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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Lakiernik wyrobów drzewnych 713205

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu






Lakiernik.
Lakiernik drewna.
Lakiernik meblowy.
Pracownik lakierni.
Pracownik stolarni.

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


7132 Spray painters and varnishers.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):


Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe.

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,
 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:




Karolina Karpińska – Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26, Lublin.
Katarzyna Maćkowska – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Paweł Przystalski – DOLMEB sp. z o.o., Świdnica.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:





Dorota Koprowska – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Ireneusz Woźniak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Tomasz Sułkowski – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:



Małgorzata Kapusta – Zespół Szkół Budowlanych, Radom.
Leszek Kucharski – Zespół Szkół Samochodowych, Radom.
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Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Maria Jolanta Bisaga – Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa, Warszawa.
Halina Pęczkowska – Zespół Ośrodków Rzeczoznawstwa „ZOR”, Stowarzyszenie Inżynierów
i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych FS NOT, 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
Lakiernik wyrobów drzewnych wykończa powierzchnie wyrobów drzewnych poprzez nanoszenie
materiałów malarsko-lakierniczych w sposób ręczny lub maszynowy.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Lakiernik wyrobów drzewnych przed przystąpieniem do lakierowania ocenia jakość powierzchni
i przygotowuje podłoże do naniesienia materiałów malarsko-lakierniczych5. Dobiera wyroby
lakiernicze22 jedno- lub wielokomponentowe i nakłada ręcznie lub maszynowo powłoki lakiernicze13
przez polewanie, natryskiwanie, nakładanie walcami, zanurzanie. Obsługuje maszyny, narzędzia
i urządzenia, takie jak: pistolety lakiernicze, polewarki12, nakładarki walcowe7, automaty natryskowe1,
obsługuje także urządzenia wspomagające, w tym: komory i tunele suszarnicze20, piece UV9,
szlifierki17 i szczotkarki16 oraz zautomatyzowane stacje załadowcze i środki transportowe.
Sposoby wykonywania pracy
Lakiernik wyrobów drzewnych w zależności od wielkości produkcji wykonuje pracę ręcznie lub
mechanicznie z zastosowaniem odpowiednich narzędzi i urządzeń. Jego praca polega na końcowej
fazie obróbki drewna8, a w szczególności:
 ocenianiu stopnia przygotowania powierzchni elementów drzewnych przed nałożeniem powłoki
lakierniczej,
 odróżnieniu wad dopuszczalnych i niedopuszczalnych na powierzchni przeznaczonej do
lakierowania i usunięciu ich metodami szlifowania18, szczotkowania i szpachlowania19,
 dobieraniu materiałów lakierniczych i ocenianiu ich jakości wraz z wykonaniem pomiarów
parametrów tych materiałów,
 przygotowaniu urządzeń, dobraniu odpowiednich parametrów pracy i obsługiwaniu ich zgodnie
z instrukcjami technologicznymi3,
 kontrolowaniu, ocenianiu stanu technicznego i jakości pracy urządzeń oraz linii lakierniczych4,
 usuwaniu drobnych usterek w czasie pracy urządzeń,
 odbieraniu polakierowanych wyrobów z urządzeń do nakładania powłok,
 ocenianiu jakości naniesionej powłoki,
 obsługiwaniu i kontrolowaniu pracy urządzeń do suszenia powłok.
Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2. Kompetencja
zawodowa.
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2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja
pracy)
Warunki pracy
Lakiernik wyrobów drzewnych może pracować w zróżnicowanych warunkach, w niewygodnych
pozycjach, w zmiennych okolicznościach atmosferycznych, jeżeli praca prowadzona jest poza
pomieszczeniami.
Praca może być wykonywana:
 w zakładzie produkcyjnym, co do zasady w dobrze oświetlonych (światło naturalne lub sztuczne),
wentylowanych lub klimatyzowanych halach (fabryka mebli, stolarnia, lakiernia),
 w miejscu lakierowania wyrobu, np. biurze, mieszkaniu lub innym obiekcie,
 na zewnątrz budynków, w miejscu przeznaczenia lub użytkowania wyrobu (np. tarasy, wiaty).
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Lakiernik wyrobów drzewnych w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:
 pędzle,
 wałki,
 pistolety natryskowe10,
 polewarki,
 nakładarki walcowe,
 automaty natryskowe,
 komory i tunele suszarnicze,
 piece grzewcze i UV,
 szlifierki i szczotkarki,
 zautomatyzowane stacje załadowcze,
 urządzenia pomiarowe,
 środki transportowe.
Organizacja pracy
Powierzone zadania lakiernik wyrobów drzewnych wykonuje samodzielnie, ale jego praca jest
okresowo nadzorowana. Pracuje w podstawowym wymiarze godzin w systemie zmianowym,
dostosowując czas pracy do harmonogramu robót lub wymogów klienta.
Lakiernik wyrobów drzewnych prowadzący działalność gospodarczą ma dość częste kontakty
z ludźmi, ponieważ samodzielnie szuka klientów, rozmawia telefonicznie lub bezpośrednio z osobą
zamawiającą usługę, ma kontakt z klientem przy zakończeniu i rozliczeniu pracy.
Lakiernik wyrobów drzewnych wykonujący pracę u klienta organizuje własne stanowisko pracy
z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i zasad ergonomii. Wykonywana praca często wymaga
samodzielnego planowania oraz organizowania czasu i zakresu pracy.
Praca lakiernika wyrobów drzewnych może wymagać dojazdów do klienta i wyjazdów w delegacje.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
Podstawowymi zagrożeniami związanymi z wykonywaniem zadań lakiernika wyrobów drzewnych są:
 w grupie czynników fizycznych: hałas emitowany przez urządzenia podczas pracy, prąd
elektryczny pochodzący ze źle izolowanych przewodów lub uszkodzonych urządzeń elektrycznych
używanych podczas pracy, ostre krawędzie lakierowanych elementów lub części maszyn
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i urządzeń, które mogą przyczynić się do powstania urazów ciała, zanieczyszczenie powietrza
pyłem drzewnym, mikroklimat związany ze zmiennymi warunkami atmosferycznymi;
w grupie czynników chemicznych: aerozole klejów i farb mogące powodować reakcje
uczuleniowe, choroby układu oddechowego, przewodu pokarmowego oraz nowotworowe,
żywice syntetyczne i aldehydy występujące w płytach OSB, które mogą powodować alergie
i zatrucia, opary lakierów i innych materiałów chemicznych stosowanych w procesie lakierowania
wyrobów drzewnych;
w grupie czynników biologicznych: mikroorganizmy chorobotwórcze, pleśnie, grzyby, porosty
i wątrobowce, które mogą rozwinąć się w niektórych rodzajach klejów lub w drewnie, ukąszenia
owadów występujące podczas pracy na otwartej przestrzeni, które mogą powodować reakcje
alergiczne;
w grupie czynników związanych z organizacją pracy: wymuszona pozycja ciała podczas
wykonywania prac lakierniczych, mogąca powodować bóle pleców, ramion, monotonność pracy,
czynności wielokrotnie powtarzające się, przenoszenie elementów i podzespołów wyrobów przed
i po lakierowaniu, mogące przyczynić się do przeciążenia układu mięśniowo-szkieletowego,
obciążenie psychofizyczne związane ze stresem (utrzymanie pożądanego tempa pracy).

