 

Razem 60 60 60 176 

 

Efekty kształcenia: 
 rozpoznaje gatunki drewna, materiały drzewne i tworzywa drzewne; 

 określa właściwości drewna i tworzyw drzewnych; 

 rozpoznaje wady drewna oraz określa przyczyny ich powstawania; 

 rozróżnia rodzaje uszkodzeń materiałów; 

 określa materiały pomocnicze stosowane w produkcji; 

 posługuje się terminologią stosowaną w przemyśle drzewnym; 

 dokonuje klasyfikacji drewna i materiałów drzewnych; 

 dobiera technologię wytwarzania wyrobów stolarskich; 

 dobiera sposoby obróbki drewna i tworzyw drzewnych; 

 ocenia jakość wykonania wyrobów stolarskich; 
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 rozpoznaje wady oraz uszkodzenia materiałów i wyrobów stolarskich; 

 ustala przyczyny uszkodzeń wyrobów oraz określa sposób ich naprawy, renowacji lub 

konserwacji; 

 ustala zakres napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich; 

 dobiera techniki, materiały i narzędzia do wykonania naprawy, renowacji, konserwacji 

wyrobów stolarskich; 

 kwalifikuje wyroby stolarskie do naprawy i renowacji; 

 przestrzega zasad kultury i etyki; 

 jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań; 

 współpracuje w zespole; 

 aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; 

 przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane 

z wykonywaniem zadań zawodowych; 

 określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku 

pracy. 



14 

 

 USZCZEGÓŁOWIONE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU STOLARZ 

Efekty kształcenia z podstawy programowej 
Uczeń: 

Uszczegółowione efekty kształcenia 

Technologia wyrobów stolarskich 

PKZ(A.g)(1) rozpoznaje gatunki drewna, materiały drzewne i 
tworzywa drzewne; 

PKZ(A.g)(1)1 wskazać elementy budowy makroskopowej 
drewna; 

PKZ(A.g)(1)2 scharakteryzować elementy budowy 
mikroskopowej drewna; 

PKZ(A.g)(1)3 wskazać różnice w mikroskopowej budowie 
drewna iglastego i liściastego; 

PKZ(A.g)(1)4 rozpoznać materiały drzewne; 

PKZ(A.g)(1)5 rozpoznać tworzywa drzewne; 

PKZ(A.g)(2) określa właściwości drewna i tworzyw drzewnych; PKZ(A.g)(2)1 określić właściwości fizyczne drewna i tworzyw 
drzewnych; 

PKZ(A.g)(2)2 określić właściwości mechaniczne drewna i 
tworzyw drzewnych; 

PKZ(A.g)(2)3 określić właściwości technologiczne drewna i 
tworzyw drzewnych; 

PKZ(A.g)(2)4 określić właściwości chemiczne drewna; 

PKZ(A.g)(3) rozpoznaje wady drewna oraz określa przyczyny 
ich powstawania; 

PKZ(A.g)(3)1 rozpoznać wady drewna okrągłego; 

PKZ(A.g)(3)2 rozpoznać wady materiałów tartych; 

PKZ(A.g)(3)3 określić wpływ wad w surowcu okrągłym na wady 
w materiale tartym; 

PKZ(A.g)(4) rozróżnia rodzaje uszkodzeń materiałów; PKZ(A.g)(4)1 rozróżnić rodzaje uszkodzeń w drewnie okrągłym; 

PKZ(A.g)(4)2 rozróżnić rodzaje uszkodzeń w materiałach 
tartych; 

PKZ(A.g)(5) określa materiały pomocnicze stosowane w 
produkcji; 

PKZ(A.g)(5)1 określić kleje stosowane przy wytwarzaniu 
wyrobów stolarskich; 

PKZ(A.g)(5)2 określić materiały do wykończenia powierzchni 
wyrobów stolarskich; 

PKZ(A.g)(5)3 określić materiały do impregnacji drewna; 

PKZ(A.g)(5)4 określić materiały do zabezpieczania wąskich 
płaszczyzn; 

PKZ(A.g)(5)5 określić okucia stosowane do wytwarzania 
wyrobów stolarskich; 

PKZ(A.g)(8) posługuje się terminologią stosowaną w przemyśle 
drzewnym; 

PKZ(A.g)(8)1 zastosować terminologię obowiązująca w 
przemyśle drzewnym: surowiec, materiał półfabrykat, 
element, podzespół zespół, wyrób, towar; 

PKZ(A.g)(8)2 rozróżnić sortymenty drewna okrągłego 
tartacznego i materiałów tartych; 

PKZ(A.g)(8)3 rozróżnić materiały stosowane w przemyśle 
drzewnym; 

BHP(1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i 
higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska 
i ergonomią; 

BHP(1)1 wyjaśnić zasady ochrony przeciwpożarowej w 
przedsiębiorstwie produkcyjnym, usługowym i handlowym; 

BHP(1)2 rozróżnić i zastosować środki gaśnicze; 

BHP(1)3 wyjaśnić pojęcie: ergonomia; 

