Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie
za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+

INFORMACJA O ZAWODZIE
Stolarz budowlany
(711503)

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy

Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej rozpowszechnianie
za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

INFORMACJA O ZAWODZIE

Stolarz budowlany
(711503)

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy

INFORMACJA O ZAWODZIE – Stolarz budowlany 711503
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy
Publikacja opracowana w ramach projektu Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji
o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji –
INFODORADCA+
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla
rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb
zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy

PROJEKT NR: POWR.02.04.00-00-0060/16-00

Partnerzy projektu INFODORADCA+:
• DORADCA Consultants Ltd Sp. z o.o., Gdynia
• Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom
• Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa
• Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
• PBS Sp. z o.o., Sopot

INFORMACJA O ZAWODZIE
Stolarz budowlany (711503)

© Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Warszawa 2018

Kopiowanie i rozpowszechnianie w całości lub w części dozwolone wyłącznie za podaniem źródła.

ISBN 978-83-7789-495-8 [630]

Publikacja bezpłatna

Zdjęcie na okładce wykonane przez zespół ekspercki.

Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB
26-600 Radom, ul. K. Pułaskiego 6/10, tel. centr. (048) 364-42-41, fax (048) 364-47-65
e-mail: instytut@itee.radom.pl
http://www.itee.radom.pl

INFORMACJA O ZAWODZIE – Stolarz budowlany 711503

SPIS TREŚCI
1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU ........................................................................................... 3
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności) ...................................................3
1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu.........................................................................................................3
1.3. Usytuowanie zawodu w klasyfikacjach: ISCO, PKD .....................................................................3
1.4. Notka metodologiczna, autorzy i eksperci opiniujący .................................................................3
2. OPIS ZAWODU ......................................................................................................................... 4
2.1. Synteza zawodu ...........................................................................................................................4
2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania ........................................................................................4
2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia,
organizacja pracy) ........................................................................................................................5
2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne.....................................................................................6
2.5. Wykształcenie, tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane
do podjęcia pracy w zawodzie .....................................................................................................7
2.6. Możliwości rozwoju zawodowego, awansu i potwierdzania kompetencji .................................8
2.7. Zawody pokrewne .......................................................................................................................9
3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE ............................................................... 9
3.1. Zadania zawodowe ......................................................................................................................9
3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Wykonywanie stolarki budowlanej .......................................... 10
3.3. Kompetencja zawodowa Kz2: Montowanie i naprawianie stolarki budowlanej ..................... 11
3.4. Kompetencje społeczne............................................................................................................ 12
3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.............................................................................. 12
3.6. Powiązanie kompetencji zawodowych z opisami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji
oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji ........................................................................................... 13
4. ODNIESIENIE DO SYTUACJI ZAWODU NA RYNKU PRACY I MOŻLIWOŚCI DOSKONALENIA
ZAWODOWEGO ..................................................................................................................... 13
4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie .................................................................................... 13
4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach
zawodu ..................................................................................................................................... 14
4.3. Zarobki osób wykonujących dany zawód/daną grupę zawodów ............................................. 15
4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie .............................................. 16
5. ODNIESIENIE DO EUROPEJSKIEJ KLASYFIKACJI UMIEJĘTNOŚCI/KOMPETENCJI, KWALIFIKACJI
I ZAWODÓW (ESCO) .............................................................................................................. 16
6. ŹRÓDŁA DODATKOWYCH INFORMACJI O ZAWODZIE .............................................................. 17
7. SŁOWNIK POJĘĆ .................................................................................................................... 18
7.1. Definicje powiązane z opisem informacji o zawodzie (zawodoznawcze) ................................ 19
7.2. Definicje związane z wykonywaniem zawodu (branżowe) ...................................................... 21

2

INFORMACJA O ZAWODZIE – Stolarz budowlany 711503

1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu(wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Stolarz budowlany 711503

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu






Monter drzwi.
Monter okien.
Stolarz.
Stolarz montażysta.
Stolarz okienny.

1.3. Usytuowanie zawodu w klasyfikacjach: ISCO, PKD
W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:


7115 Carpenters and joiners.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):


Sekcja F – Budownictwo.

1.4. Notka metodologiczna, autorzy i eksperci opiniujący
Notka metodologiczna
Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:
 analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe) oraz źródeł internetowych,
 wyników badań i analiz prowadzonych w projekcie SPO RZL (2006-2007) „Opracowanie
i upowszechnianie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych”,
 analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych
Służb Zatrudnienia,
 badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w październiku 2018 r.,
 zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji
i jakości informacji o zawodach.
Autorzy i eksperci opiniujący
Zespół Ekspercki:




Agnieszka Dziubek – Zespół Szkół Budowlanych, Radom.
Jacek Gawroński – Morrow Woods, Pruszków.
Edyta Kozieł – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:





Dorota Koprowska – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Ireneusz Woźniak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Mirosław Żurek – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:



Ernest Białas – WG Studio Sp. z o.o. Biuro Projektów i Obsługi Inwestycji, Radom.
Paweł Przystalski – DOLMEB Sp. z o.o., Świdnica.
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Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Jakub Kus – Związek Zawodowy Budowlani, Warszawa.
Andrzej Stępnikowski – Związek Rzemiosła Polskiego, Warszawa.

Data(rok)opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.
WAŻNE:
W tekście opisu informacji o zawodzie występują podkreślenia wybranych określeń wraz z indeksem górnym,
który wskazuje numer definicji w słowniku branżowym w punkcie 7.2.

2. OPIS ZAWODU
2.1. Synteza zawodu
Stolarz budowlany wykonuje, naprawia i demontuje elementy (drewniane, drewnopochodne3 oraz
z tworzyw sztucznych) stolarki budowlanej typu: ścianki działowe15, sufity podwieszane13, schody,
parkiety9, meble do zabudowy oraz okna i drzwi.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Stolarz budowlany zajmuje się wykonywaniem stolarki budowlanej. Osadza, dopasowuje i mocuje
drzwi, okna, stolarskie ścianki działowe, meble wbudowane (pawlacze10, szafki podokienne),
okładziny ścienne8, sufity podwieszane. Stolarz budowlany wykonuje również dekoracyjne drewniane
stropy kasetonowe2, które montuje na miejscu przeznaczenia.
Do jego zakresu prac należy także wykonywanie schodów drewnianych, balustrad drewnianych czy
podłóg oraz wykończanie powierzchni wyrobów stolarki budowlanej poprzez bejcowanie1,
pokostowanie11, lazurowanie5, przypalanie, lakierowanie itp. na placu budowy stolarz wykonuje
drewniane obiekty tymczasowe6.
Sposoby wykonywania pracy
Stolarz budowlany w zależności od wielkości produkcji, wykonuje prace ręcznie lub mechanicznie,
z zastosowaniem odpowiednich narzędzi i urządzeń. Jego praca polega na:
 organizowaniu stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ergonomii oraz ochrony środowiska,
 analizie rysunków roboczych oraz ustalaniu na ich podstawie zakresu robót stolarskich,
 ocenie przydatności materiałów do wykonania elementów drewnianych w budownictwie,
 obliczaniu ilości i rodzaju materiałów potrzebnych do wykonania robót stolarskich,
 pomiarze otworów okiennych i drzwiowych oraz wnęk pod zabudowy,
 posługiwaniu się sprzętem pomiarowym,
 przygotowaniu stolarki budowlanej i narzędzi,
 wykonywaniu, montowaniu, naprawianiu stolarki okiennej i drzwiowej,
 wykonywaniu i remontowaniu podłóg, schodów, boazerii i balustrad drewnianych,
 wykonywaniu, montowaniu ścianek działowych, sufitów podwieszanych,
 wykonywaniu, montowaniu i naprawianiu mebli wbudowanych,
 transportowaniu stolarki budowlanej,
 wykonywaniu drewnianych obiektów tymczasowych na placu budowy,
 planowaniu i organizowaniu pracy własnej.
WAŻNE:
Stolarz budowlany wykonuje prace zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.
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Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2 i 3.3.
Kompetencje zawodowe.