Do występujących u lakiernika wyrobów drzewnych chorób zawodowych należy zaliczyć choroby
związane z wymienionymi zagrożeniami, w tym:
 pylicę,
 choroby skóry,
 ostre reakcje alergiczne,
 choroby błon śluzowych i dróg oddechowych,
 zatrucia związkami chemicznymi.

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód lakiernik wyrobów drzewnych ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
 ogólna wydolność fizyczna,
 sprawność układu kostno-stawowego,
 sprawność układu oddechowego,
 sprawność narządu wzroku,
 sprawność narządów równowagi,
 sprawność zmysłu dotyku,
 sprawność układu mięśniowego;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 ostrość wzroku,
 rozróżnianie barw,
 czucie dotykowe,
 spostrzegawczość,
 zręczność rąk i palców,
 zmysł równowagi;
w kategorii sprawności i zdolności
 zdolność koncentracji uwagi,
 podzielność uwagi,
 uzdolnienia techniczne,
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 zdolność do współdziałania,
 wyobraźnia przestrzenna;
w kategorii cech osobowościowych
 samodzielność,
 samokontrola,
 dokładność,
 wytrzymałość na długotrwały wysiłek fizyczny,
 gotowość podporzadkowania się,
 gotowość do pracy w szybkim tempie,
 odporność na dzielnie pod presją czasu,
 dbałość o jakość pracy,
 gotowość do pracy w nieprzyjemnych (różnych) warunkach środowiskowych.
Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
Praca lakiernika wyrobów drzewnych należy do prac lekkich lub umiarkowanie ciężkich. Lakiernik
wyrobów drzewnych powinien posiadać dobrą wydolność fizyczną oraz dużą sprawność układów
mięśniowego i kostno-stawowego. W tym zawodzie wymagany jest dobry wzrok. Przeciwwskazaniem
do wykonywania zawodu lakiernika wyrobów drzewnych jest skłonność do alergii i uczuleń,
przewlekłe choroby płuc i oskrzeli, a także choroby ograniczające ruchy rąk.
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
Pracę w zawodzie lakiernik wyrobów drzewnych może wykonywać osoba, która posiada
wykształcenie zawodowe (branżowa szkoła I stopnia – dawniej zasadnicza szkoła zawodowa) o profilu
powiązanym z obróbką i uszlachetnieniem powierzchni drzewnej, np. lakiernik, stolarz.
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Pracę w zawodzie lakiernik wyrobów drzewnych może wykonywać również osoba, która:
 została przyuczona do zawodu,
 uzyskała doświadczenie podczas wykonywania pracy,
 odbyła szkolenie zorganizowane w firmie specjalizującej w usługach lakierniczych.
Podjęcie pracy w zawodzie lakiernik wyrobów drzewnych ułatwiają:
 dyplom mistrza lub czeladnika w zawodach pokrewnych stolarz, stolarz meblowy, lakiernik lub
lakiernik samochodowy, nadawane w ramach rzemieślniczego przygotowania zawodowego po
zdaniu egzaminu organizowanego przez Izby Rzemieślnicze,
 posiadanie potwierdzonych kwalifikacji: AU.15 Wytwarzanie wyrobów stolarskich
(wyodrębnionej w zawodzie stolarz), MG.27 Wykonywanie prac lakierniczych (wyodrębnionej
w zawodzie lakiernik) lub AU.50 Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna
(wyodrębnionej w zawodzie technik technologii drewna),
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 suplementy Europass (w języku polskim i angielskim) do ww. dokumentów,
 szkolenia branżowe potwierdzone certyfikatami, dającymi przygotowanie do pracy w zawodzie
lakiernika wyrobów drzewnych.
Dodatkowym atutem przy zatrudnieniu lakiernika wyrobów drzewnych są:
 posiadanie certyfikatów i świadectw potwierdzających udział w szkoleniach w zakresie produkcji
wyrobów z drewna oraz tworzyw drzewnych, różnych typów wykończeń i uszlachetniania
powierzchni produktów drzewnych,
 specjalistyczne uprawnienia do obsługi maszyn i urządzeń wykorzystywanych do suszenia powłok
lakierniczych,
 uprawnienia operatora – kierowcy wózka widłowego.
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
Lakiernik wyrobów drzewnych może:
 na początku kariery zawodowej wykonywać proste prace pomocnicze, a następnie wraz
z nabyciem doświadczenia zawodowego awansować na samodzielne stanowisko,
 po nabyciu dalszego doświadczenia zawodowego przy posiadaniu zdolności i umiejętności
organizacyjnych oraz współpracy z ludźmi awansować na stanowisko brygadzisty nadzorującego
pracę małego zespołu pracowników,
 po uzupełnieniu wykształcenia i po wypracowaniu pewnego stażu awansować na stanowisko
mistrza lub kierownika działu,
 po zdobyciu doświadczenia prowadzić własną działalność gospodarczą, świadczącą usługi
lakierowania,
 dalej kształcić się w branżowej szkole I stopnia lub średniej, a następnie po zdaniu matury
i ewentualnym ukończeniu uczelni wyższej, np. na kierunku technologia drewna, awansować na
stanowisko kierownicze,
 rozszerzać swoje kompetencje zawodowe poprzez kształcenie i/lub szkolenie w zawodach
pokrewnych,
 doskonalić swoje umiejętności, uczestnicząc w branżowych szkoleniach organizowanych przez
pracodawców.
Możliwości potwierdzania kompetencji
Kompetencje zawodowe przydatne do wykonywania zawodu lakiernik wyrobów drzewnych można
potwierdzić w zawodach pokrewnych:
 w Izbie Rzemieślniczej egzaminem czeladniczym lub mistrzowskim w zawodach stolarz, stolarz
meblowy, lakiernik lub lakiernik samochodowy, uzyskując dyplom czeladnika lub mistrza
w danym zawodzie. Do egzaminu mogą przystąpić zarówno absolwenci nauki zawodu
u rzemieślnika, jak również osoby, które kwalifikacje nabyły w drodze pracy zawodowej
i własnego przygotowania teoretycznego,
 zdając egzamin organizowany przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne w zakresie kwalifikacji
wyodrębnionych w zawodach pokrewnych: stolarz, lakiernik lub technik technologii drewna,
 kończąc branżową szkołę I stopnia w zawodach pokrewnych i uzyskując tytuł zawodowy lakiernik
w zakresie kwalifikacji MG.27 oraz stolarz w zakresie kwalifikacji AU.15,
 kończąc branżową szkołę II stopnia lub technikum w zawodzie technik technologii drewna
w zakresie kwalifikacji AU.50.
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2.7. Zawody pokrewne
Osoba zatrudniona w zawodzie lakiernik wyrobów drzewnych może rozszerzać swoje kompetencje
zawodowe w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
S

