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1. Informacje wstępne  

Na rynku pracy zarówno w Polsce jak i w Niemczech coraz więcej pracodawców odczuwa kryzys w związku z brakiem 

specjalistów w zakresie starych, tradycyjnych zawodów rzemieślniczych. W branży stolarskiej i budowlanej 

poszukiwani są pracownicy podejmujący się prac ręcznych i unikatowych.  Jednym z takich zawodów jest zatrudnienie 

osób na stanowisku specjalista obróbki drewna i konserwator elementów drewnianych. Według danych  zawartych w 

prognozie „Barometru Zawodów” (www.barometrzawodów.pl) w 2020 roku, osoby z kwalifikacjami obejmującymi 

obróbkę drewna i konserwację drewna poszukiwani są przez pracodawców w większości powiatów województwa 

lubuskiego. W związku z tym, że zawód jest deficytowy, organizowane są bezpłatne kursy, które są szansą na uzyskanie 

kompetencji poszukiwanych na rynku pracy. Obecnie w województwie lubuskim, aby uzyskać tego typu przygotowanie 

zawodowe trzeba wziąć udział w płatnym szkoleniu, którego cena w zależności od zakresu i ilości godzin waha się 

między kwotą 1200 a nawet  10 tysięcy złotych ! 

Według danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, liczba bezrobotnych w powiecie świebodzińskim w 

2019 roku wynosiła około 1000 osób. Główną przyczyną bezrobocia w powiecie  jest niski poziom wykształcenia - 

prawie 300 osób z wykształceniem gimnazjalnym i niższym, z zasadniczym zawodowym blisko 350 osób, przy czym 

poziom bezrobocia na terenach wiejskich powiatu świebodzińskiego wynosi prawie 60%. Do uwarunkowań bezrobocia 

należy zaliczyć również brak kwalifikacji zawodowych, brak stażu pracy,  brak motywacji do podjęcia pracy oraz 

niedostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy. 

Pracownicy Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji „Pomost”  w Świebodzinie dokonali diagnozy potrzeb uczestników 

Centrum Integracji Społecznej, z której wynika, że są oni zainteresowani nabyciem umiejętności i pozyskaniem 

kwalifikacji dla zawodu stolarza, w zakresie obróbki drewna i konserwacji elementów drewnianych. Wywnioskowano 

również, że na regionalnym rynku pracy istnieje deficyt pracowników ze specjalnościami budowlanymi i około 

budowlanymi. 

 

2. Założenia programowe. 

Rosnący popyt na drewno i wyroby z drewna w ostatnich latach, w związku z rozszerzeniem rynku na państwa UE oraz 

przypływ kapitału zagranicznego mogą być wiodącymi czynnikami rozwoju sektora drzewnego. Obserwuje się 

dynamiczny rozwój techniczno-technologiczny, rozwój wzornictwa i jakości produkcji. Dzięki aktywności i 

przedsiębiorczości właścicieli zakładów i zespołów zarządzających, którzy potrafią wykorzystać istniejące warunki i 

szanse rynkowe, branża stolarska stała się jednym z najważniejszych filarów polskiej gospodarki i skutecznie opiera się 

tendencjom spadkowym. Rozwój branży drzewnej wymaga wykwalifikowanej kadry. Brak rzetelnie wykształconych 

pracowników stanowi poważne zagrożenie dla dalszego rozwoju firm i wzrostu efektywności, niezbędnych dla 

współczesnego rynku. Prawidłowe funkcjonowanie, a zwłaszcza rozwój każdej organizacji wymaga ciągłego dopływu 
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dobrze wykwalifikowanej kadry menadżerskiej i pracowniczej. Wynika to z normalnych procesów rotacji i jest 

szczególnie ważne w warunkach coraz wyższych wymagań rynku, rosnących oczekiwań klienta i wyzwań związanych z 

konkurencją na rynku. 

Nowy program nauczania „Nowoczesny stolarz na rynku pracy” jest nadzieją na zmiany w sposobie nauczania w 

kierunku kształtowania niezbędnych umiejętności i kompetencji. Jest zmianą w kierunku zgodnym z techniką, 

technologią i organizacją. Wpływa na promocję edukacji zawodowej i samej pracy zawodowej. Zakłada partnerstwo 

podmiotów z lokalnymi zakładami. Zawód specjalisty do obróbki drewna i konserwator elementów drewnianych to 

profesje o charakterze produkcyjnym i usługowym. 