2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja
pracy)
Warunki pracy
Stolarz budowlany pracuje w zróżnicowanym środowisku pracy. Czynności związane z wytwarzaniem
okien i drzwi wykonuje w zakładach stolarskich. Meble, szafy czy parkiety montuje u klientów
indywidualnych w domach, zakładach pracy lub np. w hotelach. Drewniane obiekty tymczasowe
często wykonywane są na wolnym powietrzu, na placach budowy.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Stolarz budowlany w działalności zawodowej wykorzystuje m.in:
 piły tarczowe,
 piły taśmowe,
 okleiniarki7,
 prasy hydrauliczne do płyt,
 frezarki4,
 wiertarki,
 wkrętarki,
 wyrzynarki16,
 szlifierki14,
 polerki,
 strugarki grubiarki12,
 świdry,
 frezy,
 młotki,
 ściski,
 wyciskacze do mas,
 pistolety do kleju,
 pistolety lakiernicze,
 dłuta,
 pilniki i tarniki,
 drabiny,
 wózki transportowe,
 wilgotnościomierze,
 metrówki,
 poziomice,
 kątomierze,
 lasery (np. krzyżowe), dalmierze.
Organizacja pracy
Stolarz budowlany w zależności od miejsca pracy, wykonywanych zadań zawodowych i liczby
zatrudnionych w przedsiębiorstwie pracowników, może pracować indywidualnie lub zespołowo.
Osoby w tym zawodzie zwykle pracują w systemie jedno- lub dwuzmianowym, w stałych godzinach
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pracy. Stolarz budowlany może wykonywać pracę na zewnątrz i wewnątrz obiektów budowlanych
oraz na wolnym powietrzu.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
Stolarz budowlany w trakcie wykonywania prac stolarskich narażony jest na działanie czynników
mogących powodować zagrożenia:
 fizyczne (promieniowanie ultrafioletowe i zmienne warunki atmosferyczne podczas pracy na
zewnątrz, przeciągi),
 chemiczne i związane z pyłami (substancje zawarte w środkach czyszczących, pyły stolarskie
i budowlane),
 biologiczne (mikroorganizmy chorobotwórcze i alergeny typowe dla środowiska, w którym stolarz
wykonuje pracę, np. szpitale),
 mechaniczne (praca na wysokości, przenoszenie okien i drzwi, skaleczenia ostrymi narzędziami,
porażenie prądem, poślizgnięcia na mokrej nawierzchni, urazy oczu i skóry podczas cięcia
drewna),
 ergonomiczne, psychospołeczne (wymuszona pozycja ciała podczas pracy, nadmierny wysiłek
podczas ręcznego transportu, lęk przed upadkiem z wysokości).
Do występujących w zawodzie chorób należy zaliczyć m.in.:
 choroby oczu,
 choroby układu oddechowego,
 ostre reakcje alergiczne,
 dolegliwości reumatologiczne,
 dolegliwości mięśniowo-szkieletowe.

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód stolarz budowlany ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
 sprawność układu kostno-stawowego,
 sprawność układu mięśniowego,
 silna budowa ciała,
 ogólna wydolność fizyczna,
 sprawność narządu wzroku,
 sprawność zmysłu dotyku,
 sprawność układu oddechowego,
 sprawność narządu równowagi;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 brak lęku przed wysokością,
 zręczność rąk,
 zręczność palców,
 zmysł równowagi,
 czucie dotykowe,
 ostrość wzroku,
 spostrzegawczość,
 rozróżnianie barw;
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w kategorii sprawności i zdolności
 wyobraźnia przestrzenna,
 wytrzymałość na długotrwały wysiłek,
 zdolność analizowania i systematyzowania złożonych problemów,
 uzdolnienia techniczne,
 zdolność koncentracji uwagi,
 podzielność uwagi;
w kategorii cech osobowościowych
 gotowość do pracy w nieprzyjemnych (różnych) warunkach środowiskowych,
 rzetelność,
 dokładność,
 samokontrola,
 wytrzymałość na długotrwały wysiłek fizyczny,
 wrażliwość estetyczna,
 wysoka samodyscyplina,
 dbałość o jakość pracy,
 odporność emocjonalna,
 gotowość do tworzenia i podtrzymywania sieci kontaktów z klientami,
Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
Stolarz budowlany powinien być zdrowy i sprawny ruchowo, gdyż jego praca wymaga dużego
wysiłku fizycznego. Wykonuje ją często na wysokości i w zmiennych warunkach atmosferycznych.
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu stolarz budowlany są m.in.:
 zaburzenia równowagi,
 lęk wysokości,
 padaczka,
 choroby skóry,
 alergie,
 choroby układu oddechowego,
 wady wzroku i słuchu niepoddające się korekcji,
 choroby ograniczające sprawność ruchową.
WAŻNE:
O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.
Więcej informacji znajduje się w sekcji:4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

