
Charakterystyka zawodu

Edukacja w zawodzie może odbywać się w 3-letniej szkole branżowej I stopna oraz na kwalifi-

kacyjnych kursach zawodowych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej 

do kwalifikacji związanych z wykonywaniem zawodu należą: 

(wytwarzanie wyrobów stolarskich, wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych oraz wy-

konywanie napraw, renowacji i konserwacji).

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie stolarz po potwierdzeniu kwalifikacji „Wytwarzanie 

wyrobów stolarskich” może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik 

technologii drewna po potwierdzeniu kwalifikacji „Organizacja i prowadzenie procesów 

przetwarzania drewna” oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

Badania losów absolwentów szkół zawodowych wykazały, iż słabym punktem kształcenia w 

zawodzie stolarza są zajęcia praktyczne. Przede wszystkim wskazywano na zbyt małą liczbę 

godzin przeznaczonych na zajęcia praktyczne.

Wytwarzanie wyrobów stolar-

skich 

Bieżąca sytuacja w zawodzie

UCZNIOWIE NA KONIEC ROKU 2017 Edukacja

WZROST OD 2015 r. o 2,9%

LICZBA UCZNIÓW: 827

NAPŁYW OFERT PRACY W ROKU 2017

SPADEK OD 2015 r. o 2,9%

LICZBA OFERT PRACY: 661

BEZROBOTNI NA KONIEC ROKU 2017

SPADEK OD 2015 r. o 35,9%

LICZBA BEZROBOTNYCH: 603

Prognozowany 

spadek liczby 

pracowników 

do 2022 r.

N ajważniejsze informacje o zawodzie na podstawie 

w yników badania 

Analiza ofert pracy skierowanych do osób posiadających zawód stolarza wykazała, iż 

pracodawcy najbardziej cenią sobie doświadczenie zawodowe. Na rynku pracy pożądane są 

również następujące kwalifikacje: umiejętność obsługi maszyn, urządzeń i narzędzi 

stolarskich. Pracodawcy często poszukują kandydatów zdolnych do pracy w zespole oraz 

pod presją czasu. W zawodzie stolarza liczy się także kreatywność, dobra organizacja pracy 

oraz znajomość branży. Pracodawcy przychylniej patrzą także na doświadczenie w procesie 

wykańczania wyrobów stolarskich.

 umiejętność rozpoznawania wad drewna oraz określania przyczyn 

ich powstawania; umiejętność sporządzania szkiców i rysunków technicznych; umiejętność 

wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych; umiejętność wykonywania napraw, 

renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich; umiejętność wykonywania prac związanych 

z obsługą oraz konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie.

  umiejętność rozpoznawania wad drewna oraz określania 

przyczyn ich powstawania; umiejętność sporządzania szkiców i rysunków technicznych; 

umiejętność wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych; umiejętność 

wykonywania napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich.

Kluczowe umiejętności:

Umiejętności trudno dostępne:

Stolarz wykonuje wyroby z drewna, dokonuje naprawy, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich. Absolwent szkoły 

kształcącej w zawodzie stolarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 

1) wykonywanie wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych,

2) wykonywanie prac związanych z obsługą oraz konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie,

3) wykonywanie napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich.

Stolarz 752205

Średnie

wynagrodzenie

w 2016 r.

Stanowiska na jakie rekrutowane są osoby z da-

nym zawodem: 

Według barometru zawodów na ryku pracy notuje 

się duży deficyt osób poszukujących pracy w po-

wiatach wadowickim i suskim, natomiast deficyt 

osób poszukujących pracy w powiatach oświęcim-

skim, chrzanowskim, olkuskim, miechowskim, kra-

kowskim, myślenickim, wielickim, limanowskim, 

bocheńskim, brzeskim, tarnowskim, w Tarnowie 

i w Nowym Sączu.

stolarz, pracownik produkcji 

mebli, stolarz budowlany, stolarz galanterii 

drzewnej, stolarz mebli artystycznych i wzor-

cowych, stolarz modelarz instrumentów muzy-

cznych.

