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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Operator maszyn do produkcji płyt i sklejek 817201

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu










Maszynista odwadniacz płyt pilśniowych.
Operator impregnatora płyt i sklejek.
Operator maszyn do impregnacji płyt.
Operator maszyn do impregnacji sklejki.
Operator maszyn do produkcji płyt.
Operator maszyn do produkcji sklejek.
Operator maszyn stolarskich.
Operator podziałówki.
Operator urządzeń do produkcji paneli.

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


8172 Wood processing plant operators.

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 marcu 2019 r.,
 zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji
i jakości informacji o zawodach.
Autorzy i eksperci opiniujący
Zespół Ekspercki:




Kamil Malinowski – Edukacja i Kształcenie Zawodowe. EKZ. Norbert Fleischer, Olsztyn.
Tomasz Sułkowski – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Rafał Żurowski – Komandor SA, Radom.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:




Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Ireneusz Woźniak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Mirosław Żurek – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
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Recenzenci:



Paweł Przystalski – Dolmeb sp. z o.o., Świdnica.
Danuta Rak – 3DR Studio projektowo-szkoleniowe, Rzeszów.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Danuta Jasińska – Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział Płock.
Leszek Jaszczyk – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa, Radom.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2019 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
Operator maszyn do produkcji płyt i sklejek obsługuje maszyny i urządzenia służące do produkcji
płyt pilśniowych20, wiórowych21 i paździerzowych19 oraz różnego rodzaju sklejek27 drewnianych,
a także wykonuje ich konserwację.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Operator maszyn do produkcji płyt i sklejek obsługuje urządzenia wykorzystywane do produkcji płyt
i sklejek, są to m.in.:
 maszyny rozwłókniające i mielące drewno oraz włókna drzewne,
 przenośniki zrębków37, wiórów i paździerzy17,
 maszyny doprowadzające kleje wykorzystywane w produkcji płyt i sklejek,
 maszyny do formatowania i wykończania wytworzonych płyt i sklejek.
Operator maszyn do produkcji płyt i sklejek, w zależności od rodzaju wykorzystywanego surowca
i rodzaju produkowanych płyt, dobiera i ustawia parametry maszyn i urządzeń wykorzystywanych
w procesie produkcji. Przygotowuje emulsje klejowe, żywice, utwardzacze według receptury
i reguluje ich dopływ do produkcji. Na bieżąco kontroluje parametry, ilość i jakość materiałów
wykorzystywanych w produkcji oraz monitoruje stan techniczny maszyny i zgłasza awarie. Obsługuje
również urządzenia do formowania, szlifowania, chłodzenia3, sezonowania26 i klimatyzowania10
wyprodukowanych płyt i sklejek.
Po zakończonej pracy czyści i prowadzi prace związane z konserwacją maszyn i urządzeń
wykorzystywanych w produkcji płyt i sklejek.
Sposoby wykonywania pracy
Operator maszyn do produkcji płyt i sklejek wykonuje działania związane m.in. z:
 obsługiwaniem urządzeń do formułowania kobierca płyt wiórowych i wstęgi płyt pilśniowych oraz
urządzeń do prasowania płyt,
 obsługiwaniem urządzeń do uplastyczniania i skrawania drewna, przecinania, sklejania
i prasowania sklejki, suszenia fornirów,
 obsługiwaniem defibratorów4 rozwłókniających drewno32 oraz holendrów9 mielących włókna
drzewne z przeznaczeniem na płyty pilśniowe,
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regulowaniem wydajności defibratora oraz koncentracji masy przez doprowadzenie
odpowiedniej ilości wody na holendry,
sterowaniem i obsługiwaniem przenośników zrębków, wiórów i paździerzy do odpowiednich
zasobników,
nadzorowaniem pracy urządzeń służących do wychwytywania ze zrębków zanieczyszczeń
metalowych,
obsługiwaniem urządzeń stacji sortowania wiórów lub urządzeń oczyszczających paździerze,
regulowaniem pracy urządzeń do produkcji płyt i sklejek,
regulowaniem pracy urządzeń sporządzających i doprowadzających kleje do produkcji płyt
wiórowych i sklejek,
regulowaniem równomiernego nasypu wiórów na transportery i sita sortownicze,
przeprowadzaniem doraźnej kontroli jakości wiórów, wilgotności, wymiarów i jakości drewna,
monitorowaniem pracy urządzeń transportowych, wag odważających ilość wiórów dostarczanych
do zaklejarki35,
regulowaniem dopływu kleju do wiórów i paździerzy przy produkcji płyt wiórowych
i paździerzowych lub masy przy produkcji płyt pilśniowych, w zależności od szybkości przebiegu
produkcji, wilgotności wiórów lub paździerzy, grubości płyt,
sporządzaniem właściwych emulsji klejowych, dozowaniem żywic, utwardzaczy i środków
hydrofobowych wg receptury,
regulowaniem klap do zasypywania wiórami i paździerzami blachy obiegowej2 przy produkcji płyt
wiórowych i paździerzowych,
regulowaniem spilśnienia masy, jej odwadniania, grubości i przecinania wstęgi na odpowiednie
formaty,
przygotowywaniem masy powlekającej (kryjącej lub barwiącej) powierzchnię wstęgi,
prowadzeniem procesu chłodzenia i sezonowania płyt pilśniowych twardych i bardzo twardych
w komorach hartowniczych i klimatyzacyjnych,
konserwowaniem i usuwaniem drobnych awarii obsługiwanych urządzeń.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2. Kompetencja
zawodowa.