2.5. Wykształcenie, tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane
do podjęcia pracy w zawodzie
Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie
Obecnie (2018 r.) do podjęcia pracy w zawodzie stolarz budowlany preferowane jest ukończenie
rzemieślniczego przygotowania zawodowego w tym zawodzie lub zdobycie wykształcenia na
poziomie branżowej szkoły I stopnia (dawniej zasadnicza szkoła zawodowa) w zawodach z obszaru
budowlanego.
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Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Pracę w zawodzie stolarz budowlany ułatwiają:
 świadectwo czeladnicze i/lub dyplom mistrzowski w zawodzie stolarz budowlany – nadawane
w ramach rzemieślniczego przygotowania zawodowego, po zdaniu egzaminu organizowanego
przez Izby Rzemieślnicze,
 dyplom potwierdzający kwalifikacje pełne w jednym z zawodów pokrewnych (szkolnych): monter
zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, cieśla lub stolarz – po zdaniu egzaminu
organizowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
 świadectwo potwierdzające kwalifikację BD.04 Wykonywanie robót montażowych,
okładzinowych i wykończeniowych (wyodrębnioną w zawodzie monter zabudowy i robot
wykończeniowych w budownictwie) lub kwalifikację BD.11 Wykonywanie robót ciesielskich
(wyodrębnione w zawodzie cieśla), albo kwalifikację AU.15 Wytwarzanie wyrobów stolarskich
(wyodrębnioną w zawodzie stolarz) – po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego i zdaniu
egzaminu organizowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
 certyfikat potwierdzający kwalifikację rynkową montowanie stolarki budowlanej, zgodnie
z zasadami walidacji i certyfikacji kwalifikacji rynkowych wprowadzonych do Zintegrowanego
Rejestru Kwalifikacji,
 suplementy Europass do świadectw i dyplomów (w języku polskim i angielskim), wydawane na
prośbę zainteresowanego przez Izby Rzemieślnicze oraz Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.
Pracę w zawodzie stolarz budowlany może wykonywać również osoba, która:
 została przyuczona do zawodu,
 uzyskała doświadczenie w trakcie wykonywania pracy,
 odbyła szkolenie zorganizowane w firmie specjalizującej się w pracach stolarskich,
w wyspecjalizowanym ośrodku szkoleniowym.
Dodatkowymi atutami przy zatrudnieniu stolarza budowlanego jest:
 posiadanie prawa jazdy odpowiedniej kategorii,
 świadectwo kwalifikacji uprawniające do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV, wydawane przez Stowarzyszenie
Elektryków Polskich (SEP),
 posiadanie ważnych badań do pracy na wysokości powyżej 3 m (tzw. badania wysokościowe).
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie
kompetencji w ramach zawodu.

2.6. Możliwości rozwoju zawodowego, awansu i potwierdzania kompetencji
Możliwości rozwoju zawodowego i awansu
Stolarz budowlany może:
 rozpocząć pracę od stanowiska pomocnika, a następnie wraz z nabyciem doświadczenia
zawodowego awansować na samodzielne stanowisko,
 po nabyciu dalszego doświadczenia zawodowego, posiadając zdolności i umiejętności
organizacyjne oraz umiejętność pracy z ludźmi – awansować na stanowisko brygadzisty,
kierownika grupy/zespołu, kierownika zmiany,
 jako absolwent szkoły kształcącej w zawodzie stolarz, uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje
w zawodzie technik technologii drewna, po potwierdzeniu kwalifikacji AU.15 Wytwarzanie
wyrobów stolarskich lub AU.50 Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna oraz
zdobyciu wykształcenia średniego (technikum lub branżowa szkoła II stopnia),
 po zdaniu egzaminu maturalnego i ukończeniu uczelni wyższej, np. na kierunku technologia
drewna, awansować na stanowisko kierownicze,
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rozszerzać swoje kompetencje zawodowe poprzez kształcenie i/lub szkolenie w zawodach
pokrewnych,
założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług stolarskich.

Możliwości potwierdzania kompetencji
Kompetencje zawodowe w zawodzie stolarz budowlany można potwierdzić w systemie
rzemieślniczego przygotowania zawodowego, który umożliwia zdobycie tytułu czeladnika,
a następnie mistrza w tym zawodzie. Dokumentami potwierdzającymi te tytuły są odpowiednio:
świadectwo czeladnicze oraz dyplom mistrzowski.
Istnieje możliwość potwierdzania kompetencji w zawodach pokrewnych (szkolnych): cieśla w zakresie
kwalifikacji BD.11 Wykonywanie robót ciesielskich, stolarz w zakresie kwalifikacji AU.15 Wytwarzanie
wyrobów stolarskich, monter zabudowy i robot wykończeniowych w budownictwie w zakresie
kwalifikacji BD.04 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych.
Uprawnione instytucje certyfikujące wydają certyfikaty potwierdzające kwalifikację rynkową
montowanie stolarki budowlanej – nazwy i adresy tych instytucji są wpisane do Zintegrowanego
Rejestru Kwalifikacji.
Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz
Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

2.7. Zawody pokrewne
Osoba zatrudniona w zawodzie stolarz budowlany może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe
w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
S

Technik technologii drewna
S
Cieśla
Parkieciarz
S
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
Monter stolarki budowlanej
S
Stolarz
Stolarz meblowy
S
Mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej
Monter mebli
Monter wyrobów z drewna

Kod zawodu
311922
711501
712203
712905
712906
752205
752208
817212
821902
821905

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie stolarz budowlany wykonuje różnorodne zadania, do których należą
w szczególności:
Z1 Posługiwanie się dokumentacją techniczną wyrobów stolarki budowlanej.
Z2 Przygotowywanie materiałów, narzędzi i sprzętu do realizacji budowlanych robót stolarskich.
Z3 Wykonywanie stolarki budowlanej w warsztatach stolarskich.
Z4 Transportowanie stolarki budowlanej na plac budowy oraz na stanowiska (miejsca) ich montażu.
Z5 Przygotowanie i montowanie stolarki budowlanej na budowie.
Z6 Wykonywanie elementów do naprawy oraz remontowanie stolarki budowlanej.
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3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Wykonywanie stolarki budowlanej
Kompetencja zawodowa Kz1: Wykonywanie stolarki budowlanej obejmuje zestaw zadań
zawodowych Z1, Z2, Z3, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z1 Posługiwanie się dokumentacją techniczną wyrobów stolarki budowlanej
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:











Zasady rysunku technicznego;
Podstawy dokumentacji technicznej, specyfikacji
technicznej;
Zasady wykonywania pomiarów;
Zasady analizy rozwiązań konstrukcyjnych;
Zasady analizy rozwiązań technologicznych;
Zasady doboru materiałów na podstawie
dokumentacji.








Posługiwać się dokumentacją techniczną,
specyfikacjami technicznymi, rysunkiem
technicznym wyrobów stolarki budowlanej;
Wykonać pomiary do obmiaru prac;
Dobierać odpowiednie rozwiązania
konstrukcyjne dotyczące wykonania stolarki
budowlanej;
Dobierać odpowiednie rozwiązania
technologiczne dotyczące wykonania stolarki
budowlanej;
Dobierać materiały na podstawie dokumentacji
technicznej.

Z2 Przygotowanie materiałów, narzędzi i sprzętu do realizacji budowlanych robót stolarskich
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Zasady i przepisy BHP, ochrony
przeciwpożarowej, ergonomii, ochrony
środowiska, recyklingu w zakresie
przygotowania materiałów, narzędzi i sprzętu do
realizacji budowlanych robót stolarskich;
Zasady przygotowania materiałów do realizacji
budowlanych robót stolarskich;
Zasady doboru narzędzi i sprzętu do realizacji
robót w zakresie stolarki budowlanej;
Zasady organizacji miejsca składowania stolarki
budowlanej;
Zasady organizacji przechowywania narzędzi
i sprzętu do robót stolarskich.






Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony
przeciwpożarowej, ergonomii, ochrony
środowiska recyklingu w zakresie przygotowania
materiałów, narzędzi i sprzętu do realizacji
budowlanych robót stolarskich;
Przygotować materiały do wykonania
budowlanych robót stolarskich;
Dobierać materiały, narzędzia i sprzęt do
realizacji robót stolarskich;
Składować stolarkę budowlaną;
Przechowywać narzędzia i sprzęt do robót
stolarskich.

Z3 Wykonywanie stolarki budowlanej w warsztatach stolarskich
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Zasady i przepisy BHP, ochrony
przeciwpożarowej, ergonomii, ochrony
środowiska, recyklingu w zakresie
przygotowania i montowania stolarki
budowlanej;
Zasady obmiaru elementów stolarki budowlanej;
Podstawy technologii wykonywania stolarki
budowlanej;
Instrukcje obsługi urządzeń i maszyn do obróbki
drewna;
Zasady doboru, działania i obsługi narzędzi,
urządzeń i maszyn do prac stolarskich;
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Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony
przeciwpożarowej, ergonomii, ochrony
środowiska w zakresie przygotowania
i montowania stolarki budowlanej;
Wykonywać obmiary elementów stolarki
budowlanej;
Obsługiwać narzędzia, urządzenia i maszyny do
obróbki drewna;
Obsługiwać urządzenia i maszyny do obróbki
drewna zgodnie z ich przeznaczeniem
i instrukcjami obsługi;
Wykonywać obróbkę drewna: cięcie, wiercenie;
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Zasady doboru materiałów do poszczególnych
elementów stolarki budowlanej;
Zasady doboru rodzaju opakowań
zabezpieczających do transportu gotowych
półproduktów.





Dobierać materiały do wykonania
poszczególnych elementów stolarki budowlanej;
Dobierać opakowania zabezpieczające do
transportu gotowych półproduktów stolarki
budowlanej;
Oceniać jakość wykonania stolarki budowlanej.

3.3. Kompetencja zawodowa Kz2: Montowanie i naprawianie stolarki budowlanej
Kompetencja zawodowa Kz2: Montowanie i naprawianie stolarki budowlanej obejmuje zestaw
zadań zawodowych Z4, Z5, Z6, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy
i umiejętności.
Z4 Transportowanie stolarki budowlanej na plac budowy oraz na stanowiska (miejsca) ich
montażu
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Zasady i przepisy BHP, ochrony
przeciwpożarowej, ergonomii, ochrony
środowiska w zakresie transportu stolarki
budowlanej;
Zasady zabezpieczania elementów,
półproduktów i wyrobów stolarki budowlanej na
czas transportu;
Zasady doboru i obsługi środków transportu;
Zasady organizacji transportu stolarki
budowlanej.





Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony
przeciwpożarowej, ergonomii, ochrony
środowiska w zakresie transportu stolarki
budowlanej;
Zabezpieczać elementy, półprodukty i wyroby
stolarki budowlanej na czas transportu;
Dobierać i obsługiwać środki transportu;
Transportować stolarkę budowlaną.

Z5 Przygotowanie i montowanie stolarki budowlanej na budowie
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:













Zasady i przepisy BHP, ochrony
przeciwpożarowej, ergonomii, ochrony
środowiska podczas przygotowania
i montowania stolarki budowlanej;
Zasady organizacji pracy podczas przygotowania
i montowania stolarki budowlanej;
Zasady zabezpieczania wykonanych wcześniej
elementów budowlanych przed ewentualnymi
uszkodzeniami podczas montowania stolarki
budowlanej;
Zasady wykonywania pomiarów;
Zasady posługiwania się dokumentacją
budowlaną;
Zasady doboru i obsługi narzędzi potrzebnych do
wykonania montażu stolarki budowlanej;
Zasady oceny jakości wykonanej pracy.










Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony
przeciwpożarowej, ergonomii, ochrony
środowiska podczas przygotowania
i montowania stolarki budowlanej;
Wykonywać pomiary;
Zabezpieczać wykonane wcześniej elementy
budowlane przed ewentualnym uszkodzeniem
powstałym podczas montowania stolarki
budowlanej;
Wykonywać pomiary stolarki budowlanej
przeznaczonej do montażu;
Posługiwać się dokumentacją budowlaną;
Dobierać i obsługiwać narzędzia do wykonania
montażu stolarki budowlanej;
Montować stolarkę budowlaną;
Oceniać jakość wykonanej pracy.

Z6 Wykonywanie elementów do naprawy oraz remontowanie stolarki budowlanej
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:





Zasady i przepisy BHP, ochrony
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przeciwpożarowej, ergonomii, ochrony
środowiska podczas wykonywania
i remontowania stolarki budowlanej;
Zasady wykonywania pomiarów wykonywanych
i remontowanych elementów stolarki
budowlanej;
Zasady doboru i obsługi narzędzi potrzebnych do
wykonania zadania;
Zasady organizacji pracy podczas wykonywania
stolarki budowlanej;
Zasady organizacji pracy podczas remontu
stolarki budowlanej;
Zasady oceny jakości wykonanej pracy.








przeciwpożarowej, ergonomii, ochrony
środowiska podczas wykonywania
i remontowania stolarki budowlanej;
Wykonywać pomiary podczas wykonywania
i remontowania elementów stolarki
budowlanej;
Dobierać i obsługiwać narzędzia do wykonania
zadania;
Wykonywać poszczególne elementy stolarki
budowlanej;
Remontować stolarkę budowlaną;
Oceniać jakość wykonanej pracy.

3.4. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie stolarz budowlany powinien mieć kompetencje społeczne niezbędne do
prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.
W szczególności pracownik jest gotów do:








Ponoszenia odpowiedzialności za skutki podejmowanych działań (bezpieczeństwo i zdrowie ludzi)
oraz powierzone maszyny i narzędzia wykorzystywane na stanowiskach pracy stolarza
budowlanego.
Podejmowania działania samodzielnie i współdziałania podczas realizacji procesu przygotowania,
montowania i naprawy stolarki budowlanej.
Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową i obowiązującymi przepisami w zakresie
wytwarzania, naprawiania i montowania stolarki budowlanej.
Doskonalenia własnych kompetencji zawodowych zgodnie z postępem technologicznym.
Funkcjonowania w zespole pracowniczym, w różnych miejscach i na stanowiskach pracy
właściwych dla wykonywania stolarki budowlanej.
Wykonywania pracy częściowo samodzielnej i podejmowania współpracy w zorganizowanych
warunkach w zakładzie oraz na terenie obiektu wykonywania stolarki budowlanej.
Przeprowadzania systematycznej oceny wpływu swoich działań realizowanych w ramach
współpracy zespołowej przy przygotowaniu, transporcie oraz montowaniu stolarki budowlanej
i ponoszenia odpowiedzialności za ich skutki.