2 866 zł

8%

MAX

MIN

MAX

MIN

MAX

MIN



Charakterystyka zawodu

Edukacja w zawodzie może odbywać się w 3-letniej szkole branżowej I stopnia oraz na kwalifi-

kacyjnych kursach zawodowych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej 

do kwalifikacji związanych z wykonywaniem zawodu należą: 

 (wykonywanie prac tapicerskich oraz wykonywanie napraw i renowacji 

wyrobów tapicerowanych).

Wykonywanie wyrobów 

tapicerowanych

Bieżąca sytuacja w zawodzie

UCZNIOWIE NA KONIEC ROKU 2017 Edukacja

SPADEK OD 2015 r. o 12,5%

LICZBA UCZNIÓW: 63

NAPŁYW OFERT PRACY W ROKU 2017

SPADEK OD 2015 r. o 27,7%

LICZBA OFERT PRACY: 60

BEZROBOTNI NA KONIEC ROKU 2017

SPADEK OD 2015 r. o 12,1%

LICZBA BEZROBOTNYCH: 73

Prognozowany 

spadek liczby 

pracowników 

do 2022 r.

N ajważniejsze informacje o zawodzie na podstawie 

w yników badania 

Analiza ofert pracy wykazała, iż dla pracodawców małopolskiego rynku pracy najcenniejsze 

jest, aby absolwent posiadał doświadczenie w pracy na stanowisku tapicera bądź 

pokrewnym. Wskazuje to na konieczność bezpośredniego wdrażania uczniów do pracy 

w zawodzie już na etapie kształcenia, poprzez odpowiednie przygotowanie na zajęciach 

praktycznych. W związku z tym, pracodawcy wymagają także umiejętności obsługi urządzeń 

tapicerskich oraz znajomości materiałów tapicerskich oraz metod pracy stosowanych na 

stanowisku tapicera. W ofertach pracy często pojawiały się także wymogi dotyczące 

umiejętności szycia na maszynie oraz czytania rysunku technicznego.

 umiejętność rozróżniania rodzajów uszkodzeń materiałów tapicer-

skich oraz przyczyn ich powstawania; umiejętność usuwania uszkodzeń powstałych w mate-

riałach tapicerskich; umiejętność sporządzania szkiców i rysunków technicznych; umieję-

tność wykonywania wyrobów tapicerowanych i prac dekoratorskich; umiejętność wykony-

wania napraw i renowacji wyrobów tapicerowanych; umiejętność dokonywania pomiarów 

niezbędnych do wykonania wyrobów tapicerowanych.

  umiejętność sporządzania szkiców i rysunków 

technicznych; umiejętność wykonywania wyrobów tapicerowanych i prac dekoratorskich; 

znajomość przepisów BHP.

Kluczowe umiejętności:

Umiejętności trudno dostępne:

Tapicer dokonuje napraw i renowacji wyrobów tapicerowanych. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie tapicer powinien 

być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywanie wyrobów tapicerowanych i prac dekoratorskich,

2) wykonywanie napraw i renowacji wyrobów tapicerowanych,

3) wykonywanie usług tapicerskich.

Tapicer 753402

Średnie

wynagrodzenie

w 2016 r.

Stanowiska na jakie rekrutowane są osoby z da-

nym zawodem: 

Według barometru zawodów na rynku pracy no-

tuje się deficyt osób poszukujących pracy w powia-

tach miechowski, oświęcimskim, wadowickim, my-

ślenickim, limanowskim.

tapicer mebli, pracownik mon-

tażu, tapicer wnętrz samochodów.
3 034 zł

8%

MAX

MIN

MAX

MIN

MAX

MIN



Charakterystyka zawodu

Edukacja w zawodzie może odbywać się w technikum, w 2-letniej szkole branżowej II stopnia 

(na podbudowie 3-letniej BS I) oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zgodnie z roz-

porządzeniem Ministra Edukacji Narodowej do kwalifikacji związanych z wykonywaniem 

zawodu należą:  (wykonywanie wyrobów z drewna 

i tworzyw drzewnych oraz wykonywanie napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolar-

skich),  (planowanie proce-

sów technologicznych przetwarzania drewna oraz monitorowanie przebiegu procesów prze-

twarzania drewna).