Na podstawie diagnozy rynku pracy i zidentyfikowanych potrzeb uczestników powstała koncepcja  zaadaptowania 

innowacyjnego programu nauczania wypracowanego przez niemieckiego partnera Berufsförderungswerk der 

Bauindustrie Berlin-Brandenburg e.V.  z siedzibą w Potsdam. Program nauczania stosowany przez partnera obejmuje 

prawidłowe techniki cięcia drewna, zasady bezpiecznego używania maszyn do cięcia drewna, czytanie rysunku 

technicznego, wykonanie prac do produkcji czopów oraz kołków drewnianych, stosowanie różnych technik i metod 

obróbki drewna. Biorąc udział w szkoleniach i warsztatach uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z techniką 

wykonania połączenia trójkątnego, planowanie kroków pracy, poznanie zasad zachowania bezpieczeństwa w miejscu 

pracy. Program zakłada innowacyjne rozwiązanie w zakresie nauczania trzema technikami cięcia drewna: podłużne, 

poprzeczne, skośne. Oprócz tego zapoznanie z technikami połączeń ciesielskich (narożne, połączenie trójkątne), 

wykonanie w/w połączeń ciesielskich, zapoznanie z techniką wykonania czopów i kołków drewnianych, wykonanie 

wiązarów dachowych w grupach. Po odbyciu kursów, osoby biorące udział w praktycznej nauce, uzyskają kompetencje 

zawodowe specjalisty obróbki drewna i konserwacji elementów drewnianych, które będą potwierdzone certyfikatem. 

Natomiast Partner zdobędzie praktykę i doświadczenie w Polsce.  Wzbogaci swoją wiedzę poprzez wymianę 

doświadczeń z kadrą polską, dzięki czemu zdobędzie wiedzę na temat regionalnego rynku pracy w Polsce. Wdrożony 

program po zaadaptowaniu zostanie rozpowszechniony (promocja oferty edukacyjnej partnera niemieckiego na 

terenie Polski z możliwością wypromowania programu w innych krajach UE).                                    O wdrożonym projekcie 

szkoleniowym będziemy na bieżąco informować na specjalnie dedykowanym profilu Facebook, na stronie 

Stowarzyszenia - www.naszpomost.pl. O realizowanym projekcie i prowadzonych szkoleniach poinformowane będą 

media lokalne. W województwie lubuskim do 26 Centrów Integracji Społecznej zostanie przesłana informacja o 

adaptacji programu nauczania. Zamieszczona informacja na stronach internetowych w wersjach wielojęzycznych, 

spowoduje nieograniczony dostęp do wiedzy o programie.  Korzyści współpracy będą obopólne, co wpłynie na dalsze 

współdziałanie stron, rozwój podmiotów, realizację kolejnych działań w branży i przekazywanie wiedzy kolejnym 

uczestnikom oraz współpracę ponadnarodową. 

Współpraca z partnerem zakłada transfer, zaadaptowanie oraz wdrożenie nowego,  innowacyjnego programu 

edukacyjnego w zakresie polsko-niemieckiego specjalisty obróbki drewna i konserwacje elementów drewnianych. 

http://www.naszpomost.pl/
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Wypracowane rozwiązania zostaną wprowadzone na stałe do oferty edukacyjnej  Centrum Integracji Społecznej w 

Świebodzinie. Realizacja projektu grantowego bez partnera zagranicznego nie byłaby możliwa, ponieważ istniejące na 

rynku lubuskim płatne kursy konserwacji elementów drewnianych nie obejmują tego typu szkoleń.  

Nowy program nauczania wdroży partner projektu grantowego, który posiada doświadczenie oraz profesjonalną bazę 

szkoleniową. Program będzie realizowany według następujących zadań: 

1. Zapoznanie Lidera projektu z koncepcją szkolenia w zakresie polsko-niemieckiego specjalisty w zakresie 

obróbki drewna i konserwacji elementów drewnianych. 

2.  Współpraca przy przygotowaniu wstępnej koncepcji Programu. 

3. Przeprowadzenie warsztatów zawodowych dla uczestników Centrum Integracji  Społecznej. 

4. Trening dla kadry szkoleniowej - warsztaty zawodowe 

5. Współpraca przy opracowaniu programu szkoleniowego 

6. Współpraca przy opracowaniu programu praktyk 

7. Współpraca przy przygotowaniu Programu nauczania. 

Wypracowany program nauczania „Nowoczesny stolarz na rynku pracy” będzie można wdrażać w instytucjach i 

placówkach edukacyjnych na terenie kraju oraz UE. Z powodzeniem będą mogły zostać wpisane do oferty szkoleniowej 

np. w Ochotniczych Hufcach Pracy, Powiatowych Urzędach Pracy, Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie oraz 

Ośrodkach Pomocy Społecznej, etc. Opracowany program nauczania wejdzie również do stałej oferty szkoleniowej 

Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji "Pomost" w Świebodzinie i będzie wykorzystywany przy realizacji oferty edukacyjnej. 