3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu
Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do
rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały
one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu
stolarz budowlany.
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Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu
Umiejętności matematyczne
Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania
Sprawność motoryczna
Planowanie i organizowanie pracy
Wywieranie wpływu/przywództwo
Komunikacja ustna
Współpraca w zespole
Rozwiązywanie problemów
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5

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu stolarz budowlany

Uwaga:
Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu
Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

3.6. Powiązanie kompetencji zawodowych z opisami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji
oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji
Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie stolarz budowlany nawiązują do opisów poziomów
Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz Sektora Rama Kwalifikacji w Budownictwie (SRK-Bud).
Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny
dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu
Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:
 Zintegrowany System Kwalifikacji: https://www.kwalifikacje.gov.pl
 Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

4. ODNIESIENIE DO SYTUACJI ZAWODU NA RYNKU PRACY I MOŻLIWOŚCI
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie
Stolarz budowlany może znaleźć pracę:
 na budowach obiektów mieszkalnych,
 na budowach obiektów przemysłowych,
 w przedsiębiorstwach remontowo-budowlanych oraz budowlano-montażowych,
 w zakładach stolarskich produkujących stolarkę budowlaną,
 w spółdzielniach mieszkaniowych.
Ponadto stolarz budowlany może wykonywać swój zawód, prowadząc własną działalność
gospodarczą ukierunkowaną na wykonanie, montaż i remont stolarki budowlanej.

13

INFORMACJA O ZAWODZIE – Stolarz budowlany 711503
WAŻNE:
Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:
http://oferty.praca.gov.pl
Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na
dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:
Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:
http://mz.praca.gov.pl
https://www.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe
Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl
Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:
Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl
Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl
Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl
Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl
Pomorskie – http://www.porp.pl
Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl
Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl
Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynkupracya
Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl
Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:
http://zielonalinia.gov.pl
Portal Prognozowanie Zatrudnienia:
www.prognozowaniezatrudnienia.pl
Portal EU Skills Panorama:
http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en
Europejski portal mobilności zawodowej EURES:
https://eures.praca.gov.pl
https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach
zawodu
Kształcenie
Obecnie (2018 r.) kandydaci do pracy w zawodzie stolarz budowlany kształcą się w ramach
rzemieślniczego przygotowania zawodowego.
Potwierdzenie kompetencji w zawodzie stolarz budowlany prowadzą Izby Rzemieślnicze.
Kompetencje potrzebne do wykonywania zawodu stolarz budowlany można uzyskać:
 w branżowej szkole I stopnia w zawodach pokrewnych: cieśla, stolarz lub monter zabudowy
i robót wykończeniowych w budownictwie,
 na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zakresie kwalifikacji BD.11 Wykonywanie robót
ciesielskich, wyodrębnionej w zawodzie cieśla lub w zakresie kwalifikacji AU.15 Wytwarzanie
wyrobów stolarskich, w zawodzie stolarz oraz w zakresie kwalifikacji BD.04 Wykonywanie robót
montażowych, okładzinowych i wykończeniowych, w zawodzie monter zabudowy i robót
wykończeniowych w budownictwie, organizowanych przez:
 publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe,
 niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych, prowadzące kształcenie
zawodowe,
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publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia
praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
instytucje rynku pracy prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową,
podmioty prowadzące działalność oświatową na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców.

Potwierdzenie kwalifikacji w zawodach pokrewnych cieśla, stolarz, monter zabudowy i robót
wykończeniowych w budownictwie prowadzą Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.
Szkolenie
W większości przypadków przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie stolarki budowlanej same
prowadzą szkolenia kandydatów i pracowników w zawodzie stolarz budowlany.
Szkolenia mogą być również oferowane przez szkoły, ośrodki i centra kształcenia zawodowego oraz
inne instytucje działające na rynku usług w zakresie stolarki budowlanej.
Przykładowa tematyka szkolenia:
 nowe materiały drewniane i drewnopochodne wykorzystywane w stolarce budowlanej,
 nowoczesne technologie wykonywania stolarki budowlanej.
Z reguły organizatorzy tych szkoleń poświadczają uzyskane przez uczestników kompetencje
stosownymi certyfikatami/zaświadczeniami.
WAŻNE:
Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach
zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:
Szkolnictwo wyższe:
www.wybierzstudia.nauka.gov.pl
Szkolnictwo zawodowe:
https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-zawodowe
http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod
https://zrp.pl
Szkolenia zawodowe:
Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris
Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
Inne źródła danych:
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl
Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

4.3. Zarobki osób wykonujących dany zawód/daną grupę zawodów
Obecnie (2018 r.) wynagrodzenie osób pracujących w zawodzie stolarz budowlany jest
zróżnicowane, najczęściej mieszcząc się w przedziale od 2200 do 3500 zł brutto miesięcznie
w przeliczeniu na jeden etat. Zgodnie z danymi pochodzącymi z stycznia 2018 r., 50% stolarzy
budowlanych uzyskiwało zarobki w tych granicach, przy czym mediana miesięcznego wynagrodzenia
całkowitego stolarza budowlanego wynosiła 2970 zł brutto. 25% najgorzej wynagradzanych stolarzy
otrzymywało wynagrodzenie poniżej 2300 zł brutto, a na wynagrodzenia powyżej 3500 zł brutto
mogła liczyć grupa 25% najlepiej opłacanych stolarzy budowlanych.
Poziom wynagrodzeń osób wykonujących zawód stolarz budowlany uzależniony jest od:
 doświadczenia zawodowego,
 szczegółowego zakresu zadań,
 sytuacji na lokalnym rynku pracy,
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rodzaju pracodawcy (prywatny, publiczny),
liczby przedsiębiorstw działających na danym terenie w obszarze montażu stolarki budowlanej,
regionu Polski,
wielkości aglomeracji,
koniunktury na rynku pracy.