Badanie losów absolwentów szkół zawodowych w województwie małopolskim wykazało, iż 

ilość zajęć praktycznych w trakcie kształcenia nie była wystarczająca, by odpowiednio 

przygotować absolwentów do wyjścia na rynek pracy. Wśród odpowiedzi na pytania o man-

kamenty kształcenia w zawodzie technik technologii drewna wskazywano także na konie-

czność zwiększenia liczby zajęć na specjalistycznych programach komputerowych oraz zajęć 

z rysunku technicznego.

Wytwarzanie wyrobów stolarskich

Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna

Bieżąca sytuacja w zawodzie

UCZNIOWIE NA KONIEC ROKU 2017 Edukacja

WZROST OD 2015 r. o 8,3%

LICZBA UCZNIÓW: 235

NAPŁYW OFERT PRACY W ROKU 2017

SPADEK OD 2015 r. o 16,7%

LICZBA OFERT PRACY: 5

BEZROBOTNI NA KONIEC ROKU 2017

SPADEK OD 2015 r. o 30,4%

LICZBA BEZROBOTNYCH: 64

Prognozowany 

spadek liczby 

pracowników 

do 2022 r.

N ajważniejsze informacje o zawodzie na podstawie 

w yników badania 
Analiza ofert pracy skierowanych do osób posiadających zawód technika technologii drewna 

wykazała, iż pracodawcy najczęściej poszukują na to stanowisko osób, które posiadają 

kierunkowe wykształcenie w obszarze technologii drewna, w szczególności umożliwiające 

kandydatowi pozyskanie umiejętności czytania rysunków technicznych oraz dokumentacji 

technicznej. Na stanowisku technik technologii drewna niezbędna jest znajomość obsługi 

programów SolidWorks lub AutoCAD oraz pakietu MS Office. Pracodawcy szukają osób 

znających język obcy na poziomie komunikatywnym - w szczególności dotyczy to języka 

angielskiego lub niemieckiego. Co więcej, jako dodatkowy atut kandydata w ofertach pracy 

wskazuje się znajomość nie jednego, lecz dwóch języków obcych.

 umiejętność rozpoznawania wad drewna oraz określanie przyczyn 

ich powstawania; umiejętność rozróżniania uszkodzeń materiałów drzewnych i tworzyw 

drzewnych; umiejętność organizowania i wykonywania prac związanych z wykonywaniem 

wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych; umiejętność organizowania i wykonywania prac 

związanych z naprawą, renowacją i konserwacją wyrobów z drewna; umiejętność progra-

mowania oraz obsługi obrabiarek i urządzeń stosowanych w procesie przetwarzania drewna; 

umiejętność sporządzania dokumentacji projektowej, konstrukcyjnej i technologicznej w za-

kresie procesów produkcyjnych związanych z przetwarzaniem drewna.

 umiejętność rozróżniania uszkodzeń materiałów drzew-

nych i tworzyw drzewnych; umiejętność organizowania i wykonywania prac związanych z wy-

konywaniem wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych; umiejętność sporządzania doku-

mentacji projektowej, konstrukcyjnej i technologicznej w zakresie procesów produkcyjnych 

związanych z przetwarzaniem drewna.

Kluczowe umiejętności:

Umiejętności trudno dostępne:

Technik technologii drewna wykonuje, odnawia, konserwuje i naprawia wyroby z drewna, a także planuje procesy 

technologicznego przetwarzania drewna. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik technologii drewna powinien 

być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 

1) wykonywanie wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych,

2) organizowanie i wykonywanie prac związanych z naprawą, renowacją i konserwacją wyrobów stolarskich,

3) programowanie oraz obsługa obrabiarek i urządzeń stosowanych w procesie przetwarzania drewna,

4) sporządzanie dokumentacji projektowej, konstrukcyjnej i technologicznej,

5) organizowanie i nadzorowanie procesów produkcyjnych związanych z przetwarzaniem drewna.

Technik technologii drewna 311922

Średnie

wynagrodzenie

w 2016 r.