2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja
pracy)
Warunki pracy
Operator maszyn do produkcji płyt i sklejek pracuje zazwyczaj w pozycji stojącej w pomieszczeniach
zamkniętych, gdzie występuje oświetlenie naturalne i sztuczne oraz systemy wentylacyjne. Są to
najczęściej hale produkcyjne, gdzie panuje hałas, odczuwane są wibracje, zapylenie oraz opary
chemiczne.
Swoją pracę może wykonywać również w pobliżu ruchomych części maszyn, elementów
o podwyższonej temperaturze i wywierających duży nacisk. Ma również kontakt z niebezpiecznymi
substancjami chemicznymi, które wykorzystywane są w procesie produkcyjnym płyt i sklejek.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Operator maszyn do produkcji płyt i sklejek w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:
 defibratory,
 pilarki skracające18,
 rębarki24,
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skrawarki28,
bębny odpylające1,
odwłókniarki paździerzy16,
oczyszczarki włókien15,
młyny14,
dezintegratory5,
zasobniki wiórów (paździerzy)36,
suszarki31,
sortowniki30,
zaklejarki,
dysze natryskowe6,
rozpylacze tarczowe25,
maszyny formujące13,
przenośniki nasypowe23,
blachy obiegowe,
formy7,
urządzenia zraszające34,
prasy22,
skrawarko-wiórkarki29,
holendry,
listwy dystansowe12,
urządzenia chłodzące33.

Organizacja pracy
Operator maszyn do produkcji płyt i sklejek, w zależności od zakresu realizowanych zadań, miejsca
zatrudnienia i rozwiązań organizacyjnych, pracuje samodzielnie lub w zespole. Jego czas pracy jest
normowany i przebiega w systemie jedno-, dwu- lub trzyzmianowym, w wymiarze 8 godzin dziennie.
Operator maszyn do produkcji płyt i sklejek w trakcie wykonywania pracy kontaktuje się
z operatorami, użytkownikami maszyn i urządzeń. Wówczas część zadań wykonuje we współpracy
z nimi. Pracuje z ograniczonym stopniem autonomii i ponosi odpowiedzialność za jakość
wykonywanej pracy.
Występują sytuacje, kiedy czas pracy musi być dopasowany do procesu technologicznego, w którym
wykorzystywane są maszyny i urządzenia albo związany jest z ich przestojem, wynikającym z awarii.
W tych przypadkach operator może pracować w ponadnormatywnym wymiarze czasu pracy.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
Operator maszyn do produkcji płyt i sklejek w trakcie wykonywania prac narażony jest m.in. na:
 urazy mechaniczne i skaleczenia związane z obsługą urządzeń mechanicznych,
 pracę w środowisku zanieczyszczonym pyłem drzewnym, hałasem pochodzącym od pracy maszyn
oraz oparami klejów i innych środków chemicznych stosowanych w procesie prasowania
materiałów drzewnych,
 obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego spowodowane pracą w wymuszonej pozycji ciała
i przenoszeniem ciężkich płyt,
 zgniecenia kończyn przez części maszyn, które wywierają duży nacisk na elementy prasowane
oraz podczas transportu elementów wielkogabarytowych,
 porażenie prądem i działanie pola elektromagnetycznego,
 zagrożenie pożarowe wskutek wybuchu pyłów łatwopalnych,
 zmęczenie oczu spowodowane długotrwałym wytężaniem wzroku.
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2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód operator maszyn do produkcji płyt i sklejek ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
 ogólna sprawność fizyczna,
 sprawność układu oddechowego,
 sprawność układu kostno-stawowego,
 sprawność układu mięśniowego,
 sprawność narządu wzroku,
 sprawność narządu słuchu,
 sprawność narządu słuchu,
 sprawność narządów równowagi;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 ostrość słuchu,
 ostrość wzroku,
 widzenie stereoskopowe (widzenie głębi umożliwiające ocenę odległości),
 koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 zmysł równowagi,
 spostrzegawczość,
 zręczność rąk i palców;
w kategorii sprawności i zdolności
 zdolność koncentracji uwagi,
 podzielność uwagi,
 uzdolnienia techniczne,
 rozumowanie logiczne,
 zdolność do przestrzegania reguł, przepisów i standardów,
 współdziałanie i współpraca w zespole (grupie),
 łatwość przechodzenia z jednej czynności do drugiej,
 zdolność utrzymywania pozytywnych relacji ze współpracownikami;
w kategorii cech osobowościowych
 gotowość do pracy w szybkim tempie,
 gotowość do współdziałania,
 gotowość do pracy indywidualnej,
 gotowość podporządkowania się,
 odpowiedzialność za działania zawodowe,
 dbałość o jakość pracy,
 samodzielność,
 samokontrola,
 wytrzymałość na długotrwały wysiłek fizyczny,
 rzetelność,
 dokładność,
 dbałość o jakość pracy,
 skłonność do ładu i porządku,
 zainteresowania techniczne.
Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.3. Kompetencje społeczne; 3.4. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.
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Wymagania zdrowotne
Praca w zawodzie operator maszyn do produkcji płyt i sklejek zaliczana jest do prac średnio ciężkich.
Nie występują w niej specyficzne obciążenia umysłowe. Do pracy w zawodzie wymagana jest siła
fizyczna, wysoka sprawność manualna, spostrzegawczość, dokładność oraz odpowiedzialność
podczas wykonywania pracy. Osoba pracująca w zawodzie operator maszyn do produkcji płyt
i sklejek powinna posiadać dobry wzrok (możliwa ewentualna korekcja wad okularami), dobry słuch
oraz ogólną sprawność fizyczną. Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu są m.in.:
 znaczne zaburzenia sprawności kończyn górnych,
 brak widzenia stereoskopowego,
 upośledzenie ostrości widzenia,
 znaczna niepełnosprawność narządu słuchu,
 zaburzenia narządu równowagi,
 alergie na pyły oraz związki chemiczne,
 choroby skóry rąk,
 przewlekłe choroby płuc i oskrzeli,
 niewydolność układów oddechowego, trawienia oraz krążenia mające wpływ na poważne
obniżenie sprawności fizycznej,
 choroby neurologiczne powodujące gwałtowne, niekontrolowane ataki (np. epilepsja).
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
Do podjęcia pracy w zawodzie operator maszyn do produkcji płyt i sklejek preferowane jest
wykształcenie na poziomie branżowej szkoły I stopnia (dawniej zasadnicza szkoła zawodowa)
o profilu mechanicznym lub drzewnym.
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie
Pracę w zawodzie operator maszyn do produkcji płyt i sklejek może wykonywać osoba, która:
 została przyuczona do zawodu,
 uzyskała doświadczenie w trakcie wykonywania pracy,
 odbyła szkolenie w zakresie obsługiwania maszyn wykorzystywanych w produkcji płyt i sklejek,
zorganizowane w firmie specjalizującej się w produkcji takich maszyn lub w wyspecjalizowanym
ośrodku szkoleniowym.
Podjęcie pracy w zawodzie operator maszyn do produkcji płyt i sklejek ułatwiają:
 świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski w zawodach pokrewnych stolarz, stolarz
meblowy, mechanik – operator maszyn do produkcji drzewnej, nadawane w ramach kształcenia
rzemieślniczego, po zdaniu egzaminu organizowanego przez Izby Rzemieślnicze,
 dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w pokrewnych zawodach szkolnych mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej, stolarz, technik technologii drewna,
 świadectwo potwierdzające kwalifikację MG.04 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń przemysłu
drzewnego, wyodrębnioną w zawodach pokrewnych (szkolnych) mechanik-operator maszyn do
produkcji drzewnej oraz stolarz, uzyskane po spełnieniu wymagań formalnych i zdaniu egzaminu
organizowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
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świadectwo potwierdzające kwalifikacje: AU.15 Wytwarzanie wyrobów stolarskich oraz AU.50
Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna, wyodrębnione w zawodzie
pokrewnym (szkolnym) technik technologii drewna, uzyskane po spełnieniu wymagań
formalnych i zdaniu egzaminu organizowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Dodatkowymi atutami przy zatrudnieniu są:
 posiadanie suplementu Europass (w języku polskim i angielskim), wydawanego na prośbę
zainteresowanego przez Izby Rzemieślnicze (do świadectwa czeladniczego i dyplomu
mistrzowskiego) oraz Okręgowe Komisje Egzaminacyjne (do dyplomu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe),
 posiadanie certyfikatów i świadectw potwierdzających udział w szkoleniach z zakresu produkcji
wyrobów z drewna oraz tworzyw drzewnych, sklejania produktów drzewnych, obsługi maszyn
i urządzeń wykorzystywanych w klejeniu i prasowaniu tworzyw drzewnych,
 uprawnienia elektryczne – świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji do 1 kV,
 prawo jazdy kategorii B,
 uprawnienia operatora wózków widłowych,
 doświadczenie na identycznym lub podobnym stanowisku pracy.
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
Operator maszyn do produkcji płyt i sklejek może:
 pracować jako pracownik pomocniczy (członek zespołu) wykonujący proste prace produkcyjne,
 po zdobyciu doświadczenia pracować jako samodzielny operator maszyn wykorzystywanych
w produkcji płyt i sklejek,
 po nabyciu dalszego doświadczenia zawodowego, posiadając zdolności i umiejętności
organizacyjne oraz umiejętność pracy z ludźmi – awansować na stanowisko brygadzisty bądź
kierownika zmiany,
 uzyskać tytuł czeladnika, a następnie mistrza w zawodzie rzemieślniczym stolarz,
 rozwijać swoje kompetencje poprzez udział w kształceniu i/lub szkoleniu w zawodach
pokrewnych.
 doskonalić swoje umiejętności, uczestnicząc w szkoleniach branżowych oraz organizowanych
przez pracodawców.
Operator maszyn do produkcji płyt i sklejek może również kształcić się i rozwijać w zakresie zawodów
pokrewnych (szkolnych), np. technik technologii drewna i po zdaniu egzaminu maturalnego,
a następnie ukończeniu uczelni wyższej np. na kierunku związanym z przetwórstwem drewna,
awansować na stanowisko kierownicze bądź realizować zadania związane z projektowaniem
procesów przetwórstwa drewna, produkcji mebli, projektowaniem konstrukcji drewnianych
i nowych rozwiązań w przemyśle drzewnym.
Możliwości potwierdzania kompetencji
Obecnie (2019 r.) w zawodzie operator maszyn do produkcji płyt i sklejek nie ma możliwości
potwierdzania kompetencji zawodowych w ramach edukacji formalnej.
Okręgowe Komisje Egzaminacyjne oferują możliwość potwierdzenia kwalifikacji pełnych
w pokrewnych zawodach szkolnych (mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej, stolarz,
technik technologii drewna) oraz kwalifikacji cząstkowych:
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dla zawodu mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej lub stolarz w zakresie kwalifikacji
MG.04 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego,
dla zawodu technik technologii drewna w zakresie kwalifikacji AU.15 Wytwarzanie wyrobów
stolarskich oraz AU.50 Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna.