WAŻNE:
Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność.
Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:
Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy
Przykładowe portale informujące o zarobkach:
https://wynagrodzenia.pl/gus
https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach
https://sedlak.pl/raporty-placowe
https://zarobki.pracuj.pl
https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen
https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie
W zawodzie stolarz budowlany możliwe jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych.
Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie technicznych
i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:
 z dysfunkcją narządu wzroku (04-O), jeśli posiadana wada jest skorygowana odpowiednimi
szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi, które zapewnią ostrość widzenia,
 słabo słyszących, głuchych i głuchoniemych (03-L), pod warunkiem zapewnienia im odpowiedniej
pomocy technicznej oraz właściwego przygotowania środowiska i stanowiska pracy np. pod
kątem możliwości percepcji sygnałów alarmowych,
 z chorobami psychicznymi (02-P), pod warunkiem, że ich praca − poza wyjątkowymi sytuacjami
(wyjazdy, sytuacje kryzysowe w firmie) − nie zaburza rytmu dnia i nocy oraz jest zachowana
zasada równego traktowania pracowników.
WAŻNE:
Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie po
indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

5. ODNIESIENIE DO EUROPEJSKIEJ KLASYFIKACJI
UMIEJĘTNOŚCI/KOMPETENCJI, KWALIFIKACJI I ZAWODÓW (ESCO)
Europejska klasyfikacja umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów (European
Skills/Competences, Qualifications and Occupations – ESCO) jest narzędziem łączącym rynek edukacji
z rynkiem pracy. ESCO jest częścią strategii „Europa 2020”. W klasyfikacji określono i uszeregowano
umiejętności, kompetencje, kwalifikacje i zawody istotne dla unijnego rynku pracy oraz kształcenia
i szkolenia. Tworzenie europejskiego rynku pracy, a w przyszłości wspólnego obszaru kształcenia
ustawicznego wymaga, aby zdobywane przez jednostki umiejętności oraz kwalifikacje były zrozumiałe
oraz łatwo porównywalne między krajami, a także – by promowały mobilność wśród pracowników.
Obecnie (2018 r.) klasyfikacja ESCO jest dostępna w 27 językach (w 24 językach UE, islandzkim,
norweskim i arabskim) za pośrednictwem platformy ESCO:
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https://ec.europa.eu/esco/portal/home
Klasyfikacja ESCO została oparta na trzech filarach i pokazuje w sposób systematyczny relacje między
nimi:
• Zawody: https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation
• Umiejętności/Kompetencje: https://ec.europa.eu/esco/portal/skill
• Kwalifikacje: https://ec.europa.eu/esco/portal/qualification

6. ŹRÓDŁA DODATKOWYCH INFORMACJI O ZAWODZIE
Podstawowe regulacje prawne:
Stan prawny na dzień: 31.10.2018 r.



















Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
986, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1265 i 1149, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570,
z późn. zm.).
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania
niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
1932).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799,
z późn. zm.).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1267).
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.
U. poz. 1663).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy
programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 860, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. 622, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu
czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych
przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. poz. 89, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk
drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym –
poziomy 1–8 (Dz. U. poz. 537).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 227).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez
pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach
związanych z wysiłkiem fizycznym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1139).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.).
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drewnopochodnych. SPPDwP, Warszawa 2013.
Giełdowski L.: Rysunek techniczny dla stolarza i technika technologii drewna. WSiP, Warszawa
2008.
Górski L.: Poradnik frezera. WNT, Warszawa 1987.
Kozakiewicz P.: Fizyka drewna w teorii i zadaniach. SGGW, Warszawa 2012.
Krzysik F.: Nauka o drewnie. PWN, Warszawa 1978.
Laurowski T.: Stolarstwo. Kabe, Krosno 2017.
Popek M., Wapińska B.: Budownictwo ogólne. WSiP, Warszawa 2013.
Siemiński R.: Obrabiarki do drewna. WNT, Warszawa 1991.
Swaczyna I., Swaczyna M.: Konstrukcje mebli. WSiP, Warszawa 1998.
Swaczyna I.: Meble naprawa i odnawianie. PWRiL, Warszawa 1999.
Wolski Z.: Parkieciarz. Wydawnictwo SPP, Warszawa 2007.
Zenkteler M.: Kleje i klejenie drewna. Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Poznań 1996.

Zasoby internetowe [dostęp: 31.10.2018]:











Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Stolarz 752205
https://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/752205.pdf
Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Cieśla 711501
https://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/711501.pdf
Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Monter zabudowy i robót
wykończeniowych w budownictwie 712905
https://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/712905.pdf
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Sektorowa Rama Kwalifikacji w Budownictwie (SRK-Bud):
http://kwalifikacje.edu.pl/sektorowa-rama-kwalifikacji-w-budownictwie-srk-bud/
Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS: http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardyorzecznictwa-lekarskiego-zus
Wynagrodzenia: https://wynagrodzenia.pl/moja-placa/ile-zarabia-stolarz -budowlany.
Wyszukiwarka opisów zawodów: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacjazawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow
Związek Rzemiosła Polskiego - Wykaz standardów egzaminacyjnych: https://zrp.pl/dzialalnosczrp/oswiata-zawodowa/egzaminy/standardy-egzaminacyjne/wykaz-standardowegzaminacyjnych
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7. SŁOWNIK POJĘĆ
7.1. Definicje powiązane z opisem informacji o zawodzie (zawodoznawcze)
Nazwa pojęcia

Definicja pojęcia

Awans zawodowy

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje awansu – pionowy oraz poziomy. Awans pionowy
oznacza zmianę stanowiska na wyższe w hierarchii przedsiębiorstwa/organizacji oraz przyznanie
wyższego wynagrodzenia i poszerzenie uprawnień, np. awans polegający na osiągnięciu
wyższego stopnia wymagań formalnych w policji, w wojsku, mianowanie na wyższy stopień –
awans nauczycielski. Awans poziomy oznacza zmianę stanowiska niepociągającą za sobą zmiany
pozycji pracownika w hierarchii firmy, np. objęcie dodatkowego stanowiska przez pracownika,
powierzenie nowych zadań, rozszerzenie uprawnień i zakresu podejmowanych decyzji.

Czynności
zawodowe

Są to działania podejmowane w ramach zadania zawodowego i dające efekt w postaci realizacji
celu przewidzianego w zadaniu zawodowym.

Edukacja formalna

Kształcenie realizowane przez publiczne i niepubliczne szkoły oraz inne podmioty systemu
oświaty, uczelnie oraz inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego w ramach programów, które
prowadzą do uzyskania kwalifikacji pełnych oraz kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów
podyplomowych (zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym) albo kwalifikacje w zawodzie
(zgodnie z przepisami oświatowymi).

Edukacja
pozaformalna

Kształcenie i szkolenie realizowane w ramach programów, które nie prowadzą do uzyskania
kwalifikacji pełnych lub kwalifikacji właściwych dla edukacji formalnej.

Efekty uczenia się

Wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne nabyte w procesie uczenia się (w ramach
edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne).

Europejskie Ramy
Kwalifikacji (ERK)

Przyjęta w Unii Europejskiej struktura i opis poziomów kwalifikacji umożliwiająca porównanie
kwalifikacji uzyskiwanych w różnych państwach. W ERK wyróżniono 8 poziomów kwalifikacji
opisywanych za pomocą efektów uczenia się (wiedza, umiejętności i kompetencje). ERK stanowi
układ odniesienia do krajowych ram kwalifikacji, w tym do PRK.