Program edukacyjny jako kompendium wiedzy i dobra praktyka będzie wykorzystywany we współpracy w układach 

partnerskich.    

3. Cele Programu. 

W ramach realizacji programu osiągnięte zostaną następujące cele: 

 

➢ Zmniejszenie liczby osób  bezrobotnych oraz liczby osób z niskim wykształceniem 

➢ Uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez uczestników 

➢  Wymiana doświadczeń miedzy krajami 

➢ Promowanie nazwy partnera na krajowym i europejskim rynku pracy 

➢ Wdrożenie programu nauczania do stałej oferty szkoleniowej Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji 

"Pomost" oraz innych podmiotów 

 

4. Grupa docelowa 

Grupa docelowa, to uczestnicy Centrum Integracji Społecznej w Świebodzinie oraz kadra instruktorska. Zbudowane 

zostanie konsorcjum zarządzające wspólnym projektem, co spowoduje wzrost umiejętności kadry. 
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10 uczestników Centrum,  przejdzie pełen cykl unikatowego szkolenia poprzez zajęcia teoretyczne, praktyczne i 

praktyki zawodowe pozwalające uzyskać pełne kwalifikacje w oferowanym zawodzie. 

5-osobowa kadra instruktorska Centrum zapozna się ze specyfiką zawodu i przejdzie całą ścieżkę umożliwiająca 

prowadzenie kursów wraz z partnerem niemieckim zgodnie z unikatowym programem edukacyjnym. 

Element ponadnarodowy pozwoli poznać specyfikę i wymagania, jakie stawiają przed pracownikiem konsumenci 

niemieccy, dając również szansę na poszerzenie obszaru poszukiwania zatrudnienia. 

Uczestnicy zdobędą konkretny zawód, zwiększą swoja wartość na rynku pracy oraz wzmocnią poczucie własnej 

wartości. Kadra będzie gotowa na udział w kształceniu kolejnych uczestników. 

10 uczestników CIS dzięki zdobyciu nowych kwalifikacji zwiększy szanse na rynku pracy. Zdiagnozowane potrzeby kadry 

wykazują na konieczność przygotowania do prowadzenia szkoleń w tym zakresie edukacyjnym, dlatego kadra po 

projekcie podejmie się kształcenia kolejnych grup zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy. 

 

5. Metody i formy pracy 

Współpraca z zagranicznym partnerem, który podniesie Polskie standardy w zakresie stolarstwa oraz podzieli się swą 

wiedzą. Opracowany został program szkolenia poprzez zajęcia teoretyczne, praktyczne i praktyki zawodowe, dzięki 

którym uczestnicy uzyskają pełne kwalifikacje w oferowanym zawodzie. 

 

6.Program szkolenia 

Dzień Tytuł zajęć / opis Czas (8h 

dzień) 
Prowadzący Podpis 

 
 
1 

Objaśnienie do zawodu stolarz 

• Wstępna analiza oraz historia zawodu stolarza 

• Na czym polega praca stolarza, najważniejsze jego 
zadania oraz czynności 

• Jakimi cechami powinien się wyróżniać 

30min   

Zwiedzanie centrum szkoleniowego oraz zakwaterowanie 

• Obeznanie się z terenem podczas szkolenia,  
przedstawienie okolicy  

• Miejsca warsztatów szkoleniowych i zakwaterowanie 
uczestników 

1h   

Przedstawienie programu szkoleniowego / integracja  

• Opis programu podczas którego uczestnicy szkolenia 
otrzymają harmonogram szkolenia i szczegóły 
organizacyjne 

• Integracja uczestników  

1h  
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Wstęp do zasad bezpieczeństwa BHP 

• Zapoznanie się z przepisami BHP 

• Wymagania dotyczące stanowiska pracy ,obsługi maszyn 
oraz narzędzi 

• Co jest zabronione i o czym należy niezwłocznie pamiętać 
przed przystąpieniem do prac stolarskich oraz po ich 
ukończeniu 

2h   

Maszynoznawstwo 

• Zapoznanie się z typowymi oraz najczęściej używanymi 
narzędziami w jaki sposób ich używać i o czym pamiętać  

• Narzędzia elektryczne, ręczne i maszyny stacjonarne – 
wstępny opis i prezentacja bezpiecznej obsługi  

2,5h  

Organizacja stanowisk w warsztatach stolarskich 

• Na podstawie przedstawionych informacji uczestnicy w 
formie testu uporządkują i przygotują swoje stanowisko 
pracy według zasad BHP 

1h   

2 Podsumowanie dnia poprzedniego 

• Podsumowanie dnia poprzedniego w formie krótkiego 
quizu oraz pytań do uczestników szkolenia 