Alternatywną drogę potwierdzania kompetencji w zawodzie operator maszyn do produkcji płyt
i sklejek oferuje system nauki zawodu w rzemiośle, który umożliwia uzyskanie tytułu czeladnika,
a następnie mistrza w zawodach pokrewnych stolarz, stolarz meblowy, mechanik – operator maszyn
do produkcji drzewnej. Dokumentami potwierdzającymi te tytuły są odpowiednio: świadectwo
czeladnicze oraz dyplom mistrzowski.
Istnieje możliwość przystąpienia do egzaminów potwierdzających kwalifikacje rynkowe „Stolarz
meblowy – dyplom mistrzowski”, „Stolarz meblowy – świadectwo czeladnicze”, „Stolarz – dyplom
mistrzowski”, zgodnie z zasadami walidacji i certyfikacji kwalifikacji rynkowych, wprowadzonych do
Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.
Kompetencje zdobywane lub rozwijane w toku edukacji pozaformalnej i uczenia się nieformalnego
potwierdzają różnego rodzaju certyfikaty i zaświadczenia.
Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz
Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

2.7. Zawody pokrewne
Osoba zatrudniona w zawodzie operator maszyn do produkcji płyt i sklejek może rozszerzać swoje
kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
S

Technik technologii drewna
S
Stolarz
Szlifierz materiałów drzewnych
Tokarz w drewnie
Operator urządzeń rozwłókniających
Operator pilarek do pozyskiwania tarcicy
Operator pras w produkcji drzewnej
Operator sklejarek płyt stolarskich
Operator skrawarek drewna
Operator spajarek okleiny i łuszczki
Operator strugarek i frezarek do drewna
Operator urządzeń do końcowej obróbki płyt
Sterowniczy linii sztaplowania i pakietowania tarcicy
S
Mechanik – operator maszyn do produkcji drzewnej