BHP(2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb 
działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w 
Polsce; 

BHP(2)1 wymienić instytucje oraz służby działające w zakresie 
ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce; 

BHP((2)2 scharakteryzować zadania i uprawnienia instytucji 
oraz służb działających w zakresie ochrony; 

BHP(3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

BHP(3)1 rozpoznać prawa i obowiązki pracownika w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy; 

BHP(3)2 rozpoznać obowiązki pracodawcy w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy; 

BHP(3)3 zidentyfikować podstawowe przepisy dotyczące 
prawnej ochrony pracy; 

BHP(5) określa zagrożenia związane z występowaniem 
szkodliwych czynników w środowisku pracy; 

BHP(5)1 określić zagrożenia związane z hałasem; 

BHP(5)2 określić zagrożenia związane z zapyleniem; 

BHP(5)3 określać zagrożenia związane z emitowaniem lotnych 
związków chemicznych; 
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Efekty kształcenia z podstawy programowej 
Uczeń: 

Uszczegółowione efekty kształcenia 

BHP(5)4 określić zagrożenia związane z wibracją; 

BHP(5)5 określić zagrożenia związane z oddziaływaniem 
zimnego i gorącego mikroklimatu w środowisku pracy; 

BHP(5)6 określać zagrożenia związane z promieniowaniem 
cieplnym; 

BHP(5)7 określić zagrożenia związane z pracą na obrabiarkach 
do drewna; 

BHP(6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na 
organizm człowieka; 

BHP(6)1 scharakteryzować skutki działania czynników 
szkodliwych na organizm człowieka na stanowisku pracy w 
przemyśle drzewnym; 

BHP(6)2 scharakteryzować skutki działania czynników 
szkodliwych emitowanych w przemyśle drzewnym na 
środowisko; 

BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i 
ochrony środowiska; 

BHP(9)1 dokonać analizy przepisów i zasad bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz przepisy ochrony przeciwpożarowej i 
ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych 
stolarza; 

BHP(9)2 przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz przepisy ochrony przeciwpożarowej podczas 
wykonywania zadań zawodowych stolarza; 

BHP(9)3 przestrzegać zasad ochrony środowiska podczas 
wykonywania zadań zawodowych stolarza; 

BHP(10)1 powiadomić system pomocy medycznej w przypadku 
sytuacji stanowiącej zagrożenie zdrowia i życia przy 
wykonywaniu zadań zawodowych; 

BHP(10)2 zapobiegać zagrożeniom życia i zdrowia w miejscu 
wykonywania czynności zawodowych; 

BHP(10)3 zidentyfikować stany zagrożenia zdrowia i życia; 

BHP(10)4 udzielić pierwszej pomocy w stanach zagrożenia 
życia i zdrowia; 

A.13.1(1) dokonuje klasyfikacji drewna i materiałów 
drzewnych; 

A.13.1(1)1 sklasyfikować surowiec tartaczny przy użyciu 
normy; 

A.13.1(1)2 sklasyfikować materiały tarte przy użyciu normy; 

A.13.1(3) dobiera technologię wytwarzania wyrobów 
stolarskich; 

A.13.1(3)1 dobrać technologię wytwarzania wyrobów 
stolarskich z drewna litego i tworzyw drzewnych; 

A.13.1(3)2 zastosować technologię wytwarzania wyrobów 
stolarskich z drewna litego i tworzyw drzewnych; 

A.13.1(3)3 zaplanować technologię wykończania powierzchni 
wyrobów stolarskich; 

A.13.1(3)4 zaproponować technologię montażu wyrobów 
stolarskich; 

A.13.1(5) dobiera sposoby obróbki drewna i tworzyw 
drzewnych;  

A.13.1(5)1 dobrać sposoby obróbki drewna i tworzyw 
drzewnych w zależności od kształtu elementów; 

A.13.1(5)2 analizować sposoby obróbki w zależności od 
materiału;  

A.13.1(6)1 zdefiniować pojęcia: maszyny, obrabiarki, 
urządzenia, narzędzia; 

A.13.1(6)2 scharakteryzować części maszyn oraz podzespoły 
występujące w konstrukcjach maszyn i urządzeń;  

A.13.1(6)3 sklasyfikować obrabiarki do drewna; 

A.13.1(6)4 nazwać maszyny i urządzenia stosowane do obróbki 
drewna i tworzyw drzewnych zgodnie z obowiązującą 
terminologią branżową; 

A.13.1(6)5 rozpoznać maszyny i urządzenia stosowane do 
obróbki drewna i tworzyw drzewnych; 

A.13.1(6)6 charakteryzować budowę i zastosowanie maszyn i 
urządzeń stosowane do obróbki drewna i tworzyw drzewnych; 

A.13.1(6)7 sklasyfikować narzędzia do obróbki drewna i 
tworzyw drzewnych; 

A.13.1(6)8 wymienić wymagania, jakie powinny spełniać 
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Efekty kształcenia z podstawy programowej 
Uczeń: 