Kody
niepełnosprawności

Są symbolami rodzaju schorzenia, które ma decydujący wpływ na to, do jakich prac osoba
niepełnosprawna może być kierowana, a do jakich nie powinna ze względu na jej zdrowie
i skuteczność pracy na danym stanowisku. Podstawowe kody niepełnosprawności:
01-U upośledzenie umysłowe,
02-P choroby psychiczne,
03-L zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu,
04-O choroby narządu wzroku,
05-R upośledzenie narządu ruchu,
06-E epilepsja,
07-S choroby układu oddechowego i krążenia,
08-T choroby układu pokarmowego,
09-M choroby układu moczowo-płciowego,
10-N choroby neurologiczne,
11-I inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby
zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego,
12-C całościowe zaburzenia rozwojowe.
Jest to rozwinięta w toku uczenia się zdolność kształtowania własnego rozwoju oraz
autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym,
z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania.

Kompetencje
społeczne
Kompetencje
kluczowe

Kompetencja
zawodowa

Są to kompetencje (połączenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) integracji
społecznej i zatrudnienia potrzebne w życiu zawodowym i pozazawodowym oraz do bycia
aktywnym obywatelem. Na potrzeby opracowania informacji o zawodach wyróżniono
9 kompetencji, które zostały wybrane i pogrupowane ze zbioru 15 kompetencji kluczowych
wyodrębnionych w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − Projekt PIAAC
prowadzonym cyklicznie przez OECD.
Jest to układ wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do wykonywania,
w ramach wydzielonego zakresu pracy w zawodzie zestawu zadań zawodowych. Posiadanie jednej
lub kilku kompetencji zawodowych powinno umożliwić zatrudnienie na co najmniej jednym
stanowisku pracy w zawodzie.
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Kwalifikacja

Oznacza zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych
nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne,
zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało
sprawdzone w procesie walidacji oraz formalnie potwierdzone przez uprawniony podmiot
certyfikujący. W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji wyodrębniono 4 rodzaje kwalifikacji: pełne,
cząstkowe, rynkowe i uregulowane.

Polska Rama
Kwalifikacji (PRK)

Opis ośmiu wyodrębnionych w Polsce poziomów kwalifikacji odpowiadających odpowiednim
poziomom Europejskich Ram Kwalifikacji sformułowany za pomocą ogólnych charakterystyk
efektów uczenia się dla kwalifikacji na poszczególnych poziomach ujętych w kategoriach wiedzy,
umiejętności i kompetencji społecznych.

Potwierdzanie
kompetencji

Jest to proces polegający na sprawdzeniu, czy kompetencje wymagane dla danej kwalifikacji
zostały osiągnięte. Terminy o podobnym znaczeniu: „walidacja”, „egzaminowanie”. Proces ten
prowadzi do certyfikacji − wydania przez upoważnioną instytucję „dyplomu”, „świadectwa”,
„certyfikatu”.

Sektorowa Rama
Kwalifikacji (SRK)

Opis poziomów kwalifikacji funkcjonujących w danym sektorze lub branży; poziomy Sektorowych
Ram Kwalifikacji odpowiadają odpowiednim poziomom Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Sprawności
sensomotoryczne

Są to sprawności związane z funkcjonowaniem narządów zmysłów (wzroku, słuchu, smaku,
powonienia, dotyku) oraz narządu ruchu (sprawność rąk, precyzja ruchów rąk, sprawność nóg,
koordynacja wzrokowo-ruchowa itp.).

Stanowisko pracy

Jest to miejsce pracy w strukturze organizacyjnej, np. przedsiębiorstwa, instytucji, organizacji,
w ramach którego pracownik wykonuje zadania zawodowe stale lub okresowo. Do prawidłowego
wykonywania zadań na danym stanowisku pracy konieczne jest posiadanie wiedzy, umiejętności
oraz kompetencji społecznych właściwych dla kompetencji zawodowych wyodrębnionych
w zawodzie.

Tytuł zawodowy

Jest przyznawany osobie, która udowodniła, że posiada określony zasób wiedzy i umiejętności
potrzebny do wykonywania danego zawodu. W niektórych grupach zawodowych (technicy,
lekarze, rzemieślnicy) istnieją ustawowo zadekretowane nazwy i hierarchie tych tytułów, podczas
gdy w innych nie ma takich systemów. Przykładowo tytuły zawodowe uzyskiwane w szkołach
i placówkach oświaty to: robotnik wykwalifikowany i technik, w rzemiośle: uczeń, czeladnik, mistrz,
w kulturze fizycznej: trener, instruktor, menedżer sportu.

Umiejętności

Jest to przyswojona w procesie uczenia się zdolność do wykonywania zadań i rozwiązywania
problemów właściwych dla dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Uprawnienia
zawodowe

Oznaczają posiadanie prawa do wykonywania czynności zawodowych (zawodu), do których dostęp
jest ograniczony poprzez przepisy prawne przewidujące konieczność posiadania odpowiedniego
wykształcenia, spełnienia wymagań kwalifikacyjnych lub innych dodatkowych wymagań.

Uczenie się
nieformalne

Uzyskiwanie efektów uczenia się poprzez różnego rodzaju aktywność poza edukacją formalną
i edukacją pozaformalną, w tym poprzez samouczenie się i doświadczenie uzyskane w pracy.

Walidacja

Oznacza sprawdzenie czy osoba ubiegająca się o nadanie określonej kwalifikacji, niezależnie od
sposobu uczenia się (edukacja formalna, pozaformalna i uczenie się nieformalne) tej osoby,
osiągnęła wyodrębnioną część lub całość efektów uczenia się wymaganych dla tej kwalifikacji.

Wiedza

Jest to zbiór opisów obiektów i faktów, zasad, teorii oraz praktyk przyswojonych w procesie
uczenia się, odnoszących się do dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Wykształcenie

Oznacza rezultat procesu kształcenia w zakresie ogólnym i specjalistycznym charakteryzowany na
podstawie:
 poziomu wykształcenia odpowiadającego poziomowi ukończonej szkoły (np. wykształcenie:
podstawowe, gimnazjalne, ponadpodstawowe, ponadgimnazjalne, czeladnicze, policealne,
wyższe (pierwszy, drugi i trzeci stopień),
 profilu wykształcenia (ukończonej szkoły) lub dziedziny wykształcenia (kierunek lub kierunek
i specjalność ukończonej szkoły wyższej lub wyższej szkoły zawodowej).

Zadanie zawodowe

Jest to logiczny wycinek lub etap pracy w ramach zawodu o wyraźnie określonym początku i końcu
wykonywany na stanowisku pracy. Na zadanie zawodowe składa się układ czynności zawodowych
powiązanych jednym celem, kończący się określonym wytworem, usługą lub istotną decyzją.
W wyniku podziału pracy każdy zawód różni się wykonywanymi zadaniami, na które składają się
czynności zawodowe.
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Zawód

Jest to zbiór zadań zawodowych wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy,
wykonywanych przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji i kompetencji
(wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki.
Wykonywanie zawodu stanowi źródło utrzymania.