1,5h   

Rysunek techniczny 

• Przedstawienie podstawowych informacji jak 
przygotować profesjonalny rysunek techniczny do 
projektu w skali 1:1 

• Jak obliczyć wygodne schody (obliczanie wysokości, 
szerokości oraz długość biegu) 

• Przygotowanie własnego rysunku technicznego 

2h  

Materiałoznawstwo  

• W jaki sposób wybrać gatunek drewna i co jest 
najbardziej istotne w doborze drewna do schodów 

• Przedstawienie różnych gatunków drewna ich strukturę, 
budowę i zastosowanie w poszczególnych projektach 

• Zamiennik drewna czyli elementy fornirowane 

2h   

Wprowadzenie do prac ręcznych przy budowie schodów 

• Nanoszenie linii ciecia na podłużnice schodów 

• Obróbka desek schodowych strugiem 

• Obróbka narzędzi ręcznych takich jak dłuta i gwintówki 

• Stała kontrola jakości i ewentualne prace naprawcze 

2,5h  
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3 Części schodów , typy i ich konstrukcja  

• Zapoznanie się z nazwami części schodów (bieg, podest, 
spocznik, podniebienie, dusza, policzek, stopnica, 
podstopnica, nosek) 

• Schody jednokierunkowe , czym jest współczynnik 
gradientu 

• Rodzaje nosków, rozmieszczenie śrub mocujących oraz 
konstrukcja schodów 

• Typy schodów (Jednobiegunowe, dwubiegunowe, 
łamane, wachlarzowe, zabiegowe, kręcone) 

• Ciekawostka o schodach Watykańskich oraz schodach w 
Queen’s House  

1h   

Zajęcia praktyczne 

• Wykuwanie otworów w stopniach schodów a pomocą 
dłut, gwintowników i podstawowych strugarek 

• Bezpieczna praca na maszynach stacjonarnych typu pila , 
frezarka , strugarka 

• Produkcja stopnic  

• stała kontrola jakości i ewentualne prace naprawcze 

7h   

4 Odnowa starych schodów drewnianych 

• Zapoznanie się z etapami prac co należy zrobić przed ich 
rozpoczęciem i jakie zabiegi trzeba kolejno wykonać 

• Czym i jak należy szlifować stare schody 

• Zabezpieczenie drewnianych schodów po przez staranne 
gruntowanie (olej, klej, bejca) 

1h   

Zajęcia praktyczne 

• Obróbka powierzchni drewnianych elementów schodów 
za pomocą szlifierek ręcznych  

• Ciągła kontrola jakości i ewentualne prace naprawcze 

• Praca na maszynach stacjonarnych (pila frezarka, 
strugarka) 

• Fazowanie stopnic schodów na frezarce stołowej 

7h  

5 Zajęcia praktyczne 

• Prawidłowy montaż schodów z klejeniem i skręcaniem 
podłużnic schodów 

5,5h   

Prezentacja wyników 

• Opis konstrukcji ,rodzaju drewna i jakie narzędzia zostały 
użyte podczas tworzenia projektu prze uczestników 
szkolenia 

 

1h  

Prawidłowe uporządkowanie stanowiska pracy 

• Dokładne oczyszczenie stanowiska, ułożenie narzędzi 
pomocniczych 

• Oczyszczenie używanej ochrony osobistej 

• Upewnić się ze stanowisko nie stwarza żadnych zagrożeń 
dla otoczenia 

• Wyłączenie dopływ energii elektrycznej od maszyny 

30 min 
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Wystawienie ocen końcowych 

• Podsumowanie prac i przebiegu szkoleń przez wszystkich 
prowadzących 

• Generalne uwagi lub pytania od uczestników szkolenia 

30 min   

Wręczenie certyfikatów 

• Indywidualne wręczenie certyfikatu ukończenia szkolenia 
wraz ze zdjęciem i skromnym upominkiem  

 

30 min   

 

7. Informacje uzupełniające do planu szkolenia 

Zakład Promowania Kształcenia Zawodowego branży budowlanej Berlin – Brandenburg  ÜAZ Frankfurt (Oder) 

Centra szkoleniowe BFW 

 

Cottbus                                                              Frankfurt                                                 Brandenburg 

 

Ośrodek szkoleniowy UAZ Frankfurt 
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Zakwaterowanie bezpośrednio przy hali szkoleniowej 

Aktywności wewnątrz budynku w czasie wolnym  

 

 

 

a) Zawód stolarza 
 
Zawód stolarza posiada długą tradycję. Pierwszy cech stolarski założono pod koniec XV wieku w Krakowie. 