Uszczegółowione efekty kształcenia 

narzędzia do obróbki drewna i tworzyw drzewnych; 

A.13.1(6)9 wymieniać cechy charakteryzujące grupy narzędzi 
stosowanych do obróbki drewna i tworzyw drzewnych; 

A.13.1(6)10 analizować parametry narzędzi stosowanych do 
różnych obrabiarek oraz rodzajów obróbki drewna i tworzyw 
drzewnych; 

A.13.1(16)11 dobrać maszyny do wykonania obróbki drewna i 
tworzyw drzewnych; 

A.13.1(6)12 dobrać urządzenia do wykonania obróbki drewna 
tworzyw drzewnych; 

A.13.1(6)13 dobrać narzędzia do obrabiarek; 

A.13.2(2) rozpoznaje wady oraz uszkodzenia materiałów i 
wyrobów stolarskich; 

A.13.2(2)1 rozpoznać wady obróbki skrawaniem 
półfabrykatów i elementów; 

A.13.2(2)2 rozróżniać wady klejenia; 

A.13.2(2)3 scharakteryzować wady wykończenia powierzchni; 

A.13.2(2)4 wskazać uszkodzenia konstrukcji wyrobów 
stolarskich; 

A.13.2(3) ustala przyczyny uszkodzeń wyrobów oraz określa 
sposób ich naprawy, renowacji lub konserwacji; 

A.13.2(3)1 ustalić  przyczyny uszkodzeń konstrukcji wyrobów 
oraz sposoby naprawy; 

A.13.2(3)2 wskazać przyczyny uszkodzeń powierzchni oraz 
sposoby naprawy; 

A.13.2(3)3 oszacować przyczyny uszkodzeń szuflad i innych 
podzespołów; 

A.13.2(3)4 zaproponować sposoby naprawy szuflad i innych 
podzespołów; 

A.13.2(3)5 określić sposoby odświeżania okuć i akcesoriów; 

A.13.2(3)6 ustalić sposoby konserwacji wyrobów stolarskich; 

A.13.2(5) ustala zakres napraw, renowacji i konserwacji 
wyrobów stolarskich; 

A.13.2(5)1 określić zakres napraw, renowacji i konserwacji 
wyrobów stolarskich pod względem ekonomicznym; 

A.13.2(5)2 zaplanować kolejność prac naprawczych, 
renowacyjnych i konserwatorskich; 

A.13.2(6) dobiera techniki, materiały i narzędzia do wykonania 
naprawy, renowacji, konserwacji wyrobów stolarskich. 

A.13.2(6)1 dobrać optymalny sposób naprawy, renowacji lub 
konserwacji; 

A.13.2(6)2 dobrać materiały do naprawy, renowacji, 
konserwacji wyrobów stolarskich; 

A.13.2(6)3 dobrać narzędzia do wykonania naprawy, 
renowacji, konserwacji wyrobów stolarskich; 

KPS(1) przestrzegać zasad kultury i etyki; 

KPS(2) być kreatywnym i konsekwentnym w realizacji zadań; 

KPS(3) przewidzieć skutki podejmowanych zadań; 

KPS(5) radzić sobie ze stresem; 

KPS(8) ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania.              

 Rysunek zawodowy w stolarstwie 

PKZ(A.g)(6) sporządza szkice i rysunki techniczne; PKZ(A.g)(6)1 zastosować zasady wykonywania rysunków 
zgodnie z normą;  

PKZ(A.g)(6)2 wykonać rysunki wykonawcze elementów;  

PKZ(A.g)(6)3 wykonać szkice wyrobów i elementów 
stolarskich; 

PKZ(A.g)(6)4 wykonać szkice złączy stolarskich; 

PKZ(A.g)(6)5 wykonać szkice połączeń stolarskich; 

PKZ(A.g)(6)6 wykonać rysunki szczegółów konstrukcyjnych 
połączeń stolarskich. 

PKZ(A.g)(9) stosuje programy komputerowe wspomagające 
wykonywanie zadań; 

PKZ(A.g)(9)1 zastosować programy komputerowe do 
sporządzania rysunków; 

PKZ(A.g)(8) posługuje się terminologią stosowaną w przemyśle 
drzewnym; 

PKZ(A.g)(8)4 nazwać elementy konstrukcji wyrobów 
stolarskich; 

PKZ(A.g)(8)5 zidentyfikować rodzaje konstrukcji wyrobów 
stolarskich; 

PKZ(A.g)(8)6 nazwać operacje występujące w procesach 
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Efekty kształcenia z podstawy programowej 
Uczeń: 

Uszczegółowione efekty kształcenia 

produkcyjnych; 

A.13.2(1) identyfikuje typy konstrukcji oraz style stosowane w 
meblarstwie; 

A.13.2(1)1 sklasyfikować wyroby stolarskie; 

A.13.2(1)2 kwalifikować wyroby stolarskie do odpowiedniego 
stylu stosowanego w meblarstwie w różnych okresach 
historycznych; 

A.13.1(2) posługuje się dokumentacją konstrukcyjną i 
technologiczną. 