Stanowiska na jakie rekrutowane są osoby z da-

nym zawodem: 

Według barometru zawodów na rynku pracy no-

tuje się duży deficyt osób poszukujących pracy 

w powiatach wadowickim i suskim, natomiast 

deficyt osób poszukujących pracy w powiatach oś-

więcimskim, chrzanowskim, olkuskim, miechow-

skim, krakowskim, myślenickim, wielickim, lima-

nowskim, bocheńskim, brzeskim, tarnowskim, 

w Tarnowie i w Nowym Sączu.

pracownik obróbki drewna, pra-

cownik przetwórstwa surowców drzewnych 

oraz konstrukcji i technologii mebli, stolarz.4 062 zł

21%

MAX

MIN

MAX

MIN

MAX

MIN



Charakterystyka zawodu

Edukacja w zawodzie może odbywać się w 3-letniej szkole branżowej I stopnia, w 2-letniej 

szkole policealnej oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zgodnie z rozpo-

rządzeniem Ministra Edukacji Narodowej do kwalifikacji związanych z wykonywaniem zawo-

du należą:  (wykonywanie prac 

związanych z uprawą i przetwarzaniem wikliny, wykonywanie oraz wykańczanie wyrobów 

koszykarsko-plecionkarskic).

Wykonywanie wyrobów koszykarsko-plecionkarskich

Bieżąca sytuacja w zawodzie

UCZNIOWIE NA KONIEC ROKU 2017 Edukacja

SPADEK OD 2015 r. o 46,7%

LICZBA UCZNIÓW: 8

NAPŁYW OFERT PRACY W ROKU 2017

STAŁE OD 2015 r. 

LICZBA OFERT PRACY: 0

BEZROBOTNI NA KONIEC ROKU 2017

SPADEK OD 2015 r. o 75%

LICZBA BEZROBOTNYCH: 1

Prognozowany 

spadek liczby 

pracowników 

do 2022 r.

N ajważniejsze informacje o zawodzie na podstawie 

w yników badania 

Pracodawcy wymagają od pracowników na stanowisku koszykarz-plecionkarz takich cech 

jak: wytrwałość, cierpliwość, dokładność, umiejętność pracy w warunkach monotonnych, 

spostrzegawczość, zdolność koncentracji, podzielność uwagi, wyobraźnia przestrzenna 

i zdolność do pracy w szybkim tempie. W tym zawodzie potrzebne są też uzdolnienia 

artystyczne, zwłaszcza plastyczne oraz techniczne. Natomiast w przypadku pracy zespołowej 

nieodzowna jest umiejętność współdziałania, a przy załatwianiu spraw z klientem – 

umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi. Ponadto konieczna jest zręczność rąk i pal-

ców, a przydatna jest ogólna sprawność fizyczna. Ważna jest dobra ostrość widzenia, 

prawidłowe: rozróżnianie barw i zakres pola widzenia, widzenie stereoskopowe, koordynacja 

wzrokowo-ruchowa, a także sprawność zmysłu dotyku oraz równowagi.

 umiejętność rozpoznawania gatunków drewna, materiałów 

drzewnych i tworzyw drzewnych; umiejętność określania właściwości drewna i tworzyw 

drzewnych; umiejętność rozróżniania wad drewna oraz określanie przyczyn ich powstawania

umiejętność rozróżniania uszkodzeń materiałów drzewnych.

umiejętność przygotowywania surowców i materiałów 

służących do wykonania wyrobów koszykarskich i plecionkarskich.

Kluczowe umiejętności:

Umiejętności trudno dostępne: 

Koszykarz-plecionkarz wykonuje wyroby z wikliny i innych materiałów plecionkarskich. Absolwent szkoły kształcącej w za-

wodzie koszykarz-plecionkarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przygotowywanie surowców i materiałów do wykonania wyrobów koszykarskich i plecionkarskich,

2) organizowanie prac związanych z wykonywaniem wyrobów koszykarskich i plecionkarskich,

3) wykonywanie i wykańczanie wyrobów z wikliny i innych materiałów plecionkarskich.

Koszykarz-plecionkarz 731702

Średnie

wynagrodzenie

w 2016 r.