Kod zawodu
311922
752205
752308
752310
817113
817202
817203
817204
817205
817206
817207
817208
817209
817212

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie operator maszyn do produkcji płyt i sklejek wykonuje różnorodne zadania, do
których należą w szczególności:
Z1 Obsługiwanie, regulowanie maszyn i urządzeń przygotowujących materiały do produkcji płyt
i sklejek.
Z2 Ustawianie parametrów pracy urządzeń przygotowujących i doprowadzających masę klejową.
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Z3 Obsługiwanie urządzeń i sterowanie nimi do formowania, prasowania kobierca11 płyt wiórowych
i wstęgi płyt pilśniowych.
Z4 Obsługiwanie urządzeń do klejenia i prasowania sklejek i sterowanie nimi.
Z5 Obsługiwanie urządzeń do cięcia płyty na żądany wymiar i sterowanie nimi.
Z6 Wykonywanie konserwacji i czyszczenie obsługiwanych maszyn i urządzeń.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Wytwarzanie płyt i sklejek
Kompetencja zawodowa Kz1: Wytwarzanie płyt i sklejek obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1,
Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z1 Obsługiwanie, regulowanie maszyn i urządzeń przygotowujących materiały do produkcji płyt
i sklejek
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:














Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii
pracy i ochrony środowiska w zakresie obsługi
maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesie
przygotowania materiałów do produkcji
i szlifowania płyt i sklejek;
Zasady przygotowania stanowiska pracy, maszyn
i urządzeń obsługiwanych w procesie produkcji
płyt;
Gatunki i własności drewna i tworzyw
drzewnych;
Zasady doboru materiałów do produkcji płyt
zgodnie z dokumentacją techniczną wyrobu;
Sposoby i etapy przygotowania materiałów do
produkcji płyt;
Budowę i zasady działania maszyn i urządzeń
przygotowujących materiały do produkcji
i szlifowania płyt i sklejek;
Typowe problemy i awarie występujące podczas
obsługi maszyn i urządzeń przygotowujących
materiały do produkcji i szlifowania płyt i sklejek.














Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony
ppoż., ergonomii pracy i ochrony środowiska
w zakresie obsługi maszyn i urządzeń
wykorzystywanych w procesie przygotowania
materiałów do produkcji i szlifowania płyt
i sklejek;
Przygotowywać stanowiska pracy na
poszczególnych maszynach i urządzeniach
wykorzystywanych w procesie produkcji płyt;
Określać rodzaje drewna i tworzyw drzewnych
wykorzystywanych w procesie przygotowania
materiałów do produkcji płyt i sklejek;
Dobierać odpowiednie materiały w zależności od
rodzaju produkowanych wyrobów zgodnie
z dokumentacją techniczną;
Sprawdzać stan techniczny maszyn i urządzeń
przed uruchomieniem procesu produkcji;
Obsługiwać i sterować maszynami i urządzeniami
przygotowującymi materiały do produkcji
i szlifowania płyt i sklejek;
Reagować na wszelkiego rodzaju awarie
i problemy występujące w procesie
przygotowania materiałów do produkcji;
Usuwać typowe usterki występujące w procesie
przygotowania materiałów do produkcji
i szlifowania płyt i sklejek.

Z2 Ustawianie parametrów pracy urządzeń przygotowujących i doprowadzających masę
klejową
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii
pracy i ochrony środowiska w zakresie obsługi
urządzeń przygotowujących i doprowadzających
masę klejową;
Charakterystykę masy klejowej w zależności od
produkowanego wyrobu (typu płyty);
Zasady doboru odpowiednich materiałów
i środków chemicznych do przygotowania masy
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Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony
ppoż., ergonomii pracy i ochrony środowiska
w zakresie obsługi urządzeń przygotowujących
masę klejową;
Określać pożądane właściwości masy klejowej
w zależności od produkowanego wyrobu;
Dobierać odpowiednie proporcje składników do
produkcji masy klejowej zgodnie
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klejowej;
Zasady uruchamiania urządzeń i sterowania nimi
do przygotowywania i doprowadzania masy
klejowej;
Budowę i zasady działania urządzeń
przygotowujących i doprowadzających masę
klejową;
Typowe problemy występujące podczas obsługi
urządzeń przygotowujących i doprowadzających
masę klejową.







z dokumentacją techniczną;
Sprawdzać stan techniczny obsługiwanych
urządzeń przed przystąpieniem do pracy;
Uruchamiać urządzenia do przygotowania
i doprowadzania masy klejowej i sterować nimi;
Regulować parametry urządzeń w celu
uzyskania pożądanych właściwości masy
klejowej zgodnie z dokumentacją produkcyjną;
Reagować na problemy i awarie urządzeń
występujące na danym etapie produkcji;
Usuwać typowe usterki obsługiwanych
urządzeń.

Z3 Obsługiwanie urządzeń do formowania i prasowania kobierca płyt wiórowych i wstęgi płyt
pilśniowych i sterowanie nimi
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii
pracy i ochrony środowiska w zakresie obsługi
maszyn i urządzeń do formowania i prasowania
kobierca;
Budowę urządzeń do formowania i prasowania
kobierca;
Zasady uruchamiania i sterowania urządzeniami
do formowania i prasowania kobierca;
Zasady dobierania parametrów formowania
i prasowania wg dokumentacji technicznej;
Typowe problemy występujące podczas obsługi
urządzeń do formowania i prasowania kobierca.









Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony
ppoż., ergonomii pracy i ochrony środowiska
w zakresie obsługi urządzeń do formowania
i prasowania kobierca;
Uruchamiać i regulować urządzenia do
formowania i prasowania kobierca;
Sprawdzać stan techniczny obsługiwanych
urządzeń przed ich uruchomieniem;
Ustawiać odpowiednie parametry urządzeń
w celu uzyskania pożądanych właściwości
produkowanego wyrobu na danym etapie
produkcji zgodnie z dokumentacją produkcyjną;
Reagować na wszelkie problemy i awarie
urządzeń pojawiające się na danym etapie
produkcji;
Usuwać usterki obsługiwanych urządzeń typowe
dla danego procesu produkcji.

