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STOLARKA W PIGUŁCE: Montażyści stolarki, a nie schodów modułowych

Ministerstwo Edukacji Narodowej zakończyło proces tworzenia podstawy programowej w zawodzie „Monter stolarki
budowlanej”. Po konsultacjach ze środowiskiem ze spisu umiejętności zniknął kontrowersyjny zapis o montażu
schodów modułowych. Wpisano za to podstawy automatyki.

Przedstawiciel redakcji ForumBranzowe.com został poproszony o reprezentowanie Zrzeszenia Dystrybutorów i
Montażystów Stolarki w rozmowach z MEN. Dlatego też na stronie serwisu internetowego powstała specjalna ankieta,
w której zapytano środowisko o kontrowersyjne zapisy w podstawie programowej dotyczące montażu schodów
modułowych oraz okien dachowych.
W ankiecie oddano setki głosów – przeciwko wprowadzeniu umiejętności montowania schodów do zawodu
montażysty stolarki opowiedziało się ponad 80 proc. respondentów. Również w komentarzach w mediach
społecznościowych oraz w e-mailach do redakcji wielu montażystów wyraziło sprzeciw wobec takich zapisów.
W przypadku nauczania w ramach zawodu umiejętności montowania okien dachowych głosy były bardziej podzielone
– 60 proc. internautów było „za”, a 40 „przeciw”.
Dlatego w przypadku schodów redakcja, mając tak silny mandat w tej kwestii środowiska montażystów, kategorycznie
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protestowała przeciwko takim zapisom w podstawie programowej, choć nie miała wsparcia Związku Polskie Okna i
Drzwi. W przeciągu dyskusji okazało się, że przedstawicielom Związku zależało na montażu schodów strychowych,
które produkuje kilku jego członków. Ostatecznie montowanie schodów strychowych nauczane będzie w ramach
montowania okien. Znika zatem zapis o schodach modułowych. Kwestia okien dachowych pozostała natomiast w
podstawie programowej.
Co ważne, udało się również przeforsować zapisy dotyczące wprowadzenia umiejętności montowania napędów,
czujników i elementów sterowania. To bardzo ważny aspekt w dobie coraz bardziej zaawansowanych rozwiązań w
branży stolarki budowlanej, realizowanych w ramach idei domu inteligentnego.
Szczegółowy projekt Podstawy Programowej Kształcenia w zawodzie montera zamieszczony będzie już po świętach na
stronach Rządowego Centrum Legislacji. Będzie wówczas czas na lekturę szczegółową i 30 dni na zgłoszenie
ewentualnych uwag do Ministerstwa.
Pozostałe wiadomości z branży:
Czy sprzedawca będzie umiał wyliczyć parametry konkretnych okien, jeśli takich danych będzie wymagał od niego
klient? Właśnie pojawiło się narzędzie, dzięki kt&oacute;remu będzie można łatwo wyliczyć przenikalność cieplną i
izolacyjność akustyczną okien.
Nowy napęd umożliwiający łatwe programowanie skrzydła przesuwnego okiennicy do 120 kg, system do bram
przesuwnych z napędem do skrzydeł, jednopłaszczyznowe systemy ścian działowych, okucia teleskopowe &ndash; to
tylko część nowości jakie zaprezentowane zostaną na targach BAU 2019 w Monachium.
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