Stanowiska na jakie rekrutowane są osoby z da-

nym zawodem: 

Według barometru zawodów na rynku pracy no-

tuje się duży deficyt osób poszukujących pracy 

w powiatach wadowickim i suskim, natomiast 

deficyt osób poszukujących pracy notuje się w po-

wiatach oświęcimskim, chrzanowskim, olkuskim, 

miechowskim, krakowskim, myślenickim, wielic-

kim, limanowskim, bocheńskim, brzeskim, tarnow-

skim, w Tarnowie i w Nowym Sączu.

koszykarz-plecionkarz, stolarz, 

pracownik obróbki drewna.BRAK 
DANYCH

2%

MAX

MIN

MAX

MIN

MAX

MIN



Charakterystyka zawodu

Edukacja w zawodzie może odbywać się w 3-letniej szkole branżowej I stopnia oraz na 

kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Naro-

dowej do kwalifikacji związanych z wykonywaniem zawodu należą: 

(wykonywanie prostych wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych oraz 

wykonywanie napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich).

Wytwarzanie prostych 

wyrobów stolarskich 

Bieżąca sytuacja w zawodzie

Edukacja

Prognozowany 

wzrost liczby 

pracowników 

do 2022 r.

N ajważniejsze informacje o zawodzie na podstawie 

w yników badania 

W przypadku zawodu pracownik pomocniczy stolarza na rynku pracy najbardziej pożądane 

są kompetencje miękkie, takie jak dyspozycyjność, odpowiedzialność bądź punktualność. 

W ofertach pracy pojawiają się także wymogi dotyczące podstawowej znajomości maszyn 

i urządzeń stolarskich. Pracodawcy cenią sobie nawet minimalne doświadczenie w pracy na 

stanowisku pomocnika stolarza lub podobnym. Atutem często jest znajomość branży 

meblarskiej oraz umiejętność korzystania z narzędzi stolarskich.

 umiejętność rozpoznawania gatunków drewna, materiałów 

drzewnych i tworzyw drzewnych stosowanych w stolarstwie; umiejętność rozróżniania 

typów uszkodzeń drewna, materiałów drzewnych i tworzyw drzewnych; umiejętność 

dobierania przyrządów pomiarowych stosowanych w stolarstwie; umiejętność wykonywania 

prostych prac związanych z obsługą oraz konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych 

w stolarstwie; umiejętność wykonywania prostych napraw, renowacji i konserwacji wyrobów 

stolarskich; wykonywanie prac porządkowych na stanowisku pracy oraz na terenie zakładu 

stolarskiego.

  przestrzeganie zasad zabezpieczania jakości zdrowotnej 

żywności; stosowanie programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań; 

przygotowywanie sal konsumpcyjnych do obsługi gości.

Kluczowe umiejętności:

Umiejętności trudno dostępne:

Pracownik pomocniczy stolarza wykonuje prace pomocnicze w zakładzie świadczącym usługi stolarskie. Absolwent szkoły 

kształcącej w zawodzie pomocnik pomocniczy stolarza powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań 

zawodowych: 

1) wykonywanie prostych wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych,

2) wykonywanie prac pomocniczych w zakładzie świadczącym usługi stolarskie,

3) wykonywanie prac pomocniczych związanych z obsługą klientów w zakładzie stolarskim,

4) wykonywanie prostych prac związanych z obsługą oraz konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie,

5) wykonywanie prostych napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich,

6) nabywanie umiejętności z zakresu kompetencji personalnych, pracy zespołowej,odpowiedzialności za przydzielone zadania,

7) wykonywanie prac porządkowych na stanowisku pracy oraz na terenie zakładu stolarskiego.

Pracownik pomocniczy stolarza 932918

Średnie

wynagrodzenie

w 2016 r.

Stanowiska na jakie rekrutowane są osoby z da-

nym zawodem: 

Według barometru zawodów na rynku pracy no-

tuje się deficyt osób poszukujących pracy w powia-

tach chrzanowskim, krakowskim i wielickim. 

pracownik obróbki drewna, 

pracownik produkcji mebli, pracownik pomoc-

niczy stolarza.

5%

BRAK 
DANYCH

UCZNIOWIE NA KONIEC ROKU 2017

STAŁE OD 2015 r.

LICZBA UCZNIÓW: 0

NAPŁYW OFERT PRACY W ROKU 2017

STAŁE OD 2015 r. 

LICZBA OFERT PRACY: 0

BEZROBOTNI NA KONIEC ROKU 2017

STAŁE OD 2015 r. 

LICZBA BEZROBOTNYCH: 0 MAX

MAX

MIN

MIN

MAX

MIN