Z4 Obsługiwanie urządzeń do klejenia i prasowania sklejek i sterowanie nimi
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:











Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii
pracy i ochrony środowiska w zakresie obsługi
maszyn i urządzeń do klejenia i prasowania
sklejki;
8
Zasady przygotowania forniru do produkcji
sklejek;
Zasady doboru odpowiednich klejów do forniru;
Zasady obsługi urządzeń łączących poszczególne
forniry we wstęgę;
Zasady obsługi urządzeń do prasowania
fornirów;
Typowe problemy występujące podczas obsługi
maszyn i urządzeń do klejenia i prasowania
forniru.
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Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony
ppoż., ergonomii pracy i ochrony środowiska
w zakresie obsługi maszyn do klejenia
i prasowania sklejki;
Przygotowywać i odpowiednio ułożyć
wysuszony fornir na linii do klejenia;
Dobierać odpowiedni klej do forniru;
Uruchamiać urządzenia i sterować nimi do
łączenia poszczególnych fornirów;
Dobierać parametry, aby precyzyjnie połączyć
poszczególne forniry;
Uruchamiać urządzenia i sterować nimi do
prasowania fornirów;
Dobierać odpowiednie parametry prasowania
forniru.
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Z5 Obsługiwanie urządzeń i sterowanie nimi do cięcia płyty na żądany wymiar
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:











Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii
pracy i ochrony środowiska w zakresie obsługi
maszyn tnących płytę;
Zasady uruchamiania i sterowania maszynami
oraz urządzeniami tnącymi płytę lub sklejkę;
Zasady dobierania parametrów pracy maszyn wg
dokumentacji technicznej;
Zasady wymiany elementów tnących
w zależności od rodzaju produkowanego
materiału oraz stopnia zużycia ostrzy;
Typowe problemy występujące podczas obsługi
urządzeń do cięcia płyt i sklejek.









Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony
ppoż., ergonomii pracy i ochrony środowiska
w zakresie obsługi maszyn tnących płytę;
Sprawdzać stan techniczny obsługiwanych
maszyn przed ich uruchomieniem;
Uruchamiać maszyny do cięcia płyt i sklejek
i sterować nimi;
Dobierać odpowiednie parametry cięcia w celu
uzyskania pożądanego wymiaru końcowego
zgodnie z dokumentacją techniczną;
Dobierać elementy tnące w zależności od
rodzaju produkowanego materiału oraz stopnia
zużycia ostrzy;
Usuwać typowe usterki obsługiwanych maszyn
występujące na etapie cięcia.

Z6 Wykonywanie konserwacji i czyszczenie obsługiwanych maszyn i urządzeń
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii
pracy i ochrony środowiska w zakresie
obsługiwanych maszyn i urządzeń;
Sposoby oceny stanu technicznego
obsługiwanych maszyn i urządzeń;
Zasady okresowych przeglądów technicznych
obsługiwanych maszyn i urządzeń;
Metody konserwacji maszyn i urządzeń;
Procesy konserwacji poszczególnych urządzeń po
zakończeniu produkcji.






Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony
ppoż., ergonomii pracy i ochrony środowiska
w zakresie obsługiwanych maszyn i urządzeń;
Określać stan techniczny obsługiwanych maszyn
i urządzeń;
Dokonywać okresowych przeglądów
technicznych obsługiwanych maszyn i urządzeń;
Dobierać odpowiednie metody czyszczenia
i konserwacji maszyn i urządzeń;
Czyścić i konserwować poszczególne urządzenia
po zakończeniu procesu produkcji.

3.3. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie operator maszyn do produkcji płyt i sklejek powinien posiadać kompetencje
społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.
W szczególności pracownik jest gotów do:








Ponoszenia odpowiedzialności za skutki podejmowanych działań oraz za obsługiwane maszyny
i urządzenia do produkcji płyt i sklejek.
Dostosowywania zachowania do zmiennych okoliczności pracy podczas produkcji płyt i sklejek.
Podejmowania współpracy w zespole pracowniczym podczas realizacji procesu produkcji płyt
i sklejek.
Oceniania i weryfikowania wykonywanych przez siebie prac w zakresie produkcji płyt i sklejek.
Oceniania zagrożenia zdrowia oraz życia i podejmowania działań adekwatnych do stopnia
zagrożenia podczas obsługiwania maszyn do produkcji płyt i sklejek.
Podnoszenia własnych kompetencji zawodowych w zakresie przetwórstwa drzewnego.
Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową i obowiązującymi przepisami w branży
drzewnej.
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3.4. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu
Pracownik powinien posiadać 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 operator maszyn do produkcji płyt i sklejek.

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 operator maszyn do produkcji płyt i sklejek

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 operator maszyn do produkcji płyt i sklejek
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

4. ODNIESIENIE DO SYTUACJI ZAWODU NA RYNKU PRACY I MOŻLIWOŚCI
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie
Operator maszyn do produkcji płyt i sklejek może podjąć pracę w przedsiębiorstwach przetwórstwa
drzewnego i produkcji materiałów drewnopochodnych, m.in. w:
 fabrykach płyt wiórowych, pilśniowych, sklejek, płyt z litego drewna, drewna klejonego, płyt
stolarskich, płyt komórkowych,
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zakładach produkujących elementy konstrukcyjne wyrobów z drewna,
zakładach produkujących meble,
tartakach,
warsztatach stolarskich,
zakładach stolarki budowlanej.