Zintegrowany
System Kwalifikacji
(ZSK)

Wyodrębniona część Krajowego Systemu Kwalifikacji, w której obowiązują określone w ustawie
standardy opisywania kwalifikacji oraz przypisywania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do
kwalifikacji, zasady włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i ich
ewidencjonowania w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK), a także zasady i standardy
certyfikowania kwalifikacji oraz zapewniania jakości nadawania kwalifikacji.
Informacje o ZSK są dostępne pod adresem: https://www.kwalifikacje.gov.pl

Zintegrowany
Rejestr Kwalifikacji
(ZRK)

Rejestr publiczny prowadzony w systemie teleinformatycznym ewidencjonujący kwalifikacje
włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Informacje o ZRK są dostępne pod adresem:
https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

7.2. Definicje związane z wykonywaniem zawodu (branżowe)
[

Lp.

Nazwa pojęcia

Definicja

Źródło

1

Bejcowanie

Technika barwienia drewna i zabezpieczania
powierzchni drewnianych poprzez nakładanie
ręczne bejcy (czyli impregnatu do barwienia
drewna) lub za pomocą specjalnego urządzenia do
nakładania bejcy.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Wolski Z.: Parkieciarz.
Wydawnictwo SPP, Warszawa
2007

2

Drewniane stropy
kasetonowe

Stropy obejmujące kasetony, tj. wgłębione pola
czworoboczne wykonane w drewnie, będące
częścią układu takich pól, zdobiących strop.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://sjp.pwn.pl/slowniki/kas
etonowy.html
[dostęp: 31.10.2018]

3

Drewnopochodne
materiały

Materiały, do których produkcji używa się fornirów
(dla sklejek), rozdrobnionego drewna uzyskanego
ze zrębków, trocin, wiórów, gałęzi drzew, jak
i drewna z recyklingu (dla płyt z cząstek ligno-celulozowych, OSB). Cząstki drewna spajane są
klejem w wyniku prasowania w podwyższonej
temperaturze.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Drouet T.: Technologia płyt
wiórowych. Wydawnictwo
SGGW, Warszawa 1992

4

Frezarki

Obrabiarki stosowane do skrawania płaszczyzn
i powierzchni kształtowych. Narzędziem
stosowanym we frezarkach jest frez. Skrawanie
w głównej mierze odbywa się poprzez ruch
obrotowy freza.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Górski L.: Poradnik frezera.
Wydawnictwo NaukowoTechniczne, Warszawa 1987

5

Lazurowanie

Sposób zdobienia powierzchni drewnianych
polegający na nanoszeniu półprzezroczystych
powłok malarskich na odpowiednio
przygotowane podłoże.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://sjp.pwn.pl/slowniki/laz
urowanie.html
[dostęp: 31.10.2018]

6

Obiekty
tymczasowe

Obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
miejsce lub rozbiórki.

http://www.inzynierbudownict
wa.pl/biznes,prawo,artykul,ty
mczasowe_obiekty_budowlane
,7229
[dostęp: 31.10.2018]

7

Okleiniarka

Urządzenie stolarskie. Służy do oklejania surowych
elementów drewnopochodnych w celu ich
zabezpieczenia lub nadania innego koloru.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
http://definicja.net/co-to-jestOklejarka
[dostęp: 31.10.2018]
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8

Okładziny
ścienne

Elementy wykończeniowe surowych murów ścian.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://sjp.pwn.pl/slowniki/oli
cowanie.html
[dostęp: 31.10.2018]

9

Parkiety

Materiał budowlany z drewna stosowany do
wykańczania posadzek drewnianych.
Charakteryzują się geometrycznym podziałem na
małowymiarowe elementy składowe tworzące wzór
raportu.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Wolski Z.: Parkieciarz.
Wydawnictwo SPP, Warszawa
2007

10

Pawlacze

Schowek pod sufitem do przechowywania rzadko
używanych rzeczy. Zwykle wykonywany w formie
skrzyni.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://sjp.pwn.pl/sjp/pawlacz;
2570982.html
[dostęp: 31.10.2018]

11

Pokostowanie

Impregnowanie powierzchni drewna w celu
zabezpieczenia przed wilgocią.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://sjp.pwn.pl/slowniki/po
kostowanie.html
[dostęp: 31.10.2018]

12

Strugarki grubiarki

Przeznaczone są do strugania elementów
drewnianych celem nadania im określonej grubości
lub szerokości oraz gładkości obrobionej
powierzchni.

http://archiwum.ciop.pl/5866.
html
[dostęp: 31.10.2018]

13

Sufity podwieszane

Sufit o lekkiej konstrukcji, umieszczony poniżej
stropu, aby utworzyć np. specjalną przestrzeń (tzw.
przestrzeń technologiczną) na instalacje. Często
wykonywany również w celach dekoracyjnych
w mieszkaniach czy biurach.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Popek M., Wapińska B.:
Budownictwo ogólne. WSiP,
Warszawa 2013

14

Szlifierki

Urządzenia przeznaczone do obróbki wykończającej
powierzchni przed naniesieniem powłok
uszlachetniających.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://sjp.pwn.pl/slowniki/szli
fierka.html
[dostęp: 31.10.2018]

15

Ścianki działowe

Rodzaj ściany wewnętrznej budynku. Rozdziela
ona pomieszczenia budynku, nie stanowi jednak
elementu konstrukcyjnego i nie posiada właściwości
nośnych. Usunięcie jej nie zagraża stabilności
konstrukcyjnej budynku.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Popek M., Wapińska B.:
Budownictwo ogólne. WSiP,
Warszawa 2013

16

Wyrzynarka

Urządzenie służące do cięcia prostoi krzywoliniowego w drewnie, materiałach
drewnopochodnych, tworzywach sztucznych
i metalach miękkich.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://pl.wikipedia.org/wiki/
Wyrzynarka
[dostęp: 31.10.2018]
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ZASTOSOWANIE INFORMACJI O ZAWODACH
Wsparcie dla pracowników i klientów instytucji rynku pracy w zakresie:

• skutecznego podejmowania decyzji dotyczących wyboru zawodu,
pracy/zatrudnienia,
• nabywania nowych lub rozszerzania już posiadanych kompetencji zawodowych,
• zmiany kwalifikacji zawodowych zgodnie z potrzebami rynku pracy,
• dopasowywania treści szkoleń kontraktowanych przez urzędy pracy do
potrzeb rynku pracy.

Wsparcie dla różnych grup interesariuszy w zakresie:
•
•
•
•
•

poradnictwa i doradztwa zawodowego,
tworzenia i aktualizacji ofert szkoleniowych dla rynku pracy,
dostosowania oferty kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy,
tworzenia i aktualizacji opisów stanowisk pracy,
przygotowania lub aktualizacji opisu kwalifikacji rynkowych wprowadzanych
do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
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