Praca stolarza polega na tworzeniu z różnych rodzajów drewna oraz materiałów drewnopochodnych przedmiotów 

codziennego użytku i mebli. Obowiązki i codzienna praca stolarza wiąże się z drewnem i materiałami 

drewnopodobnymi. Powinien on więc rozpoznawać gatunki i wiedzieć, które należy wykorzystać przy danym zleceniu. 

Musi także dobierać i skutecznie wykorzystywać specjalistyczne narzędzia. Do prac stolarskich zalicza się heblowanie, 

szlifowanie, lakierowanie, bejcowanie, sklejanie i montowanie poszczególnych elementów – a każde z tych zajęć 

wymaga odpowiednich przyrządów i metod obróbki. 

Najważniejsze  zadania stolarza to: 

• wykonywanie i konserwacja elementów drewnianych używanych w budownictwie  

• wykonywanie i konserwacja mebli zwykłych oraz ozdobnych 

• wykonywanie i konserwacja drewnianych przedmiotów codziennego użytku  

• odnawianie  i  konserwacja  drewnianych antyków 
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b) Narzędzia 

 

• Piła 

• Zacisk  

• Tarnik (pot.raszpel, raszpla) 

• Szlifierka  

• Dłuto  

• Wiertarka do drewna 

• Heblarka (Abrichte) 

• Strugarka (Hobel) 

• Drewniany młotek. 
 

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_potoczny
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Co to są narzędzia ręczne? 

• Narzędzia do trasowania 

- rysik, ołówek, znacznik, 

- węgielnica, węgielnica nastawna (śmiga) 

• Narzędzia do przerzynania piły: 

- Ramowa 

- Rozpłatnica 

- Grzbietnica 

- Narznica 

- Otwornica 

 
Narzędzia do wyrównywania powierzchni strugi: 

• Zdzierak 

• Równiak 

• Gładzik 

• Spust 
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• Kątnik 

• Tarniki  i pilniki 

• Cykliny 

• Kostki szlifierskie, papiery ścierne 
 

Narzędzia pomocnicze: 

• Siekiery i topory 

• Młotki i pobijaki 

• Obcęgi i kombinerki 

• Ściski stolarskie 

• Szpachelki 

• Wkrętaki 

• Pędzle i wałki do lakierowania 

 

c) Zasady bezpieczeństwa pracy 

 
1. Uwagi ogólne 

Do samodzielnej pracy przy obsłudze maszyn stolarskich może przystąpić osoba: 

• pełnoletnia, 

• mająca odpowiednie przyuczenie do zawodu 

 

Mająca przeszkolenie: 

• wstępne, ogólne, stanowiskowe bezpieczeństwa i higieny pracy, w zakresie ochrony przeciwpożarowej do 
pracy na konkretnej maszynie, 

• legitymująca się dobrym stanem zdrowia poświadczonym aktualnym orzeczeniem lekarza medycyny pracy, 

• mająca zezwolenie bezpośredniego przełożonego na wykonywanie pracy, 

• ubrana w odzież robocza, która jest obcisła, ma zapinane mankiety, 

•  jest w nakryciu głowy całkowicie nakrywającym włosy.  

• w miarę potrzeby używający ochronniki słuchu i okulary ochronne lub przyłbice. 

 
Przed rozpoczęciem pracy pracownik powinien: 

• Szczegółowo zapoznać się ze stanowiskową instrukcja bhp znajdujacą sie na stanowisku pracy, 

Ubrać się w odzież roboczą i ochronną przewidzianą do użycia na danym stanowisku pracy, 

• Sprawdzić stan wyposażenia technicznego stanowiska, w tym stan techniczny maszyn i urządzeń, narzędzi, osłon 
i zabezpieczeń, 

• W razie wykonywania prac związanych z przenoszeniem przedmiotów zapoznać się z instrukcja bhp ręcznych 
prac transportowych, 
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• Sprawdzić czy oświetlenie jest odpowiednie, 

• Zapewnić właściwą ilość materiałów potrzebnych do wykonania zadania, 

• Usunąć wszystkie zbędne przedmioty znajdujące sie w miejscu pracy, 

• Upewnić sie czy rozpoczęcie pracy nie spowoduje zagrożeń dla osób przebywających na tym stanowisku pracy 
lub w jego bezpośrednim otoczeniu. 

 

        UWAGA 

• W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, czy usterek nie wolno podejmować pracy. Należy niezwłocznie 
powiadomić o tym swojego bezpośredniego przełożonego w celu szybkiej ich likwidacji. Dopiero po upewnieniu 
sie, ze zostały one usunięte pracownik może przystąpić do wykonania zadania. 