Operator maszyn do produkcji płyt i sklejek posiadający doświadczenie zawodowe może założyć
i prowadzić własną działalność gospodarczą np. w zakresie świadczenia usług stolarskich.
Obecnie (2019 r.) zapotrzebowanie na pracowników obróbki drewna i stolarzy wykonujących zawód
operator maszyn do produkcji płyt i sklejek jest zrównoważone i kształtuje się na stałym poziomie.
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: 31.03.2019]:
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

4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach
zawodu
Kształcenie
Obecnie (2019 r.) w ramach systemu kształcenia zawodowego w Polsce nie przygotowuje się
kandydatów do pracy w zawodzie operator maszyn do produkcji płyt i sklejek.
Branżowe szkoły I i II stopnia oraz technika oferują kształcenie w zawodach pokrewnych mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej, stolarz, technik technologii drewna. Kwalifikacje w tych
zawodach potwierdzają Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.
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Kwalifikacyjne kursy zawodowe (dla dorosłych w ww. zawodach pokrewnych), umożliwiające
potwierdzanie kwalifikacji przydatnych do pracy w zawodzie operator maszyn do produkcji płyt
i sklejek, tj.: MG.04 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego, AU.15 Wytwarzanie
wyrobów stolarskich oraz AU.50 Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna,
oferowane są przez:
 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.
Kwalifikacje MG.04, AU.15, AU.50 potwierdzają (również w trybie eksternistycznym) Okręgowe
Komisje Egzaminacyjne.
Alternatywną formą kształcenia w zawodzie jest kształcenie rzemieślnicze (z udziałem pracodawców
rzemieślników), które umożliwia uzyskanie tytułu czeladnika, a następnie mistrza w zawodach
pokrewnych stolarz, stolarz meblowy, mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej.
Kompetencje w tych zawodach potwierdzają Izby Rzemieślnicze.
Istnieje także możliwość przystąpienia do egzaminów potwierdzających kwalifikacje rynkowe „Stolarz
meblowy – dyplom mistrzowski”, „Stolarz meblowy – świadectwo czeladnicze”, „Stolarz – dyplom
mistrzowski”, zgodnie z zasadami walidacji i certyfikacji kwalifikacji rynkowych, wprowadzonych do
Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.
Osoby, które uzyskały powyższe kwalifikacje, mają możliwość otrzymania również suplementu
Europass (w języku polskim i angielskim), wydawanego na prośbę zainteresowanego przez Okręgowe
Komisje Egzaminacyjne (do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe) oraz Izby
Rzemieślnicze (do świadectwa czeladniczego i dyplomu mistrzowskiego), co ma istotne znaczenie
w przypadku poszukiwania pracy za granicą
WAŻNE:
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów
i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego,
które wchodzi w życie od 1 września 2019 r., ulegają zmianie dotychczasowe symbole kwalifikacji
wyodrębnione w zawodach szkolnictwa zawodowego, na kody składające się z trzech wielkich liter,
wskazujących na przyporządkowanie do jednej z 32 branż, występujących w klasyfikacji zawodów
szkolnictwa branżowego. Zmianie uległy również nazwy niektórych z dotychczasowych kwalifikacji. Nowa
regulacja umożliwia prowadzenie kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub na kursach
umiejętności zawodowych.

Szkolenie
Szkolenia i kursy przydatne w pracy operatora maszyn do produkcji płyt i sklejek organizują m.in.:
 pracodawcy branży drzewnej (na własne potrzeby),
 stowarzyszenia i inne organizacje z branży drzewnej,
 wyspecjalizowane ośrodki szkoleniowe,
 producenci i dystrybutorzy sprzętu i technologii wykorzystywanych w produkcji płyt i sklejek,
 producenci chemii przemysłowej wykorzystywanej w branży drzewnej.
Przykładowa tematyka szkoleń dotyczy:
 technologii klejenia materiałów drewnianych i drewnopochodnych,
 materiałów wykorzystywanych do wykończania i okleinowania
i drewnopochodnych,
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obsługiwania maszyn wykorzystywanych w technologii produkcji płyt z drewna i materiałów
drewnopochodnych.

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.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.03.2019]:
Szkolnictwo wyższe:
www.wybierzstudia.nauka.gov.pl
Szkolnictwo zawodowe:
https://www.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-zawodowe-i-ustawiczne
http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod
http://www.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 (2019 r.) wynagrodzenie osób pracujących w zawodzie operator maszyn do produkcji płyt
i sklejek wynosi średnio 3110 zł brutto miesięcznie w przeliczeniu na jeden etat.
Wysokość otrzymywanego wynagrodzenie uzależniona jest m.in. od:
 kompetencji i doświadczenia zawodowego operatora,
 poziomu specjalizacji oraz skomplikowania obsługiwanych urządzeń,
 indywidualnego zakresu obowiązków,
 sytuacji na lokalnym rynku pracy,
 rodzaju pracodawcy (prywatny, publiczny),
 wielkości firmy,
 liczby przedsiębiorstw działających na danym terenie w obszarze obróbki drewna,
 regionu Polski,
 koniunktury na rynku pracy,
 prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
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: 31.03.2019]:
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
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https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen
https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie
W zawodzie operator maszyn do produkcji płyt i sklejek możliwe jest zatrudnienie osób
z niepełnosprawnościami.
Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w zawodzie jest
identyfikacja indywidualnych barier, dostosowanie technicznych i organizacyjnych warunków
środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:
 z dysfunkcją narządu słuchu (03-L), pod warunkiem, że niepełnosprawność ta jest możliwa do
skorygowania za pomocą implantów lub aparatów słuchowych,
 z zaburzeniami głosu, mowy (03-L), jeśli umożliwiają skuteczny kontakt interpersonalny
i komunikację,
 z wadami dysfunkcją narządu wzroku (04-O), jeśli posiadana wada skorygowana jest okularami
lub szkłami kontaktowymi,
 z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych (05-R), która nie wyklucza stania i chodzenia.
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 (2019 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: 31.03.2019 r.




Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
2153, 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, 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, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów
i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa
branżowego (Dz. U. poz. 316).
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 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).
Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy
zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym
i wojewódzkim rynku pracy (M.P. poz. 276).
Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 12 października 2018 r. w sprawie
włączenia kwalifikacji rynkowej „Stolarz meblowy – dyplom mistrzowski” do Zintegrowanego
Systemu Kwalifikacji (M.P. poz. 1079).
Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 12 października 2018 r. w sprawie
włączenia kwalifikacji rynkowej "Stolarz meblowy – świadectwo czeladnicze" do Zintegrowanego
Systemu Kwalifikacji (M.P. poz. 1078).
Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 12 października 2018 r. w sprawie
włączenia kwalifikacji rynkowej „Stolarz – dyplom mistrzowski” do Zintegrowanego Systemu
Kwalifikacji (M.P. poz. 1076).
PN-EN 1088:2001 Bezpieczeństwo maszyn – Urządzenia blokujące sprzężone z osłonami – Zasady
projektowania i doboru.
PN-EN 953:1999 Bezpieczeństwo Maszyn – Osłony – Ogólne wymagania dotyczące projektowania
i budowy osłon stałych i ruchomych.