A.13.1(2)1 odczytać informacje z rysunku złożeniowego, 
zestawieniowego i wykonawczego; 

A.13.1(2)2 odczytać wymiary elementów konstrukcyjnych z 
rysunków wykonawczych; 

A.13.1(2)3 odczytać z norm materiałowych informacje o ilości i 
jakości potrzebnych materiałów do wykonania wyrobu; 

A.13.1(2)4 odczytać informacje o czynnościach i operacjach ze 
schematu przebiegu procesu technologicznego; 

A.13.1(2)5 posłużyć się instrukcją stanowiskową. 

 
Maszyny i urządzenia do obróbki drewna i tworzyw drzewnych 

PKZ(A.g)(9) stosuje programy komputerowe wspomagające 
wykonywanie zadań; 

PKZ(A.g)(9)2 wprowadzać dane do paneli obrabiarek 
numerycznie stosowanych; 

A.13.1(6) dobiera narzędzia, maszyny i urządzenia do 
wykonywania obróbki drewna i tworzyw drzewnych; 

A.13.1(6)1 zdefiniować pojęcia: maszyny, obrabiarki, 
urządzenia, narzędzia; 

A.13.1(6)2 scharakteryzować części maszyn oraz podzespoły 
występujące w konstrukcjach maszyn i urządzeń;  

A.13.1(6)3 sklasyfikować obrabiarki do drewna; 

A.13.1(6)4 nazwać maszyny i urządzenia stosowane do obróbki 
drewna i tworzyw drzewnych zgodnie z obowiązującą 
terminologią branżową; 

A.13.1(6)5 rozpoznać maszyny i urządzenia stosowane do 
obróbki drewna i tworzyw drzewnych; 

A.13.1(6)6 charakteryzować budowę i zastosowanie maszyn i 
urządzeń stosowanych do obróbki drewna i tworzyw 
drzewnych; 

A.13.1(6)7 sklasyfikować narzędzia do obróbki drewna i 
tworzyw drzewnych; 

A.13.1(6)8 wymienić wymagania, jakie powinny spełniać 
narzędzia do obróbki drewna i tworzyw drzewnych; 

A.13.1(6)9 wymieniać cechy charakteryzujące grupy narzędzi 
stosowanych do obróbki drewna i tworzyw drzewnych;  

A.13.1(6)10 analizować parametry narzędzi stosowanych do 
różnych obrabiarek oraz rodzajów obróbki drewna i tworzyw 
drzewnych; 

A.13.1(6)11 dobrać maszyny do wykonania obróbki drewna i 
tworzyw drzewnych; 

A.13.1(6)12 dobrać urządzenia do wykonania obróbki drewna i 
tworzyw drzewnych; 

A.13.1(6)13 dobrać narzędzia do obrabiarek; 

BHP(5) określa zagrożenia związane z występowaniem 
szkodliwych czynników w środowisku pracy; 

BHP(5)7 określić zagrożenia związane z pracą na obrabiarkach 
do drewna i tworzyw drzewnych; 

A.13.1(7) obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w 
stolarstwie. 

A.13.1(7)9 obsłużyć suszarnię sterowana komputerowo; 

A.13.1(7)11 charakteryzować budowę i zastosowanie 
obrabiarek numerycznie sterowanych. 

Działalność gospodarcza w przemyśle drzewnym 

PDG(1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki 
rynkowej; 

PDG(1)1 rozróżnić pojęcia z obszaru funkcjonowania 
gospodarki rynkowej; 

 PDG(1)2 zdefiniować pojęcia: małe, średnie, duże 
przedsiębiorstwo; 

PDG(2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa 
dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa 
podatkowego i prawa autorskiego; 

PDG(2)1 zidentyfikować przepisy prawa pracy, przepisy o 
ochronie danych osobowych i prawa autorskiego; 

PDG(2)2 zidentyfikować przepisy prawa podatkowego, 

PDG(2)3 analizować przepisy prawa pracy, przepisy o ochronie 
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danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa 
autorskiego; 

PDG(2)4 określić konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania 
przepisów o ochronie danych osobowych oraz przepisy prawa 
podatkowego i prawa autorskiego; 

PDG(3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia 
działalności gospodarczej; 

PDG(3)1 zidentyfikować przepisy dotyczące prowadzenia 
działalności gospodarczej; 

PDG(3)2 analizować przepisy dotyczące prowadzenia 
działalności gospodarczej; 

PDG(3)3 przewidywać konsekwencje wynikające z 
nieprzestrzegania przepisów z zakresu prowadzenia 
działalności gospodarczej; 

PDG(3)4 korzystać z przepisów dotyczących prowadzenia 
działalności gospodarczej;  

PDG(4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w 
branży i powiązania między nimi; 

PDG(4)1 wymienić branże i instytucje występujące w 
przemyśle drzewnym i powiązania między nimi; 

PDG(4)2 zidentyfikować przedsiębiorstwa należące do 
przemysłu drzewnego; 

PDG(4)3 określić powiązania przedsiębiorstw przemysłu 
drzewnego z otoczeniem;  

