
STOLARZ 

Charakterystyka zawodu 

Stolarz to rzemieślnik, który wykonuje z drewna meble lub elementy potrzebne w budownictwie 

i wykończeniu wnętrz. Ten zawód rzemieślniczy ma długą tradycję. Pierwszy cech stolarski założono pod 

koniec XV wieku w Krakowie. Stolarz jest pracownikiem, który wykonuje i konserwuje przedmioty 

drewniane lub drewnopodobne takie jak: meble (w budynkach mieszkalnych, w halach produkcyjnych, 

w magazynach, w obiektach handlowo-usługowych), meble artystyczne, elementy stolarki budowlanej, 

skrzynie, instrumenty muzyczne, ramy, wyroby dekoracyjne itp. 

Sylwetka kandydata 

Zawód stolarza wymaga przede wszystkim zdolności manualnych niezbędnych przy wykonywaniu niemal 

każdej z czynności w tym zawodzie. Ważna jest również wyobraźnia przestrzenna, umiejętność 

sporządzania i odczytywania rysunków technicznych, dokładność i cierpliwość. Jeśli chodzi o cechy fizyczne 

stolarz powinien być silnym, zdrowym człowiekiem z dobrym wzrokiem i umiejętnością rozróżniania barw. 

Przeciwwskazania zdrowotne 

Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu są wady wzroku niepoddające się korekcji, daltonizm, 

wszelkie choroby ograniczające sprawność manualną rąk, a także przewlekłe choroby dróg oddechowych 

i alergie. 

Zdobywane umiejętności zawodowe 

Uczniowie są przygotowywani do następujących zadań zawodowych: 

 wykonywanie i konserwacja elementów drewnianych używanych w budownictwie (np. schodów, 

drzwi, okien, parkietów, szaf wnękowych), 

 wykonywanie i konserwacja mebli zwykłych oraz ozdobnych, 

 wykonywanie i konserwacja drewnianych przedmiotów codziennego użytku (np. ramy do obrazów, 

instrumenty muzyczne), 

 odnawianie i konserwacja drewnianych antyków, wycinanie elementów drewnianych, 

 łączenie elementów za pomocą kleju, śrub, gwoździ lub zszywek, 

 szlifowanie, 

 heblowanie, 

 frezowanie, 

 oklejanie mebli, 

 lakierowanie, bejcowanie lub malowanie powierzchni drewnianych, 

 montowanie mebli i przymocowywanie ich do ścian. 

Możliwości zatrudnienia 

Stolarz jest jednym z bardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy. Znajduje się w grupie zawodów o 

minimalnym poziomie bezrobocia. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że pracodawcy poszukują dobrych 

stolarzy. W tym zawodzie bardzo liczy się fachowość - umiejętności praktyczne i teoretyczne. Osoby 

spełniające ten warunek nie mają problemów ze znalezieniem pracy. Stolarze przeważnie znajdują 

zatrudnienie w stolarniach, fabrykach mebli, pracowniach. Mogą też pracować na placach budowy, w 

dużych fabrykach mebli, małych zakładach stolarskich. W zawodzie stolarza częste jest zakładanie własnych 

firm. 