Technik technologii drewna
S
Lakiernik
Sortowacz materiałów drzewnych
Suszarniowy drewna
Renowator mebli artystycznych
S
Stolarz
Stolarz galanterii drzewnej
Stolarz mebli artystycznych i wzorcowych
Stolarz meblowy
Szlifierz materiałów drzewnych
Monter mebli

Kod zawodu
311922
713201
752105
752106
752204
752205
752206
752207
752208
752308
821902

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie lakiernik wyrobów drzewnych wykonuje różnorodne zadania, do których
należą w szczególności:
Z1 Przygotowywanie powierzchni drzewnych do lakierowania.
Z2 Przygotowywanie narzędzi i urządzeń do nanoszenia materiałów malarsko-lakierniczych.
Z3 Przygotowywanie materiałów malarsko-lakierniczych.
Z4 Nanoszenie powłok malarsko-lakierniczych.
Z5 Ocenianie jakości powłok malarsko-lakierniczych.
Z6 Wykonywanie obróbki uszlachetniającej powłoki lakierniczej.
Z7 Suszenie i utwardzanie powłok lakierniczych.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Lakierowanie wyrobów drzewnych
Kompetencja zawodowa Kz1: Lakierowanie wyrobów drzewnych obejmuje zestaw zadań
zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy
i umiejętności.
Z1 Przygotowywanie powierzchni drzewnych do lakierowania
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii,
i ochrony środowiska podczas przygotowywania
powierzchni drzewnych do lakierowania;
Zasady przygotowywania powierzchni pod
wykończenie kryjące lub przezroczyste;
Sposoby przygotowania powierzchni drzewnej
w zależności od nakładanego materiału;
Charakterystykę i zasady stosowania materiałów
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Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony
ppoż., ergonomii, ochrony środowiska podczas
przygotowywania powierzchni drzewnych do
lakierowania;
Przygotowywać powierzchnię drewna pod
wykończenie kryjące lub przezroczyste;
Dobierać sposób przygotowania powierzchni
w zależności od nakładanego materiału;
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wybielających i odżywiczających;
21
Rodzaje i zasady stosowania utwardzaczy
do lakierów dwuskładnikowych;
Rodzaje i zasady stosowania materiałów
gruntujących, wypełniających i podkładowych;
Zasady doboru materiału ściernego;
Zasady doboru i działania narzędzi oraz urządzeń
do przygotowania powierzchni drzewnych;
15
Rodzaje i zasady stosowania rozpuszczalników
14
oraz rozcieńczalników ;
Zasady oceny stopnia przygotowania
powierzchni do nałożenia powłoki lakierniczej.