PDG(5) analizuje działania prowadzone przez firmy 
funkcjonujące w branży; 

PDG(5)1 dokonać analizy działalności gospodarczej na rynku; 

PDG(5)2 dokonać analizy czynników kształtujących popyt na 
sprzedawane towary; 

PDG(5)3 porównać działania prowadzone przez 
przedsiębiorstwa konkurencyjne; 

PDG(6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi 
przedsiębiorstwami z branży; 

PDG(6)1 zidentyfikować procedury zakupu i sprzedaży w 
przedsiębiorstwach branży drzewnej funkcjonujących na 
rynku; 

PDG(6)2 zorganizować współpracę z kontrahentami w zakresie 
zaopatrzenia i sprzedaży; 

PDG(6)3 ustalić zakres i zasady współpracy z 
przedsiębiorstwami z branży drzewnej; 

PDG(6)4 zaplanować wspólne przedsięwzięcia dotyczące 
promowania towarów na rynku; 

PDG(7) przygotowuje dokumentację niezbędną do 
uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej; 

PDG(7)1 opracować procedurę postępowania przy założeniu 
własnej działalności gospodarczej w branży drzewnej; 

PDG(7)2 wybrać właściwą formę organizacyjno-prawną 
planowanej działalności gospodarczej; 

PDG(7)3 sporządzić dokumenty niezbędne do uruchomienia i 
prowadzenia działalności gospodarczej;  

PDG(7)4 wybrać formę opodatkowania działalności 
gospodarczej; 

PDG(7)5 sporządzić biznesplan dla wybranej działalności 
gospodarczej; 

PDG(8) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem 
działalności gospodarczej; 

PDG(8)1 zorganizować stanowisko pracy biurowej 
z zastosowaniem zasad ergonomii; 

PDG(8)2 sporządzić pisma związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej;  

PDG(8)3 wykonać czynności związane z przyjmowaniem 
korespondencji w różnej formie; 

PDG(9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy 
komputerowe wspomagające prowadzenie działalności 
gospodarczej; 

PDG(9)1 obsłużyć biurowe urządzenia techniczne; 

PDG(9)2 zastosować programy komputerowe wspomagające 
prowadzenie działalności gospodarczej; 

PDG(10) planuje i podejmuje działania marketingowe 
prowadzonej działalności gospodarczej; 

PDG(10)1 określić podstawowe role działań marketingowych w 
przedsiębiorstwie przemysłu drzewnego; 

PDG(10)2 dobrać działania marketingowe do prowadzonej 
działalności gospodarczej; 

PDG(10)3 określić czynniki mające wpływ na dobór środków 
promocji; 

PDG(10)4 dobrać metody reklamowania wyrobów stolarskich; 

PDG(10)5 opracować kwestionariusz badania ankietowego 
dotyczącego potrzeb klientów w obszarze zapotrzebowania na 
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wyroby stolarskie; 

PDG(10)6 analizować potrzeby klientów na podstawie 
przeprowadzonych badań; 

PDG(7) określić znaczenie gwarancji, łączenia towarów, 
stosowania próbek, kuponów, rabatów, prezentów dla 
zwiększenia sprzedaży; 

PDG(11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej 
działalności gospodarczej. 

PDG(11)1 zidentyfikować składniki kosztów i przychodów w 
działalności gospodarczej;  

PDG(11)2 określić wpływ kosztów i przychodów na wynik 
finansowy; 

PDG(11)3 wskazywać możliwości optymalizowania kosztów 
prowadzonej działalności gospodarczej. 

Język obcy zawodowy w przemyśle drzewnym 

JOZ(1) posługuje się zasobem środków językowych 
(leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz 
fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych; 

JOZ(1)1 posłużyć się kontekstem w zrozumieniu wypowiedzi z 
użyciem specjalistycznego słownictwa stosowanego w 
działalności w branży drzewnej; 

JOZ(1)2 obsłużyć klienta w języku obcym zawodowym; 

JOZ(1)3 zabrać głos w dyskusji na temat stolarstwa; 

JOZ(1)4 przeczytać i przetłumaczyć korespondencję dotyczącą 
zadań zawodowych stolarza; 

JOZ(2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania 
typowych czynności zawodowych artykułowane powoli 
i wyraźnie, w standardowej odmianie języka; 

JOZ(2)1 określić czynności związane z wykonywaniem zadań 
zawodowych; 

JOZ(2)2 zaplanować przebieg procesów technologicznych 
wyrobów stolarskich w języku obcym zawodowym; 

JOZ(2)3 przeprowadzić rozmowę, z klientem zamawiającym 
wyroby stolarskie; 

JOZ(2)4 zastosować zwroty grzecznościowe w rozmowach z 
kontrahentem z branży drzewnej;. 