 

2. Wymagania dotyczące stanowiska pracy: 
 

-musi być uporządkowane, 
- elementy przeznaczone do obróbki i obrobione są składowane na dostosowanych do tego celu paletach, 
- właściwe  oświetlone, 
-odpowiednio ogrzane, 
- w pomieszczeniach, gdzie znajdują się maszyny winna być sprawna wentylacja mechaniczna ogólna, a także odciągi 
miejscowe do wiórów i trocin, 

- maszyny winny być tak ustawione, by dostęp do nich był swobodny z każdej ze stron, tak by wyeliminować 
niebezpieczeństwo poniesienia wypadku przez obsługującego, 
- niektóre maszyny powinny być wygrodzone ekranami ochronnymi chroniącymi innych pracowników przed 
odpryskami drewna. 

W czasie prac należy: 

• Ściśle stosować się do zaleceń instrukcji bhp oraz poleceń i wskazówek przełożonych, 

• Podczas wykonywania pracy koncentrować całą swoją uwagę wyłącznie na czynnościach wykonywanych, 

• Pracować z szybkością odpowiadająca naturalnemu rytmowi pracy, wykonywać tylko prace zlecone przez 
bezpośredniego przełożonego, 

Materiały używane podczas procesu pracy składować tak, by nie stwarzały żadnych zagrożeń wypadkowych, narzędzia 
powinny być odkładane na ściśle wyznaczone miejsce. 

 

3. Wymagania dotyczące obsługiwania maszyn: 

a)Powinny mieć certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

b) Powinny być po przeprowadzonych przeglądach okresowych i bieżąco naprawiane, 

c) Co 2 lata i po każdej naprawie, malowaniu i zmianie miejsca powinny mieć sprawdzana, przez osoby do tego 
upoważnione, skuteczność działania instalacji przeciwporażeniowej, 

d) Elementy sterownicze winny być dobrze zabezpieczone przed przypadkowym włączeniem i tak uruchamiane (przy 
ręcznych maszynach) by zwolnienie wyłącznika powodowało wyłączenie maszyny, 

e) Przy maszynach stacjonarnych elementy sterownicze musza być łatwo dostępne, dobrze zabezpieczone przed 
przypadkowym włączeniem. Jeśli są one obsługiwane przez więcej niż jedną osobę musza być łatwo dostępne 
z obu stron urządzenia. 

f) Wszystkie elementy ruchome musza być osłonięte, urządzenia zabezpieczające muszą być zamocowane na swoim 
miejscu 
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g)   montaż, naprawy czy czyszczenie obrabiarek winny być wykonywane przez upoważnionego pracownika: 
•   przy wyłączonym napędzie urządzenia,  zabezpieczonym tak, by niemożliwe  było przypadkowe jej 

uruchomienie, 
•   w miejscach wyznaczonych zostały postawione tablice z napisem „Naprawa – nie uruchamiać“ 

h)   urządzenia mocujące obrabiany materiał musza gwarantować pewne zamocowanie  obrabianego materiału 

 

4. Obsługa maszyn: 

a)Pracownik uruchamiający obrabiarkę zobowiązany jest do sprawdzenia, czy uruchomienie jej nie grozi wypadkiem, 

• Czy obrabiarka i narzędzia są w należytej sprawności, 

• Czy osłony, zabezpieczenia, czy urządzenia ostrzegawcze są na właściwych miejscach i w dobrym stanie,  

• Czy przewód zasilający wraz z wtyczka nie wykazują oznak uszkodzenia 

b)Jeśli przy danym urządzeniu pracuje więcej osób, każda z nich zobowiązana jest do sprawdzenia, czy uruchomienie 
jej nie spowoduje wypadku. Pracownik odpowiedzialny za prace na danej obrabiarce dopiero po stwierdzeniu, że na 
każdym odcinku nie ma zagrożeń i ostrzeżeniu współpracowników może ją uruchomić, 

c)Należy sprawdzić umocowanie obrabianego przedmiotu, tak by niemożliwe było jego wyrwanie w czasie obróbki, 

d)Przy obróbce materiału o znacznej długości należy stosować odpowiednie przystawki. 

