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STOLARKA W PIGUŁCE: Monter stolarki budowlanej - kontrowersje wokół podstawy programowej zawodu

W Ministerstwie Edukacji Narodowej trwają właśnie prace nad podstawą programową nowego zawodu „Monter
stolarki budowlanej”. W projekcie nie brakuje dyskusyjnych, czy wręcz kontrowersyjnych zapisów, które podzieliły
środowisko montażystów.

W MEN powstaje obecnie spis umiejętności, jakimi będą musieli się wykazać montażyści okien i drzwi kształceni w
państwowych szkołach zawodowych. W rozporządzeniu ministerstwa w sprawie podstawy programowej kształcenia w
zawodzie “Monter stolarki budowlanej” wymieniono takie kwalifikacje jak: montaż okien i drzwi balkonowych,
montaż drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, montaż bram, montaż osłon okiennych i drzwiowych.
Pojawiły się jednak dwa zapisy w tym dokumencie, które budzą dyskusję w środowisku. Pierwszy dotyczy wymagania
umiejętności montowania okien dachowych, co było do tej pory domeną dekarzy. Pojawiają się pytania, czy okno
dachowe nie stanowi integralnej części dachu? Jak miałyby wyglądać kwestie reklamacyjne w przypadku
nieszczelności dachu? Jak podkreśla wielu montażystów, czym innym jest serwisowanie takich okien, a zupełnie czym
innym ich montaż.
Jednak najwięcej kontrowersji pojawiło się wokół wymagania od montażystów umiejętności montowania schodów
modułowych. Skąd taki zapis w podstawie programowej? Osoby zajmujące się zawodowo montażem okien w
większości nie miały do czynienia ze schodami ani tym bardziej z ich montażem. Tego typu usługami zajmowali się
dotąd stolarze.
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Jak wynika z trwającej na stronie ForumBRanzowe.com ankiety, 60 proc. osób jest zdania, że egzamin zawodowy w
zawodzie „Monter stolarki budowlanej” nie powinien uwzględniać umiejętność montowania okien dachowych. W
przypadku schodów modułowych przeciwników takiego zapisu jest znacznie więcej. Sprzeciwia się mu 83 proc.
respondentów.
Na specjalnej podstronie serwis ForumBranzowe.com zamieścił szczegóły dotyczące tego tematu. Znajduje się na niej
omawiane rozporządzenie MEN w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodzie “Monter stolarki
budowlanej” z zaznaczonymi zapisami poddanymi przez portal pod dyskusję. Jest tam również pismo reprezentanta
Zrzeszenia Dystrybutorów i Montażystów Stolarki oraz ankieta na ten temat.
Czy renowacja budynk&oacute;w może okazać się kluczem do poprawy jakości powietrza w Polsce?
Podwyżki cen okuć okienno-drzwiowych są nieuniknione &ndash; wszystko przez eksplozję cen surowc&oacute;w
Forum Branżowe
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