Literatura branżowa:









Czuraj M.: Tablice miąższości drewna okrągłego. Oficyna Wydawnicza Multico, Warszawa 2004.
Gazeta Przemysłu Drzewnego – miesięcznik. Wydawnictwo Inwestor, Tczew.
Grzegorzewska E., Niziałek I., Olkowicz M.: Współczesne koncepcje zarządzania w sektorze
drzewnym. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2013.
Kien W.: Przyrządy, uchwyty i sprawdziany specjalne w przemyśle drzewnym. Wydawnictwo
Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań 2000.
Kokociński W.: Anatomia drewna. Wydawnictwo Poldruk, Wałbrzych 2005.
Kozakiewicz P., Krzosek S.: Inżynieria materiałów drzewnych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa
2013.
Kurier Drzewny – miesięcznik. Wydawnictwo KD MEDIA, Tczew.
Nicewicz D., Kozakiewicz P.: Surowce włókniste i sposoby ich rozdrabniania. Wydawnictwo
SGGW, Warszawa 2003.
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Nicewicz D.: Płyty pilśniowe MDF. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2003.
Nicewicz D., Sala C.M.: Technologiczne aspekty produkcji płyt MDF. Wydawnictwo SGGW,
Warszawa 2013.
Nicewicz D., Sala C.M.: Właściwości i zastosowanie płyt MDF. Wydawnictwo SGGW, Warszawa
2014.
Proszyk S., Wirpsza Z., Jóźwiak M., Jabłoński W.: Kleje z reaktywnych rozpuszczalników mocznika
przeznaczone do wytwarzania tworzyw drzewnych. Wydawnictwo ITD, Poznań 2003.
Przewodnik po płytach drewnopochodnych. Wydawnictwo SPPDwP, Czarna Woda 2013.
Technologia drewna. Cz. 2. Podręcznik nauki zawodu. Wydawnictwo REA, Konstancin-Jeziorna
2009.
Technologia drewna. Cz. 3. Podręcznik nauki zawodu. Wydawnictwo REA, Konstancin-Jeziorna
2009.

Zasoby internetowe [dostęp: 31.03.2019]:






















Barometr zawodów 2019. Raport podsumowujący badania w Polsce:
https://barometrzawodow.pl/userfiles/Barometr/2019/raport_ogolnopolski_pl.pdf
Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie mechanik-operator maszyn do
produkcji drzewnej:
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/817212.pdf
Informator
o
egzaminie
potwierdzającym
kwalifikacje
w
zawodzie
stolarz:
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/752205.pdf
Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie technik technologii drewna:
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/311922.pdf
Instytut Technologii Drewna: https://www.itd.poznan.pl
Kwalifikacja rynkowa „Stolarz – dyplom mistrzowski”:
https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/frontend/index.php?r=kwalifikacja%2Fview&id=12627
Kwalifikacja rynkowa „Stolarz meblowy – dyplom mistrzowski”:
https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/frontend/index.php?r=kwalifikacja%2Fview&id=12625
Kwalifikacja rynkowa „Stolarz meblowy – świadectwo czeladnicze”:
https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/frontend/index.php?r=kwalifikacja%2Fview&id=12626
Maszyny dla przemysłu drzewnego: http://www.stolarstwo.pl
Międzynarodowe Targi Maszyn i Narzędzi dla Przemysłu Drzewnego i meblarskiego DREMA:
https://www.drema.pl/pl
Polski Komitet Normalizacyjny: https://www.pkn.pl
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Portal informacyjny branży drzewno-meblarskiej: https://www.drewno.pl
Portal informacyjny przemysłu drzewnego: http://wiadomoscidrzewne.eu
Portal pasjonatów przemysłu drzewnego: http://www.4woodi.pl
Projekt Zintegrowany System Kwalifikacji: http://kwalifikacje.edu.pl
Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS: http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardyorzecznictwa-lekarskiego-zus
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:
http://urpl.gov.pl/pl
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-standardowegzaminacyjnych
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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).

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
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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.).

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.
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Zawód

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.

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

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

Nazwa pojęcia

Definicja

Źródło

1

Bębny odpylające

Urządzenie służące do usuwania pyłu i drobnych
zanieczyszczeń mineralnych z paździerzy.

Norma branżowa BN-71 7120-01

2

Blachy obiegowe

Arkusz blachy, na którym formowany jest kobierzec
wiórów (paździerzy).

Norma branżowa BN-71 7120-01

3

Chłodzenie płyt

Operacja mająca na celu szybkie obniżenie
temperatury płyt po prasowaniu.

Norma branżowa BN-71 7120-01

4

Defibrator

Urządzenie do rozdrabniania materiałów włóknistych
np. drewna; rozwłókniarka.

https://sjp.pl/defibrator
[dostęp: 31.03.2019]

5

Dezintegrator

Urządzenie, w którym elementami rozdrabniającymi są
tarcze z zamocowanymi na nich kołami udarowymi.

Norma branżowa BN-71 7120-01

6

Dysza natryskowa

Urządzenie rozpylające klej za pomocą sprężonego
powietrza.

Norma branżowa BN-71 7120-01

7

Forma

Element w kształcie ramy służący do ograniczenia
długości i szerokości kobierców wiórów (paździerzy)
w czasie jego formowania.

Norma branżowa BN-71 7120-01

8

Fornir

Cienkie płaty drewna, z których tworzy się sklejkę,
również cienkie arkusze dobrego drewna, którymi
okleja się wyroby z gorszego drewna; okleina.

https://sjp.pl/fornir

Urządzenie do mielenia materiałów włóknistych,
stosowane w przemyśle chemicznym i papierniczym.

https://sjp.pl/Holender

9

Holendry

[dostęp: 31.03.2019]

[dostęp: 31.03.2019]

10

Klimatyzowanie płyt

Operacja mająca na celu doprowadzenie płyt do
wilgotności równoważnej z określonymi warunkami
klimatycznymi otoczenia.