Dobierać i zastosować materiały do wybielania
oraz odżywiczania powierzchni drewna;
Przygotowywać i nakładać materiały gruntujące,
wypełniające i podkładowe na przygotowywaną
do lakierowania powierzchnię;
6
Dobierać materiały ścierne ;
Stosować narzędzia i urządzenia do
przygotowania powierzchni wyrobów drzewnych;
Oczyszczać i odtłuszczać przygotowywaną
powierzchnię;
Oceniać stopień przygotowania powierzchni do
nałożenia powłoki lakierniczej.

Z2 Przygotowywanie narzędzi i urządzeń do nanoszenia materiałów malarsko-lakierniczych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Zasady organizacji stanowiska pracy lakiernika
wyrobów drzewnych zgodnie z przepisami BHP,
ochrony ppoż., ochrony środowiska oraz
zasadami ergonomii;
Dokumentacje techniczne i instrukcje dotyczące
użytkowania sprzętu do lakierowania;
Charakterystykę i zasady doboru maszyn
i urządzeń do lakierowania: polewarek,
nakładarek walcowych i pistoletów
natryskowych.





Organizować stanowisko pracy lakiernika
wyrobów drzewnych zgodnie z przepisami BHP,
ochrony ppoż., ochrony środowiska oraz
wymogami ergonomii;
Posługiwać się dokumentacją techniczną
związaną z wykonywanym zadaniem
zawodowym, instrukcjami obsługi, poradnikami,
normami itp.;
Dobierać maszyny i urządzenia w zależności od
kształtów wyrobów drzewnych i rodzaju
materiału malarsko-lakierniczego.

Z3 Przygotowywanie materiałów malarsko-lakierniczych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:
















Zasady przygotowania materiałów malarsko-lakierniczych z zachowaniem zasad BHP,
ochrony ppoż., ochrony środowiska oraz
ergonomii;
Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej
stosowane podczas realizacji procesu
przygotowania materiałów malarsko-lakierniczych;
Terminologię oznaczenia, właściwości,
zastosowanie i podział materiałów malarskich
i lakierniczych.
Podział, charakterystykę, zastosowanie
2
barwników i bejc ;
Podział, charakterystykę i zastosowanie farb
rozpuszczalnikowych i akrylowych;
Rodzaje i zasady stosowania lakierów i politury
do drewna;
Charakterystykę i zastosowanie olejów, wosków,
11
pokostów ;
Karty charakterystyk materiałów malarsko-lakierniczych;
Zasady doboru materiałów lakierniczych
w oparciu o dokumentację techniczną;
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Wykonywać prace przygotowania materiałów
malarsko-lakierniczych z zachowaniem zasad
BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska oraz
ergonomii;
Dobierać środki ochrony indywidualnej
i zbiorowej stosowane podczas realizacji procesu
przygotowania materiałów malarsko-lakierniczych;
Rozpoznawać materiały malarsko-lakiernicze;
Charakteryzować barwniki;
Charakteryzować i stosować barwniki oraz bejce;
Charakteryzować i stosować farby
rozpuszczalnikowe i akrylowe;
Dobierać lakiery i politury do drewna;
Dobierać oleje, woski i pokosty;
Stosować karty charakterystyki w procesie
przygotowywania materiałów i mieszanin
materiałów malarsko-lakierniczych;
Oceniać jakość materiałów wykończeniowych
i malarsko-lakierniczych;
Dobierać materiały lakiernicze w oparciu
o dokumentację techniczną;
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Metody badań właściwości fizyko-mechanicznych powłok lakierowych;
Właściwości wyrobów lakierowych w zależności
od spoiw, pigmentów i mechanizmu tworzenia
powłoki;
Podział, charakterystykę i właściwości wyrobów
lakierowych: schnących fizycznie, utrwalanych
termicznie lub chemicznie;
Zasady przygotowywania roztworu materiałów
lakierniczych zgodnie z instrukcją;
Programy komputerowe wspomagające dobór
koloru lakieru;
Zasady magazynowania materiałów lakierniczych.








Stosować przyrządy pomiarowe i dokonywać
pomiaru lepkości materiałów malarsko-lakierniczych;
Określać zdolność krycia materiałów malarsko-lakierniczych;
Oznaczać rozlewność materiałów lakierniczych;
Przygotowywać roztwór materiału malarsko-lakierniczego zgodnie z instrukcją
technologiczną;
Stosować programy komputerowe
wspomagające dobór koloru lakieru;
Magazynować materiały lakiernicze.

Z4 Nanoszenie powłok malarsko-lakierniczych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:



















Zasady nanoszenia powłok malarsko-lakierniczych z zachowaniem zasad BHP,
ochrony ppoż., ochrony środowiska oraz
ergonomii;
Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej
stosowane podczas nanoszenia materiałów
malarsko-lakierniczych;
Dobór technik nanoszenia powłok lakierniczych;
Rodzaje i sposoby obróbki wykończeniowej;
Kolejność lakierowania poszczególnych
płaszczyzn;
Ręczne sposoby nanoszenia materiałów
lakierniczych;
Mechaniczne sposoby nanoszenia materiałów
lakierniczych;
Zasady ustalania liczby naniesień materiału
malarsko-lakierniczego;
Parametry technologiczne natrysku i nakładania
walcami materiałów malarsko-lakierniczych;
Zasady działania, obsługi maszyn i urządzeń do
lakierowania: polewarek, nakładarek walcowych
i pistoletów natryskowych;
Zasady czyszczenia i konserwacji urządzeń
lakierniczych;
Zasady obsługi linii produkcyjnych do nakładania
lakierów i utwardzania powłok.