 
Zabronione jest: 
 

a. Praca bez wskazanej przez pracodawcę odzieży roboczej, która winna być bez odstających 
i zwisających części. Bez nakrycia głowy, czy tez bez zalecanych ochronników słuchu lub oczu, 

b. Praca na niesprawnej maszynie, 

c. Zastawianie przejść i dróg miedzy maszynami, 

d. Obrabianie drewna rozbiórkowego (mogą w nim znajdować sie np. gwoździe, śruby), 

e. Jeśli obrabiarka nie ma samoczynnego smarowania- smarowanie podczas pracy maszyny. Czynność tą można 
wykonywać tylko przy unieruchomionym sprzęcie. Jeśli podczas smarowania rozleje sie oliwa należy ją natychmiast 
usunąć, tak by nie spowodowała np. pośliźnięcia i upadku pracownika, 

f. Hamowanie obrabiarki ręką lub przy użyciu jakichkolwiek przedmiotów 

g. Sprawdzania dłonią dokładności obróbki czy jakichkolwiek manipulacji przy obrabianym przedmiocie, 

h. Usuwanie wiórów i ścinek z urządzeń pozostających w ruchu, 

i. Ręczne usuwanie wiórów należy wykonywać za pomocapedzli, szczotek czy specjalnych haczyków, 

j. Stosowanie oświetlenia miejscowego o napięciu wyższym jak 24V. 

 
5. Zalecenia szczegółowe: 

Wiertarki: 

Należy sprawdzić: 
 

a) Czy uchwyt wiertarki nie ma wystających elementów mogących skaleczyć rękę lub zaczepić 
o ubranie, 

b) Czy wszystkie elementy ruchome są osłonięte, 
c) Czy materiał jest mocowany na stole wiertarki przy pomocy zacisku lub imadła pozwalającego na pewne jego 

zamocowanie, 
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d) Czy wiertła i inne narzędzia przeznaczone do wykonania danej pracy sa naostrzone  
i odpowiednie 

Zabronione jest: 

• Zmienianie podczas wiercenia położenia wiertarki poziomej, 

• Trzymanie rękami przedmiotów wierconych, 

• Praca w rękawicach lub z dłonią owiniętą bandażem. 
 

        Szlifierki do drewna:  

Należy zadbać, by: 

a) Zostały zamontowane odpowiednie urządzenia do odprowadzania pyłu, 
b) Stół podawczy był dostosowany do wzrostu pracownika, daje się łatwo sterować i ma listwę oporowa od strony 

kola napędowego 
c) Znajdowała się osłona po nieroboczej stronie tarczy szlifierskiej, 
d) Na stanowisku szlifierskim znalazły się o właściwej konstrukcji dopasowane tzw. wodzidła do  szlifowania 

małych elementów. 
 

Frezarki do drewna: 

Należy sprawdzić, czy: 

a) Frez nie jest uszkodzony, 
b) Frez jest dobrze naostrzony, 
c) Frez jest odpowiednio dobrany do rodzaju frezowania  i materiału, 
d) Frez jest zamocowany na wrzecionie wystarczająco mocno i centrycznie, 
e) Obsługujący przy maszynie maja zapewnione i  stosują urzadzenia zabezpieczające 

 i pomocnicze tj. „grzebienie“, kółka prowadzące, ochronne itp. 
 

Pilarki tarczowe: 

a. Nie należy używać pil tarczowych o uszkodzonych czy zniekształconych tarczach, 

b. Należy  zadbać, by: 

• Tarcza była dobrana odpowiednio do rodzaju cięcia, 

• Ilość obrotów podana z boku tarczy jest zgodna z obrotami pilarki, 

• Tarcza jest właściwie zamocowana na wrzecionie tzn. centrycznie  i dostatecznie mocno dociśnięta 
pierścieniami dociskowymi 

• Osłona tarczy jest samoczynna tzn. ustawia sie na wysokości 5-10mm nad przerzynanym materiałem i 
samoistnie opada na stół, tak ze w pełni osłania tarcze piły. 

 
Prace ręczne: 

1. Narzędzia używane do pracy ręcznej winny być we właściwej sprawności technicznej. 

2. Zabronione jest używanie: 

• Sklepanych młotkow (z grzybkiem), 

• Sklepanych  przecinaków (z grzybkiem), 

• Rozkalibrowanych cegów, 
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• Rozwidlonych kluczy, 

• Dłut i pilników bez uchwytów. 
 

3.     Narzędzia używane do pracy ręcznej winny być ułożone w ustalony sposób, tak by znajdowały sie 
        w zasięgu reki pracującego nimi. 
 

PO ZAKONCZENIU PRACY NALEZY: 

• Dokładnie oczyścić stanowisko robocze, ułożyć narzędzia i przyrządy pomocnicze, oczyścić używane ochrony 
osobiste i odłożyć na stale miejsce ich przechowywania, 

• Upewnić się czy pozostawione stanowisko i urządzenia nie stworzą żadnych zagrożeń dla otoczenia, 

• Wyłączyć dopływ energii elektrycznej od maszyny i uporządkować stanowisko robocze 

 

d)  Wprowadzenie do bezpiecznej pracy na maszynach stacjonarnych 
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e) Jak wybierać gatunek drewna do schodów? 