JOZ(2)5 posłużyć się językiem obcym w zakresie 
wspomagającym wykonywane zadań zawodowych; 

JOZ(2)6 zinterpretować typowe pytania stawiane przez 
kontrahentów z branży drzewnej w języku obcym; 

JOZ(2)7 wydać polecenia w języku obcym dotyczące realizacji 
prac w zawodzie stolarz; 

JOZ(2)8 negocjować warunki sprzedaży w języku obcym;  

JOZ(3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne 
dotyczące wykonywania  
typowych czynności zawodowych; 
 

JOZ(3)1 przetłumaczyć na język obcy z zachowaniem 
podstawowych zasad 
gramatyki i ortografii, teksty zawodowe dotyczące branży 
drzewnej, napisane w języku polskim; 

JOZ(3)2 sporządzić instrukcję technologiczną w języku obcym; 

JOZ(3)3 przetłumaczyć obcojęzyczną instrukcję technologiczną;  

JOZ(3)4 przeczytać i przetłumaczyć obcojęzyczne instrukcje 
dotyczące zasad obsługi maszyn i urządzeń stosowanych w 
przemyśle drzewnym; 

JOZ(3)5 zredagować notatkę w języku obcym z tekstu 
zawodowego słuchanego i czytanego; 

JOZ(3)6 odczytać i dokonać analizy informacji dotyczących 
surowców i materiałów stosowanych w stolarstwie w języku 
obcym; 

JOZ(3)7 odczytać informacje zamieszczone na opakowaniach, 
metkach w języku obcym zawodowym; 

JOZ(4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty 
pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku 
pracy; 
 

JOZ(4)1 porozumieć się z uczestnikami procesu pracy 
wykorzystując słownictwo zawodowe; 

JOZ(4)2 przekazać w języku obcym informacje dotyczące 
wykonywanych czynności zawodowych; 

JOZ(4)3 przeczytać i przetłumaczyć obcojęzyczne instrukcje 
dotyczące stosowanych w przemyśle drzewnym maszyn i 
urządzeń; 

JOZ(4)4 słuchać wypowiedzi w języku obcym 
współpracowników zgodnie z zasadami aktywnego słuchania; 

JOZ(4)5 porozumiewać się z zespołem współpracowników w 
języku obcym; 
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JOZ(5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji. JOZ(5)1 skorzystać z obcojęzycznej literatury branżowej dla 
przemysłu drzewnego; 

JOZ(5)2 skorzystać z obcojęzycznych zasobów Internetu 
związanych z tematyką zawodową; 

JOZ(5)3 wyszukać w różnych źródłach informacje dotyczące 
przemysłu drzewnego;  

JOZ(5)4 skorzystać z obcojęzycznych portali internetowych 
przy wyszukiwaniu ofert szkoleniowych; 

JOZ(5)5 zgromadzić  i przetłumaczyć oferty szkoleniowe dla 
branży drzewnej. 

 

Maszyny i urządzenia do obróbki drewna i tworzyw drzewnych 

l.p Treści programowe 
Liczba godzin 

Razem 
St. I St. II St. III 

1 Narzędzia do obróbki ręcznej  10 - - 10 

2 Podstawowe pojęcia z mechaniki 6 - - 8 

3 
Zarys maszynoznawstwa i 

elektrotechniki  
8 - - 10 

4 Podstawowe zespoły obrabiarek 8 - - 8 

5 Bezpieczeństwo i higiena pracy  4 4   

6 Narzędzia do obróbki maszynowej - 8 - 8 

7 Obrabiarki do drewna - 20 - 24 

8 
Linie produkcyjne i gniazda 

obróbkowe 
- 2 - 2 

9 
Oprzyrządowanie obróbkowe – 

klasyfikacja, rodzaje i zastosowanie 
- 2 - 2 

10 Przygotowanie obrabiarek do pracy - - 8 8 

11 Urządzenia produkcyjne - - 8 8 

12 Urządzenia transportowe. - - 2 2 

13 
Przyrządy pomiarowe, kontrolne i 

sprawdziany 
- - 2 2 

Razem 36 36 20 92 

 

Efekty kształcenia: 
 posługuje się instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń; 

 posługuje się terminologią stosowaną w przemyśle drzewnym; 

 dobiera narzędzia, maszyny i urządzenia do wykonania obróbki drewna i tworzyw 

drzewnych; 

 dobiera techniki, materiały i narzędzia do wykonania naprawy, renowacji, konserwacji 

wyrobów stolarskich; 

 przestrzega zasad kultury i etyki; 

 współpracuje w zespole; 

 aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; 

 rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną 

przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią; 

 rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony 

pracy i ochrony środowiska w Polsce; 

 określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i 

higieny pracy; 

 określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka; 
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 przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące 

ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 

 udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach 

zagrożenia zdrowia i życia. 