Wykonywać prace nanoszenia materiałów
malarsko-lakierniczych z zachowaniem zasad
BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska oraz
ergonomii;
Dobierać środki ochrony indywidualnej
i zbiorowej stosowane podczas realizacji procesu
nanoszenia materiałów malarsko-lakierniczych;
Dobierać techniki nanoszenia powłok
lakierniczych do poszczególnych materiałów;
Wskazywać kolejność lakierowania
poszczególnych płaszczyzn;
Nanosić materiały malarsko-lakiernicze na
powierzchnie wyrobu;
Ustalać liczbę naniesień materiału malarsko-lakierniczego;
Ustalać czas suszenia pomiędzy poszczególnymi
naniesieniami;
Ustalać parametry natrysku, dobierać średnice
dyszy, ciśnienie rozpylające;
Kontrolować stan techniczny urządzeń
zainstalowanych w liniach lakierniczych;
Wykonywać konserwację maszyn, urządzeń
i narzędzi w oparciu o dokumentację techniczną;
Obsługiwać linie produkcyjne do nakładania
lakierów i utwardzania powłok.

Z5 Ocenianie jakości powłok malarsko-lakierniczych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Czynniki wpływające na jakość powłok
lakierniczych;
Sposoby pomiaru jakości powłok lakierniczych;
Klasyfikacje i systemy powłokowe dla wyrobów
lakierowych stosowanych na drewno
zastosowane wewnątrz i na zewnątrz w różnych
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Przeprowadzać badania właściwości powłok
malarsko-lakierniczych;
Rozpoznawać wady powłok lakierniczych, m.in.
zacieki, bielenie, pęcherze, plamy, rysy;
Oceniać gładkość i stopień połysku powłoki
lakierniczej;
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warunkach atmosferycznych;
Rodzaje wad powłok lakierniczych;
Przyczyny powstawania wad powłok
lakierniczych;
Zasady i sposoby naprawy uszkodzonych powłok
lakierniczych.




Określać warunki i dobierać sposoby naprawy
uszkodzonych powłok lakierniczych;
Dokonywać napraw uszkodzonych powłok
lakierniczych;
Oceniać jakość naprawy uszkodzonych powłok
lakierniczych.

Z6 Wykonywanie obróbki uszlachetniającej powłoki lakierniczej
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:












Zasady wykonywania obróbki uszlachetniającej
powłoki lakierniczej z zachowaniem zasad BHP,
ochrony ppoż., ochrony środowiska oraz
ergonomii;
Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej
stosowane podczas wykonywania obróbki
uszlachetniającej powłoki lakierniczej;
Sposoby uszlachetniania powłok malarsko-lakierniczych;
Rodzaje i zasady stosowania materiałów do
szlifowania i polerowania;
Zasady szlifowania powłok lakierniczych;
Zasady polerowania powłok lakierniczych.









Wykonywać obróbkę uszlachetniającą powłoki
lakierniczej z zachowaniem zasad BHP, ochrony
ppoż., ochrony środowiska oraz ergonomii;
Dobierać środki ochrony indywidualnej
i zbiorowej stosowane podczas wykonywania
obróbki uszlachetniającej powłoki lakierniczej;
Dobierać sposoby uszlachetniania powierzchni
lakierowanych wyrobów drzewnych w zależności
od przeznaczenia wyrobu;
Dobierać materiały ścierne i polerskie;
Szlifować powłoki lakiernicze;
Polerować powłoki lakiernicze.

Z7 Suszenie i utwardzanie powłok lakierniczych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:











Sposoby suszenia powłok lakierniczych;
Budowa oraz sposób działania suszarń
stosowanych do powłok lakierniczych;
Rodzaje suszarek do powłok lakierniczych;
Sposoby utwardzania powłok lakierniczych;
Typy urządzeń do utwardzania powłok
lakierniczych.




Dobierać sposoby suszenia powłok lakierniczych;
Wykonywać obsługę i konserwację suszarni
z zachowaniem zasad i przepisów BHP, ochrony
ppoż., środowiska oraz ergonomii;
Dobierać sposoby utwardzania powłok
lakierniczych;
Ustalać parametry pracy urządzeń
utwardzających powłoki lakiernicze.

3.3. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie lakiernik wyrobów drzewnych powinien mieć kompetencje społeczne
niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.
W szczególności pracownik jest gotów do:







Ponoszenia odpowiedzialności za skutki podejmowanych działań oraz za powierzony sprzęt
i narzędzia wykorzystywane na stanowisku pracy podczas lakierowania wyrobów drzewnych.
Ponoszenia odpowiedzialności za skutki podejmowanych działań w zakresie bezpieczeństwa
i zdrowia ludzi.
Dostosowywania zachowania do zmiennych okoliczności pracy podczas lakierowania wyrobów
drzewnych.
Podejmowania współpracy w grupie podczas wykonywania lakierowania wyrobów drzewnych.
Podnoszenia własnych kompetencji zawodowych w zakresie lakierowania wyrobów drzewnych.
Oceniania i weryfikowania wykonywanych przez siebie prac w zakresie lakierowania wyrobów
drzewnych.
12
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Oceniania zagrożenia zdrowia oraz życia i podejmowania działań adekwatnych do stopnia
zagrożenia podczas lakierowania wyrobów drzewnych.
Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową i obowiązującymi przepisami w branży
lakierniczej.

