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Przemysł lekki i rzemiosło 

In
�
ynier włókiennik V-1

TOM V.  

Rozdział.XIV. Przemysł lekki i rzemiosło 

XIV.A. WŁÓKIENNICTWO I PRZEMYSŁ ODZIE
�

OWY 

IN
�

YNIER WŁÓKIENNIK  
kod: 214919 

inne nazwy zawodu:  

ZADANIA I CZYNNO �CI ZAWODOWE 
 Celem pracy in�yniera włókiennika jest projektowanie technologii wyrobów włókienniczych, a tak�e 
organizowanie procesów wytwarzania wyrobów włókienniczych, chemicznej obróbki surowców i 
wyrobów oraz konserwacji wyrobów odzie�owych. 
 Wyrób włókienniczy powstaje w wyniku np. prz�dzenia - nitki i nici, tkania - tkaniny, dziania - 
dzianiny, szycia - wyroby odzie�owe.  
 Nast�pnie jest uszlachetniany (czyli wyka�czany np. przez barwienie czy drukowanie), aby powstał 
wyrób przyjazny dla człowieka i �rodowiska . 
 Konserwacji wyrobów włókienniczych, zwanej potocznie obróbk� pralnicz�, poddawane s� wszystkie 
tekstylia - wyroby odzie�owe - u�ytkowane przez człowieka, a powstałe z wyrobów włókienniczych. 
 W zwi�zku z tym w obr�bie profesji in�yniera włókiennika istniej� specjalizacje, dotycz�ce 
poszczególnych dziedzin włókiennictwa. S� to: tkactwo, dziewiarstwo, prz�dzalnictwo, chemiczna 
obróbka włókien, odzie�ownictwo. 
 Specjalizacje te mog� si� w przyszło�ci zmieni�; zale�y to od kierunku rozwoju przemysłu 
włókienniczego w Polsce. 
 Ka�dy wyrób włókienniczy lub odzie�owy ma swoje szczególne przeznaczenie, które powinien 
spełnia� w mo�liwie najlepszy sposób. 
 Zadaniem in�yniera jest ci�gła analiza funkcji u�ytkowych wytwarzanego wyrobu i porównywanie 
ich z oczekiwaniami odbiorców. Nast�pstwem tego jest nieustanne unowocze�nianie technologii, 
stosowanie maszyn i urz�dze� automatycznych i wspomagaj�cych je technik komputerowych. 
 In�ynier włókiennik jest fachowcem w wybranej przez siebie specjalno�ci włókienniczej i 
samodzielnie rozwi�zuje problemy, składaj�ce si� na jako�� wyrobów. Zwi�zane to jest z 
odpowiednim doborem surowców, zaprojektowaniem konstrukcji oraz technologii wytwarzania 
i uszlachetniania, konserwacj� wyrobów, a tak�e doborem materiałów i �rodków pomocniczych, 
maszyn i urz�dze�, przestrzeganiem wymogów ochrony �rodowiska oraz wyborem 
najkorzystniejszych relacji ekonomicznych. 
 Kolejne zadanie in�yniera to opracowanie procesów technologicznych danej specjalno�ci 
włókienniczej. Polega to na zaprojektowaniu odpowiednich stanowisk pracy, uwzgl�dniaj�cych 
podstawowe zadania i sposoby ich wykonania. 
 In�ynier włókiennik mo�e te� prowadzi� prace badawcze z zakresu metrologii włókienniczej, 
polegaj�ce na kontroli i ocenie parametrów wyrobów włókienniczych w celu ustalenia najbardziej 
korzystnego ich zastosowania oraz sformułowania propozycji dotycz�cych technologii ich produkcji. 
 In�ynier włókiennik nie tylko planuje i projektuje, ale tak�e zarz�dza i kieruje lud	mi, dba o ich 
rozwój zawodowy oraz ponosi za ich prac� odpowiedzialno��. 
 Jako kierownik zawiaduje zatrudnionymi w podległej mu komórce organizacyjnej technikami i 
innymi pracownikami, planuje i organizuje ich prac� przez przydzielanie zada� oraz nadzorowanie ich 
wykonania. 
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Przemysł lekki i rzemiosło 