 

 

Działalność gospodarcza w przemyśle drzewnym 

l.p Treści programowe 
Liczba godzin 

Razem 
St. I St. II St. III 

1 Gospodarka rynkowa - - 4 4 

2 Prawo dodatkowe i autorskie - - 2 2 

3 Działalność gospodarcza - - 4 4 

4 Korespondencja zawodowa - - 2 2 

5 Marketing usług - - 4 4 

Razem - - 16 16 

 

Efekty kształcenia: 
 stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej; 

 stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz 

przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego; 

 stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej; 

 rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi; 

 analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży; 

 inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży; 

 przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności  

 prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej; 

 obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające 

prowadzenie działalności gospodarczej; 

 planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej; 

 optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarcze 

 przestrzega zasad kultury i etyki; 

 jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań; 

 przewiduje skutki podejmowanych działań; 

 potrafi radzić sobie ze stresem; 

 potrafi negocjować warunki porozumień;  

 

Język obcy zawodowy 

l.p Treści programowe 
Liczba godzin 

Razem 
St. I St. II St. III 

1 Podstawy słownictwa zawodowego - - 2 8 

Razem - - 2 8 

 

Efekty kształcenia: 
 posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, 

ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych; 
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 interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych 

artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka; 

 analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych 

czynności zawodowych; 

 formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające 

komunikowanie się w środowisku pracy; 

 korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji. 

 przestrzega zasad kultury i etyki; 

 współpracuje w zespole. 

 

 

Propozycje metod sprawdzania i oceniania edukacyjnych osiągnięć uczniów. 
 

Proces kontroli i oceny osiągnięć uczniów powinien być realizowany zgodnie z kryteriami 

ustalonymi na zajęciach początkowych. Kryteria oceniania powinny dotyczyć poziomu oraz 

zakresu opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności, określonych w szczegółowych 

celach kształcenia. 

Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów może  być dokonywane za pomocą: 

 sprawdzianów ustnych i pisemnych; 

 testów osiągnięć szkolnych; 

 obserwacji pracy uczniów podczas wykonywania zadań 

 

Umiejętności intelektualne mogą być sprawdzane i oceniane za pomocą dyskusji kierowanej, 

indywidualnych wypowiedzi uczniów oraz ustnych sprawdzianów wiedzy. Należy zwracać 

szczególną uwagę na umiejętność zastosowania opanowanej wiedzy, merytoryczną jakość 

wypowiedzi oraz posługiwanie się poprawną terminologią. 

Podstawą do uzyskania przez uczniów pozytywnych ocen jest poprawne wykonanie ćwiczeń, 

sprawdzianów i zadań testowych. Wskazane jest systematyczne prowadzenie kontroli i oceny 

postępów uczniów. Umożliwia to korygowanie stosowanych metod nauczania oraz 

organizacyjnych form pracy uczniów. 

Proces sprawdzania i oceniania powinien być realizowany zgodnie z obowiązującą skalą ocen. 

 

Ocena po zakończeniu realizacji programu nauczania przedmiotu powinna uwzględniać wyniki 

wszystkich stosowanych przez nauczyciela sposobów sprawdzania osiągnięć ucznia. 

 

 

 

 

 

Praktyczna nauka zawodu 

 rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną 

przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią; 

 organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, 

przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony 

środowiska; 

 stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań 

zawodowych; 
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 przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące 

ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 

 udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach 

zagrożenia zdrowia i życia. 

 przestrzega zasad kultury i etyki; 

 jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań; 

 przewiduje skutki podejmowanych działań; 

 jest otwarty na zmiany; 

 potrafi radzić sobie ze stresem; 

 aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; 

 przestrzega tajemnicy zawodowej; 

 potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania; 

 potrafi negocjować warunki porozumień; 

 współpracuje w zespole; 

 rozpoznaje gatunki drewna, materiały drzewne i tworzywa drzewne; 

 określa właściwości drewna i tworzyw drzewnych; 

 rozpoznaje wady drewna oraz określa przyczyny ich powstawania; 

 rozróżnia rodzaje uszkodzeń materiałów; 

 określa materiały pomocnicze stosowane w produkcji; 

 sporządza szkice i rysunki techniczne; 

 posługuje się instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń; 

 posługuje się terminologią stosowaną w przemyśle drzewnym; 

 stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań. 

 dokonuje klasyfikacji drewna i materiałów drzewnych; 

 posługuje się dokumentacją konstrukcyjną i technologiczną; 

 dobiera technologię wytwarzania wyrobów stolarskich; 

 przygotowuje materiały podstawowe i pomocnicze do wykonania wyrobów z drewna i 

tworzyw drzewnych; 

 dobiera sposoby obróbki drewna i tworzyw drzewnych; 

 dobiera narzędzia, maszyny i urządzenia do wykonania obróbki drewna i tworzyw 

drzewnych; 

 obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w stolarstwie; 

 wykonuje ręczną i maszynową obróbkę drewna i tworzyw drzewnych; 

 posługuje się przyrządami pomiarowymi i sprawdzianami; 

 wykonuje hydrotermiczną i plastyczną obróbkę drewna; 

 wykonuje elementy konstrukcyjne oraz ich połączenia; 

 stosuje techniki wykańczania powierzchni drewna, tworzyw drzewnych i gotowych 

wyrobów z drewna; 

 wykonuje klejenie i oklejanie drewna i materiałów drzewnych; 

 stosuje systemy montażu i okuwania wyrobów stolarskich; 

 wykonuje konserwację narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych do wykonywania 

wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych; 

 ocenia jakość wykonania wyrobów stolarskich; 

 wykonuje prace związane z pakowaniem, magazynowaniem oraz transportem 

elementów, podzespołów i wyrobów gotowych. 