3.4. 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
lakiernik wyrobów drzewnych.

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

0

1

2

3

4

5

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu lakiernik wyrobów drzewnych

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

3.5. Powiązanie kompetencji zawodowych z opisami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji
oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji
Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie lakiernik wyrobów drzewnych nawiązują do
opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.
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
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4. ODNIESIENIE DO SYTUACJI ZAWODU NA RYNKU PRACY I MOŻLIWOŚCI
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie
Miejsce zatrudnienia dla lakiernika wyrobów drzewnych oferują przede wszystkim podmioty
działające w branży przemysłu drzewnego, meblarskiego, a także firmy z branży budowlano-wykończeniowej. Lakiernik wyrobów drzewnych może znaleźć zatrudnienie w:
 warsztatach stolarskich i zakładach rzemieślniczych,
 fabrykach mebli, okien drewnianych i innej stolarki otworowej,
 firmach produkujących wyroby drzewne: zabawki, elementy wykończenia wnętrz,
 firmach budowlanych i remontowo-budowlanych stosujących do wykończenia wnętrz materiały
drzewne,
 firmach produkujących lub wykończających drewniane domy szkieletowe, modułowe lub
kanadyjskie.
W tym zawodzie bardzo liczy się fachowość – umiejętności praktyczne i teoretyczne. Osoby
spełniające ten warunek nie mają problemów ze znalezieniem zatrudnienia. W pierwszym półroczu
2018 r. lakiernik wyrobów drzewnych należał do grupy zawodów deficytowych na rynku pracy.
Lakiernik wyrobów drzewnych posiadający doświadczenie zawodowe może założyć i prowadzić
działalność gospodarczą.
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
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4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach
zawodu
Kształcenie
Kompetencje przydatne do wykonywania zawodu lakiernik wyrobów drzewnych można uzyskać,
podejmując kształcenie w preferowanych przez pracodawców zawodach pokrewnych (szkolnych)
stolarz, lakiernik lub technik technologii drewna:
 w branżowych szkołach I i II stopnia oraz w technikach,
 w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych
w zawodach pokrewnych.
Kwalifikacyjne kursy zawodowe (dla dorosłych) mogą prowadzić:
 publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe,
 niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych i prowadzące kształcenie
zawodowe,
 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 odbywa się w wyniku egzaminu zawodowego organizowanego (również
w trybie eksternistycznym) przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.
W ramach nauki zawodu w systemie rzemieślniczego przygotowania zawodowego, po spełnieniu
wymagań formalnych i zdaniu egzaminów organizowanych przez Izby Rzemieślnicze, można uzyskać
tytuł czeladnika, a następnie mistrza w zawodach pokrewnych stolarz, stolarz meblowy, lakiernik lub
lakiernik samochodowy.
Szkolenie
Lakiernik wyrobów drzewnych może doskonalić swoją wiedzę i umiejętności, biorąc udział
w szkoleniach organizowanych przez:
 jednostki szkolnictwa publicznego i niepublicznego,
 wojewódzkie izby rzemieślnicze,
 prywatne firmy edukacyjne,
 zakłady doskonalenia zawodowego,
 przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie lakierowania wyrobów drzewnych w ramach
szkoleń wewnętrznych zarówno dla pracowników, jak i kandydatów do pracy,
 producentów i dystrybutorów wyrobów drzewnych,
 centra doradztwa i szkoleń,
 firmy budowlano-remontowe wykończające pomieszczenia z zastosowaniem wyrobów
drzewnych.
Przykładowa tematyka szkoleń:
 techniki lakierowania wyrobów drzewnych,
 rodzaje lakierów stosowanych do powierzchni drzewnych,
 zasady i możliwości zastosowania urządzeń do lakierowania.
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.
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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 lakiernik wyrobów drzewnych jest
zróżnicowane i wynosi najczęściej od 2250 zł do 4500 zł miesięcznie brutto w przeliczeniu na jeden
etat.
Poziom wynagrodzeń osób wykonujących zawód lakiernik wyrobów drzewnych uzależniony jest od:
 stażu pracy, doświadczenia zawodowego oraz posiadanych kwalifikacji,
 wielkości i lokalizacji firmy,
 szczegółowego zakresu zadań,
 koniunktury na rynku lokalnym.
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 lakiernik wyrobów drzewnych możliwe jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych.
Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier, dostosowanie technicznych
i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:
 z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych (05-R), która nie wyklucza stania i chodzenia oraz
wykonywania bardziej precyzyjnych czynności,
 z dysfunkcją narządu wzroku (04-O), jeśli posiadana wada jest skorygowana odpowiednimi
szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi, które zapewnią ostrość widzenia,
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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 praca − poza wyjątkowymi sytuacjami
(wyjazdy, sytuacje kryzysowe w firmie) − nie zaburza im rytmu dnia i nocy oraz jest zachowana
zasada równego traktowania pracowników,
cierpiących na padaczkę (06-E), które mogą wykonywać zawód na wybranych stanowiskach pracy
pod warunkiem, że ryzyko występowania ataków jest możliwe do oszacowania, przy czym
powinno się unikać obsługi maszyn, urządzeń i prac na podwyższeniu,
z różnymi rodzajami niepełnosprawności wynikającymi z chorób układu krążenia, oddechowego,
pokarmowego, moczowo-płciowego i innych pod warunkiem, że praca nie wymaga znacznego
wysiłku fizycznego lub jest zorganizowana w taki sposób, aby pracownik miał możliwość
regularnego przyjmowania leków i dokonywania niezbędnych zabiegów pielęgnacyjno-medycznych (np. zastrzyków insulinowych).