Norma branżowa BN-71 7120-01

11

Kobierzec

Masa wiórów (paździerzy) zaklejonych usypana
w czasie operacji formowania płyty, mająca kształt
i wymiary określone technologią produkcji.

Norma branżowa BN-71 7120-01

12

Listwa dystansowa

Element w formie czworokątnego pręta zamocowany
na płycie grzejnej prasy i ustalający odległość pomiędzy
płytami grzejnymi zamkniętej prasy.

Norma branżowa BN-71 7120-01

13

Maszyna formująca

Urządzenie służące do formowania kobierca wiórów
(paździerzy).

Norma branżowa BN-71 7120-01

14

Młyn

Urządzenie służące do rozdrabniania wiórów, zrębków
lub innych kawałków drewna o niewielkich wymiarach.

Norma branżowa BN-71 7120-01
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15

Oczyszczarki włókien

Urządzenie służące do usuwania z włókien
zanieczyszczeń w postaci korzeni, słomy i paździerzy.

Norma branżowa BN-71 7120-01

16

Odwłókniarki paździerzy

Urządzenie służące do oczyszczania paździerzy
z włókien.

Norma branżowa BN-71 7120-01

17

Paździerz

Cząstka powstała jako odpad po przerobie łodyg lnu
lub konopi.

Norma branżowa BN-71 7120-01

18

Pilarka skracająca

Pilarka służąca do przerzynania wałków lub szczap na
części długości dostosowanej do wymiarów
elementów roboczych skrawarki-wiórkarki.

Norma branżowa BN-71 7120-01

19

Płyta paździerzowa

Płyta wykonana z oczyszczonych paździerzy lnu
i konopi spajanych pod ciśnieniem przy pomocy kleju.
Płyta paździerzowa stosowana jest w meblarstwie
i budownictwie.

Definicja opracowana przez
zespól ekspercki na podstawie:
http://www.plytameblowa.pl/slo
wnik/wi%C3%B3rowap%C5%82yta-rodzaje-i-ichw%C5%82a%C5%9Bciwo%C5%9
Bci
[dostęp: 31.03.2019]

20

Płyta pilśniowa

Płyta drewnopochodna o grubości co najmniej 1,5 mm,
wyprodukowana z włókien lignocelulozowych
sprasowanych ze sobą przy użyciu wysokiej
temperatury i/lub ciśnienia; wiązania w tym materiale
uzyskuje się w wyniku spilśnienia włókien i ich
naturalnych właściwości adhezyjnych i/lub przez
dodanie kleju syntetycznego.

PN EN 316:2009

21

Płyta wiórowa

Płyta drewnopochodna wyprodukowana ze
sprasowanych w wysokiej temperaturze cząstek
drewna (wiórów płaskich, wiórów skrawanych ze
zrębków, strużyn, trocin) i/lub innego materiału
lignocelulozowego w postaci cząstek (paździerze
lniane, paździerze konopne, bagassa, słoma itp.)
z udziałem kleju syntetycznego.

PN EN 309:2007

22

Prasa

Urządzenie służące do prasowania płyt, tj.
przekształcenia kobierca wiórów (paździerzy) w płytę
pod wpływem działania ciśnienia i ciepła.

Norma branżowa BN-71 7120-01

23

Przenośnik nasypowy

Przenośnik, na którym bezpośrednio jest formowany
kobierzec wiórów (paździerzy) lub przenośnik służący
do przemieszczania.

Norma branżowa BN-71 7120-01

24

Rębarka

Obrabiarka służąca do rąbania drewna na zrębki.

Norma branżowa BN-71 7120-01

25

Rozpylacz tarczowy

Urządzenie, w którym rozpylenie kleju następuje pod
działaniem siły odśrodkowej.

Norma branżowa BN-71 7120-01

26

Sezonowanie płyt

Operacja mająca na celu wyrównanie naprężeń
wewnętrznych w płytach i wilgotności płyt po
prasowaniu oraz ostateczne utwardzenie kleju.

Norma branżowa BN-71 7120-01

27

Sklejka

Płyta drewnopochodna składająca się ze sklejonych ze
sobą warstw drewna, przy czym włókna sąsiadujących
warstw przebiegają pod kątem prostym.

PN EN 313:2007

28

Skrawarka

Obrabiarka do drewna służąca do oddzielania cienkiej
warstwy materiału.

Definicja opracowana przez
zespól ekspercki na podstawie:
https://sjp.pwn.pl/slowniki/skra
warka.html
[dostęp: 31.03.2019]

29

Skrawarko-wiórkarki

Obrabiarka służąca do produkcji wiórów.

24
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30

Sortownik

Urządzenie służące do rozdzielania masy wiórów
(paździerzy) na frakcje wymiarowe bądź oddzielania
określonych frakcji.

Norma branżowa BN-71 7120-01

31

Suszarka

Urządzenie do suszenia wiórów (paździerzy).

Norma branżowa BN-71 7120-01

32

Urządzenia
rozwłókniające

Urządzenia do rozwłókniania surowca drzewnego
wykorzystywane w produkcji miazgi drzewnej (tzw.
ścieru).

Definicja opracowana przez
zespól ekspercki na podstawie:
https://pl.glosbe.com/pl/pl/rozw
%C5%82%C3%B3knia%C4%87
[dostęp: 31.03.2019]

33

Urządzenie chłodzące

Urządzenie służące do szybkiego obniżania
temperatury płyt po prasowaniu.

Norma branżowa BN-71 7120-01
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Urządzenie zraszające

Urządzenie służące do nanoszenia wody na
powierzchnię blachy obiegowej i kobierca wiórów
(paździerzy).

Norma branżowa BN-71 7120-01
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Zaklejarka

Urządzenie służące do nanoszenia kleju na
powierzchnie wiórów (paździerzy).

Norma branżowa BN-71 7120-01
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Zasobniki wiórów
(paździerzy)

Urządzenie do międzyoperacyjnego magazynowania
oraz dozowania wiórów (paździerzy).

Norma branżowa BN-71 7120-01
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Zrębki

Wiórki drewna służące do przerobu na masę
celulozową, płyty pilśniowe itp.

https://sjp.pl/zrębek

25

[dostęp: 31.03.2019]
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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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