
Stolarz

Informacja o zawodzie

Planuj¹c karierê 

zawodow¹:

• pomyœl, co lubisz robiæ,

• ustal, jakie posiadasz umiejêtnoœci,

• zastanów siê, jakie masz

zdolnoœci i predyspozycje,

• uwzglêdnij, jak spêdzasz

swój czas wolny,

• weŸ pod uwagê ulubione

przedmioty w szkole,

• nie zapomnij o swoim hobby,

• rozejrzyj siê na rynku pracy,

• odpowiedz sobie

KIM CHCESZ BYÆ ZA 10 LAT?

Materia³ opracowany przez
Dolnoœl¹skie Centrum Informacji Zawodowej

i Doskonalenia Nauczycieli w Wa³brzychu
i Warmiñsko-Mazurski

Zak³ad Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie

Publikacja sfinansowana ze œrodków

Rz¹dowego Programu 

"Pierwsza Praca"

w ramach realizacji projektu

Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej 

Ochotniczych Hufców Pracy

www.ohp.pl

Pomoc uzyskasz 

w wyspecjalizowanych 

jednostkach:

• Centrum Edukacji i Pracy

M³odzie¿y OHP:

- Mobilne Centrum Informacji

Zawodowej,

- M³odzie¿owe Biuro Pracy,

- Klub Pracy OHP,

• Poradnia Psychologiczno -

Pedagogiczna,

• Centrum Informacji i Planowania

Kariery Zawodowej,

• SZOK (Szkolny Oœrodek Kariery),

• Powiatowy Urz¹d Pracy,

• Klub Pracy (przy Powiatowym

Urzêdzie Pracy, Oœrodku Pomocy

Spo³ecznej, Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie i instytucjach 

pozarz¹dowych),

• Gminne Centrum Informacji,

• Akademickie Biuro Karier,

• Prywatna Agencja Poœrednictwa

Pracy.

OdwiedŸ równie¿ strony internetowe:

www.1praca.gov.pl

www.mgip.gov.pl



Funkcje i zadania:

   Stolarz zajmuje siê wykonywaniem 

i konserwacj¹ przedmiotów drewnianych, 

g³ównie mebli stanowi¹cych wyposa¿enie 

mieszkañ, lokali u¿ytkowych. Wytwarza 

równie¿ meble artystyczne i stylowe, 

stolarkê budowlan¹, wyroby dekoracyjne 

i u¿ytkowe (korale, szkatu³ki).

Do najwa¿niejszych zadañ stolarza 

nale¿¹:

• precyzyjne wycinanie i ³¹czenie elementów,

• oklejanie fornirem lub p³ytami laminowa-

nymi,

• szlifowanie, heblowanie,

• lakierowanie powierzchni drewnianych,

• umiejêtnoœæ rozpoznawania gatunków drewna 

i materia³ów drewnopodobnych,

• dobieranie rodzaju drewna lub tworzywa 

drzewnego w zale¿noœci od przeznaczenia,

• znajomoœæ naturalnych i chemicznych œrod-

ków u¿ywanych w stolarstwie (lakiery, farby, 

kleje, bejce).

Predyspozycje do zawodu:

Stolarz powinien odznaczaæ siê:

• zdolnoœciami manualnymi potrzebnymi 

przy montowaniu, przycinaniu, przykrê-

caniu,

• sprawnoœci¹ i wytrzyma³oœci¹ fizyczn¹,

• zdolnoœciami technicznymi przy odczyty-

waniu rysunków technicznych i pos³ugiwaniu 

siê narzêdziami rêcznymi i mechanicznymi,

• koncentracj¹ uwagi przy takich czynno-

œciach jak: pi³owanie, wiercenie, heblowanie,

• wyobraŸni¹ przestrzenn¹ przy wykonywa-

niu skomplikowanych zadañ np. elementy 

dekoracyjne,

• dobrym wzrokiem i umiejêtnoœci¹ rozró¿-

niania barw szczególnie w pracach renowa-

cyjnych,

• dok³adnoœci¹, starannoœci¹ i cierpliwoœci¹.

Mo¿liwoœci zdobycia 

zawodu:

   Stolarzem mo¿na zostaæ, koñcz¹c szko³ê 

zawodow¹, najczêœciej budowlan¹ lub 

rzemios³ drzewnych. Zawód ten mo¿na te¿ 

uzyskaæ korzystaj¹c z kursów kszta³cenia 

zawodowego. Ukoñczenie szko³y i odbycie 

praktyk uprawnia do wykonywania zawodu. 

Z uwagi na charakter pracy niezbêdne jest 

równie¿ odbycie kursu bhp.

Wiêcej szczegó³ów znajdziesz 

w teczce informacji o zawodzie
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