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:
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.).
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Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1267).
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 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 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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Leksykon naukowo- techniczny. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne PWN-WNT, Warszawa 2001.
Paprzycki O., Pecina H.: Pokrycia lakierowane na drewnie. Parametry i oddziaływanie. Państwowe
Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 2010.
Proszyk S.: Technologia tworzyw drzewnych. Cz. 2 – Wykończanie powierzchni. Wydawnictwa
Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2010.
Spychaj T., Spychaj S.: Farby i kleje wodorozcieńczalne. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne,
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Szczuka J., Żurowski J.: Materiałoznawstwo przemysłu drzewnego. Wydanie 9. Wydawnictwa
Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2009.
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Zasoby internetowe [dostęp: 31.10.2018]:


Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
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Centralna Baza Ofert Pracy: http://oferty.praca.gov.pl
Encyklopedia PWN: https://encyklopedia.pwn.pl
Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie lakiernik:
https://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/713201.pdf
Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie stolarz:
https://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/752205.pdf
Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie technik technologii drewna:
https://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/311922.pdf
Leksykon ekologiczny: https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochronysrodowiska/rozcienczalnik
Międzynarodowe Targi Maszyn i Narzędzi Dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego DREMA:
http://www.drema.pl/pl
Polskie Lasy: http://www.polskielasy.com
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Przewodnik dla stolarzy: http://www.drewno.pl/meble
Słownik Glosbe: https://pl.glosbe.com/pl/pl/utwardzacz
Słownik języka polskiego: http://sjp.pwn.pl
Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS: http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardyrzecznictwa-lekarskiego-zus
Stolarstwo, drewno, meble: http://www.stolarstwo.org
System Teleinformatyczny Obsługi Rejestrów PSZ, Rejestr Instytucji Szkoleniowych:
http://stor.praca.gov.pl/portal/#/ris/wyszukiwarka
Targi Maszyn i Urządzeń do Obróbki Drewna: http://www.dremasilesia.pl/pl
Targi Przemysłu Drzewnego i Gospodarki Zasobami Leśnymi LAS-EXPO:
https://www.targikielce.pl/pl/las-expo.htm
Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, informacja nt. egzaminu czeladniczego:
http://www.irpoznan.com.pl/strona,egzamin-czeladniczy-2.html
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-standardow-egzaminacyjnych

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).
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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.

Kompetencje
społeczne

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
kluczowe

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.

Kompetencja
zawodowa

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.).
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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.
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.

Zawód

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
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7.2. Definicje związane z wykonywaniem zawodu (branżowe)
Lp.

Nazwa pojęcia

Definicja

Źródło

1

Automat natryskowy

Urządzenie lakiernicze, które w sposób
automatyczny poprzez natrysk nanosi materiały
malarsko-lakiernicze na powierzchnie elementów.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Leksykon naukowo-techniczny.
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne PWN-WNT,
Warszawa 2001

2

Bejca

Wodne, spirytusowe lub terpentynowe roztwory
barwników nadające powierzchni drewna barwę
bez zatarcia rysunku słojów.

https://sjp.pwn.pl/szukaj/bejca
.html
[dostęp: 31.10.2018]

3

Instrukcja
technologiczna

Wytyczne wykonywania określonej operacji lub
zespołu operacji produkcyjnych od materiału
wyjściowego począwszy aż do gotowego wyrobu ze
wskazaniem miejsca wykonania, maszyny, narzędzia
i sposobu postępowania.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Leksykon naukowo-techniczny.
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne PWN-WNT,
Warszawa 2001

4

Linia
lakiernicza

Zespół urządzeń zestawionych i połączonych
wg kolejności operacji procesu technologicznego
wykończania powierzchni pozwalający na skuteczne
przeprowadzenie procesu lakierowania elementów.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Świetliczny M., Bernatowicz G.,
Mańkowski P.: Uszlachetnianie
powierzchni drzewnych
i tworzyw drzewnych. Szkoła
Główna Gospodarstwa
Wiejskiego, Warszawa 1996

5

Materiały malarsko-lakiernicze

Materiały powłokotwórcze nanoszone na
powierzchnię przedmiotów w postaci warstwy,
która w odpowiednich warunkach tworzy stałą,
związaną z podłożem powłokę o określonych
właściwościach mechanicznych, ochronnych
i dekoracyjnych.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Świetliczny M., Bernatowicz G.,
Mańkowski P.: Uszlachetnianie
powierzchni drzewnych
i tworzyw drzewnych. Szkoła
Główna Gospodarstwa
Wiejskiego, Warszawa 1996

6

Materiały
ścierne

Substancje krystaliczne o dużej twardości, małej
ścieralności, wysokiej temperaturze topnienia
wykorzystywane jako podstawowe składniki
materiału narzędzi ściernych, past ściernych
i polerskich.

https://encyklopedia.pwn.pl/sz
ukaj/materia%C5%82y%20%C5
%9Bcierne.html
[dostęp: 31.10.2018]