Twardość drewna to dość istotny parametr, zwłaszcza jeśli ma ono być użyte w bardzo eksploatowanym miejscu. Do 

wykonania schodów zdecydowanie bardziej nadają się twardsze gatunki drewna, ponieważ będą bardziej odporne na 

ścieranie i uszkodzenia mechaniczne. Miękkie gatunki, nawet wzmocnione lakierem, nigdy nie osiągną takiej 

wytrzymałości. Jednak w przypadku schodów wewnętrznych równie istotne co twardość są walory estetyczne 

poszczególnych gatunków drewna i to warto także mieć na uwadze. 

 

Rodzime gatunki: 

Najczęściej stopnie i inne elementy wykonuje się z rodzimych gatunków: 

-   Jesion - ma właściwości porównywalne z właściwościami dębu, jest za to dużo tańszym od niego materiałem.

 

 

 Dab – duża odponość na ścieranie. Polecane do montażu w miejscach intensywnie użytkowanych. 

 Buk- tego typu schody wewnętrzne nie powinny być montowane w przestrzeniach o bardzo intensywnym stopniu 

użytkowania. Buk nie jest zalecany na schody z racji podatności na odkształcenia. 

• Najdroższe są schody oraz okładziny schodów wykonane z egzotycznych gatunków drewna: 
iroko, merbau, tek, jatoby 

 
➢ Drewno iroko  

- jest drewnem o złocistym kolorze, który ciemnieje pod wpływem działania czynników atmosferycznych.  
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➢ Drewno merbau 

- to drewno bardzo ciężkie, doskonałe właściwości mechaniczne.  Nie bez powodu rodzaj ten nazywany jest również 
drewnem żelaznym. 

Jest raczej trudne do obróbki ze względu na obecność płynnych gumożywic w korze, które brudzą krawędzie tnące 
zębów pił.  

Drewno to dobrze utrzymuje gwoździe i wkręty, można je również łączyć przy użyciu klejów. 
 

➢ Drewno tek 

- cechuje go duża zawartość naturalnych substancji oleistych, przez co jest wysoce wodoodporny.  

Jest twarde i trwałe (wybierane przez budowniczych łodzi  
i projektantów mebli ogrodowych). 
 

➢ Drewno jatoby 

- niezwykła trwałość oraz twardość (co najmniej dwa razy większa twardość jak u dębu). 
Ma ona wyjątkowo mocne oraz gęste drewno. Nadaje się ono idealnie, jako materiał na wszelkiego rodzaju meble, a 

także podłogi.  Drewno pod wpływem promieni słonecznych może zmienić swoją barwę. 

Drewno może być najpiękniejsze, ale jego walory konstrukcyjne zmniejszają się, gdy nie jest odpowiednio suche. 

Wilgotność takiego surowca na schody drewniane nie powinna przekraczać 8%. 

f) Części schodów: 

•     Bieg – nachylona część schodów, składająca się ze stopni i biegnąca w jednym  kierunku. 

•     Podest – pozioma płyta kończąca bieg na piętrze. 

•     Spocznik – pozioma płyta kończąca bieg na półpiętrze. 

•     Podniebienie – spodnia nachylona płaszczyzna biegu schodowego. 

•     Dusza – prześwit między biegami w schodach dwubiegowych powrotnych lub pusta przestrzeń w centrum 
innych schodów. 

•     Policzek – belka policzkowa, na której oparte są stopnie – wsuwane w policzek lub nasadzane górą. 

•     Stopnica – pozioma część stopnia, na której stawia się stopę. 

•     Podstopnica – pionowa część stopnia (schody bez podstopnic – to schody ażurowe). 

•     Nosek (naczółek) – część stopnia wysunięta nad podstopnicą i zwiększająca  w ten sposób jego płaszczyznę. 
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    Schody można klasyfikować w zależności od : 

• Kształtu, położenia biegów, 

• Przeznaczenia, usytuowania, 

• Materiału z jakiego zostały wykonane,  

• Rodzaju konstrukcji nośnej,  

• Odporności na działanie ognia 
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8. Wzór listy obecności na szkoleniu 

 

  Uczestnik Podpis uczestnika 

 

DZIEN 

PIERWSZY 

 

 

Data: 

 

Prowadzący: 
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  Uczestnik Podpis uczestnika 

 

DZIEN  

DRUGI 

 

 

Data: 

 

Prowadzący: 
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  Uczestnik Podpis uczestnika 

 

DZIEN  

TRZECI 

 

 

Data: 

 

Prowadzący: 
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  Uczestnik Podpis uczestnika 

 

DZIEN  

CZWARTY 

 

 

Data: 

 

Prowadzący: 
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  Uczestnik Podpis uczestnika 

 

DZIEN  

PIATY 

 

 

Data: 

 

Prowadzący: 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  