 identyfikuje typy konstrukcji oraz style stosowane w meblarstwie; 

 rozpoznaje wady oraz uszkodzenia materiałów i wyrobów stolarskich; 
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 ustala przyczyny uszkodzeń wyrobów oraz określa sposób ich naprawy, renowacji lub 

konserwacji; 

 kwalifikuje wyroby stolarskie do naprawy i renowacji; 

 ustala zakres napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich; 

 dobiera techniki, materiały i narzędzia do wykonania naprawy, renowacji, konserwacji 

wyrobów stolarskich; 

 wykonuje naprawę, renowację i konserwację wyrobów stolarskich zgodnie z 

zapotrzebowaniem i wymaganiami klientów; 

 ocenia jakość wykonania naprawy, renowacji lub konserwacji wyrobów stolarskich. 

 

 

Warunki realizacji kształcenia w zawodzie 
 

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie stolarz powinna posiadać następujące 

pomieszczenia dydaktyczne: 

1) pracownię rysunku technicznego, wyposażoną w: modele figur i brył geometrycznych, 

dokumentacje konstrukcyjne, części maszyn i mechanizmów; połączenia stolarskie, łączniki, 

okucia i akcesoria, modele podzespołów oraz wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych, modele 

podstawowych typów konstrukcji, opakowań, rysunki złożeniowe i wykonawcze wyrobów 

stolarskich, dokumentacje techniczne maszyn i podzespołów, katalogi i prospekty wyrobów 

stolarskich, okuć i akcesoriów, stanowiska kreślarskie (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), 

stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu dla nauczyciela, stanowiska komputerowe dla 

uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia), drukarki, skanery i plotery (po jednym 

urządzeniu na cztery stanowiska komputerowe), pakiet programów biurowych, programy 

komputerowego wspomagania projektowania (Computer Aided Design), projektor 

multimedialny; 

2) pracownię materiałoznawstwa i technologii przetwarzania drewna, wyposażoną w: zestawy 

próbek różnych gatunków drewna, materiałów drzewnych, tworzyw drzewnych, klejów i 

substancji dodatkowych, materiałów do zabezpieczania i uszlachetniania powierzchni, modele: 

połączeń elementów z drewna i tworzyw drzewnych, suszarek, wyrobów z drewna i tworzyw 

drzewnych, opakowań, połączeń stolarskich, konstrukcji i podzespołów; detale, okucia i łączniki, 

przyrządy, aparaturę i urządzenia do badania drewna i tworzyw drzewnych, aparaturę do badania 

powłok wykończeniowych, mikroskopy, wagi techniczne i analityczne, suszarkę laboratoryjną, 

przyrządy do pomiaru: wilgotności, pH, lepkości, gęstości, proste urządzenia do cięcia drewna, 

ręczne narzędzia stolarskie, narzędzia do maszynowej obróbki drewna, katalogi wyrobów z 

drewna i tworzyw drzewnych, tablice i diagramy dotyczące suszarnictwa, hydrotermicznej i 

plastycznej obróbki drewna, schematy maszyn i urządzeń do przetwarzania drewna, schematy 

procesów technologicznych, dokumentacje technologiczne, normy dotyczące przetwarzania 

drewna oraz wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych, oprogramowanie do 

komputerowego wspomagania procesów technologicznych; 

3) warsztaty szkolne, wyposażone w: elementy i modele wyrobów stolarskich, narzędzia, 

maszyny i urządzenia do ręcznej i maszynowej obróbki drewna i tworzyw drzewnych, obróbki 

hydrotermicznej i plastycznej, prac wykończeniowych i montażowych, przyrządy i uchwyty 

obróbkowe, aparaturę i narzędzia kontrolno-pomiarowe, schematy części maszyn i urządzeń, 

rysunki ostrzy narzędzi, parametry kątowe narzędzi, instalację sprężonego powietrza, instalację 

odwiórowywania, oprzyrządowanie obróbkowe, narzędzia i urządzenia montażowe, instrukcje 

technologiczne i stanowiskowe, instrukcje obsługi maszyn i urządzeń, katalogi i materiały 
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informacyjne przedsiębiorstw produkujących narzędzia, oprzyrządowanie, obrabiarki i 

urządzenia. 

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach i warsztatach szkolnych, placówkach 

kształcenia praktycznego oraz podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia 

absolwentów szkół kształcących w zawodzie. 
 
 

Możliwości uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji w zawodach w ramach 

obszaru kształcenia określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa 

zawodowego 

Uczeń może zdawać kwalifikację A.13. po ukończeniu kursów: pierwszego, drugiego i trzeciego 

stopnia 

 

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. 

 

 

 

 