7

Nakładarka
walcowa

Urządzenie do nakładania materiałów malarskich na
powierzchnie elementów za pomocą walców.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Świetliczny M., Bernatowicz G.,
Mańkowski P.: Uszlachetnianie
powierzchni drzewnych
i tworzyw drzewnych. Szkoła
Główna Gospodarstwa
Wiejskiego, Warszawa 1996

8

Obróbka drewna

Ogół procesów technologicznych mających na celu
nadanie elementom wyrobów z drewna i tworzyw
drzewnych wymaganego kształtu i wymiarów,
usunięcie niedopuszczalnych wad drewna lub
poprawę jego naturalnych cech przez uwydatnienie
rysunku, barwy i połysku oraz nakładanie powłok
malarsko-lakierniczych w celu wykończenia
powierzchni, utwardzenia i zabezpieczenia przed
wpływami zewnętrznymi.

https://encyklopedia.pwn.pl/sz
ukaj/obr%C3%B3bka%20drew
na.html
[dostęp: 31.10.2018]
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9

Piec UV

Urządzenie służące do utwardzania powłok
lakierniczych za pomocą promieni ultrafioletowych.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Świetliczny M., Bernatowicz G.,
Mańkowski P.: Uszlachetnianie
powierzchni drzewnych
i tworzyw drzewnych. Szkoła
Główna Gospodarstwa
Wiejskiego, Warszawa 1996

10

Pistolet
natryskowy

Urządzenie do natryskiwania lakieru z użyciem
sprężonego powietrza.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Bajkowski J., Bieniek S.,
Duchnowski K.: Obrabiarki
i urządzenia w stolarstwie.
Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne, Warszawa
1999

11

Pokost

Substancja stosowana do impregnacji drewna,
produkcji farb itp.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://sjp.pwn.pl/szukaj/poko
st.html
[dostęp: 31.10.2018]

12

Polewarka

Urządzenie, w którym lakier w postaci pionowej
ciągłej kurtyny spływa nieprzerwanie na
poruszający się w płaszczyźnie poziomej element.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Świetliczny M., Bernatowicz G.,
Mańkowski P.: Uszlachetnianie
powierzchni drzewnych
i tworzyw drzewnych. Szkoła
Główna Gospodarstwa
Wiejskiego, Warszawa 1996

13

Powłoki
lakiernicze

Warstwa zestalonego wyrobu lakierowego
naniesionego na powierzchnię.

https://encyklopedia.pwn.pl/sz
ukaj/pow%C5%82oki%20lakier
nicze.html
[dostęp: 31.10.2018]

14

Rozcieńczalnik

Mieszanina rozpuszczalników lub rozpuszczalników
i rozcieńczaczy wykorzystywana do rozcieńczania
wyrobów lakierowanych i nadania im wymaganej
lepkości.

https://www.ekologia.pl/wiedz
a/slowniki/leksykon-ekologii-iochrony-srodowiska/
rozcienczalnik
[dostęp: 31.10.2018]

15

Rozpuszczalnik

Ciecz powodująca rozpuszczanie innych ciał
i tworząca z nimi ciekłe mieszaniny jednorodne.

https://www.ekologia.pl/wiedz
a/slowniki/leksykon-ekologii-iochronysrodowiska/rozcienczalnik
[dostęp: 31.10.2018]

16

Szczotkarka

Urządzenie do ścierania wierzchniej warstwy
drewna za pomocą specjalistycznych szczotek
technicznych.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Bajkowski J., Bieniek S.,
Duchnowski K.: Obrabiarki
i urządzenia w stolarstwie.
Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne, Warszawa
1999
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17

Szlifierka

Obrabiarka przeznaczona do wykonywania oraz
wygładzania surowych powierzchni drewna litego
i tworzyw drzewnych lub powierzchni wstępnie
powleczonych różnymi materiałami do
wykończeniowej obróbki.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Bajkowski J., Bieniek S.,
Duchnowski K.: Obrabiarki
i urządzenia w stolarstwie.
Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne, Warszawa
1999

18

Szlifowanie

Sposób obróbki ściernej (obróbka skrawaniem),
w którym narzędziem jest ściernica, osełka lub
taśma ścierna.

https://encyklopedia.pwn.pl/sz
ukaj/szlifowanie.html
[dostęp: 31.10.2018]

19

Szpachlowanie

Wyrównywanie szpachlą powierzchni czegoś,
nakładając szpachlówkę, gips itp.

https://sjp.pwn.pl/szukaj/szpa
chlowanie.html
[dostęp: 31.10.2018]

20

Tunel
suszarniczy

Urządzenie do suszenia powłok lakierniczych
w kształcie tunelu, w którym elementy przesuwają
się za pomocą przenośników taśmowych lub
rolkowych.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Bajkowski J., Bieniek S.,
Duchnowski K.: Obrabiarki
i urządzenia w stolarstwie.
Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne, Warszawa
1999

21

Utwardzacz

Substancja, która zmieszana z innymi substancjami
może wywołać ich utwardzenie.

https://pl.glosbe.com/pl/pl/ut
wardzacz
[dostęp: 31.10.2018]

22

Wyroby
lakiernicze

Wszelkie materiały malarskie, które po naniesieniu
na powierzchnię przedmiotu tworzą związaną
z podłożem powłokę ochronną.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Świetliczny M., Bernatowicz G.,
Mańkowski P.: Uszlachetnianie
powierzchni drzewnych
i tworzyw drzewnych. Szkoła
Główna Gospodarstwa
Wiejskiego, Warszawa 1996
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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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