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TEMATY

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu 
finansowym Komisji Europejskiej.Projekt lub 
publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich 
autora i Komisja Europejska nie ponosi 
odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość 
merytoryczną.



PODSUMOWANIE

Celem projektu jest opracowanie nowych kwalifikacji 
zawodowych zawierających wszystkie kompetencje 
Europejskiego Certyfikatu Pił Łańcuchowych (ECC). 
Propozycja ma powstać przy współpracy wybranych 
członków EFESC (Belgii, Francji i Hiszpanii) oraz krajów 
w niej nie zrzeszonych (Bułgarii, Polski, Słowenii oraz 
Portugalii) przy wsparciu ośrodków szkoleniowych 
oraz innych organizacji partnerskich.

CELE I ZAŁOŻENIA

Spełnić zapotrzebowanie branży, a ponadto:

• zredukować liczbę wypadków, w tym ofiar 
śmiertelnych

• zredukować koszty osobiste i ekonomiczne związane 
z wypadkami

• polepszyć oraz rozszerzyć umiejętności pilarzy oraz 
ich efektywność w miejscu pracy

• zwiększyć mobilności pilarzy i poszerzyć  ich 
możliwości zatrudnienia w zasięgu europejskim

• zwiększyć i poszerzyć dostęp do istniejącej oferty 
szkoleń oraz standardów oceny

• promować i zachęcać do uczenia się przez całe życie 
oraz do ciągłego rozwoju zawodowego

• polepszyć przejrzystość i rozpoznawalność 
umiejętności i kwalifikacji w Europie

OCZEKIWANE REZULTATY

• O1 - standard zawodowy

• O2 – przewodnik dobrych praktyk
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