In
�
ynier włókiennik V-2

 In�ynier ocenia zgodno�� przebiegu procesów technologicznych i produkcyjnych z ustaleniami 
okre�lonymi we wzorcu, poprzez porównywanie parametrów powstaj�cego wyrobu z dokumentacj� 
techniczno - technologiczn�. 
 Osi�gni�cie wysokiej jako�ci wyrobów wi��e si� z konieczno�ci� wdra�ania teorii naukowych do 
praktyki oraz badaniem procesu technologicznego w celu rozpoznania i oceny powstaj�cego wyrobu 
oraz zagro�e�, wynikłych ze stosowania nowych �rodków chemicznych (w procesie uszlachetniania), 
nowych technik wytwarzania, nowej organizacji pracy. 
 Dlatego in�ynier uczestniczy w ró�nych formach doskonalenia zawodowego, czyta literatur� fachow�, 
bierze udział w pracach badawczych i wdro�eniowych. 
 

�RODOWISKO PRACY 
 
materialne �rodowisko pracy 
 
 Praca in�yniera włókiennika odbywa si� w wi�kszo�ci w budynkach (laboratoria, hale produkcyjne, 
biura, sale konferencyjne, o�rodki badawcze, hale targowe, i wystawowe - podczas rozmów z 
klientami). 
Istnieje pewna uci��liwo�� w pracy , która wynika ze zmian mikroklimatu panuj�cego w halach 
produkcyjnych (suche lub wilgotne powietrze, hałas, zapylenie). 
 
warunki społeczne 
 
 Praca in�yniera włókiennika ma charakter zarówno indywidualny jak i zespołowy. 
 Prawidłowy przebieg procesu wytwarzania, uszlachetniania i konserwacji wyrobów włókienniczych 
wymaga precyzji we współdziałaniu wszystkich składników organizacji. 
 In�ynier współpracuje z kierownikami innych działów produkcyjnych, swoimi podwładnymi i 
zwierzchnikami (negocjuje, ustala warunki płacowe, technologiczne, cenowe, przydział zada�, 
terminowo�� zaopatrzenia). Kontakty z innymi lud	mi s� niezb�dne.  
 
warunki organizacyjne 
 
 In�ynier pracuje 8 godz. dziennie. Godziny pracy s� zasadniczo stałe, ale w przypadku wyjazdów 
słu�bowych na seminaria, targi, wystawy lub do innego zakładu pracy czy instytucji celem uzgodnie� 
współpracy czy te� zakupu - czas pracy jest nienormowany. 
 Praca odbywa si� w dzie�, w dni urz�dowo wyznaczone do pracy.  
 W przypadku pełnienia funkcji kierowniczych zale�nie od wielko�ci i organizacji zakładu, praca mo�e 
odbywa� si� w systemie zmianowym. 
 W halach fabrycznych obowi�zuje in�yniera strój ochronny, zale�ny od specjalno�ci włókienniczej, 
natomiast w innych sytuacjach dostosowuje on swój ubiór do miejsca i �rodowiska. 
 In�ynier mo�e pełni� funkcj� zwierzchnika i podwładnego, mo�e prowadzi� własn� firm� 
produkcyjn� lub usługow� w danej specjalno�ci włókienniczej. Mo�e równie� pełni� funkcj� doradcy 
zawodowego włókienniczej małych firm i zakładów pracy. 
 

WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE 
 
 Ze wzgl�du na główny cel pracy in�yniera (rozwi�zania technologiczne i organizacyjne) cech� 
niezb�dn� w tym zawodzie jest wyobra	nia i my�lenie twórcze, uzdolnienia techniczne oraz 
umiej�tno�� logicznego my�lenia, pozwalaj�ca dostrzega� zwi�zki przyczynowo - skutkowe w 
przypadku analizowania zjawisk, zachodz�cych w procesie tworzenia wyrobu włókienniczego. 
 Od umiej�tno�ci zajmowania si� kilkoma problemami jednocze�nie (analiza pracy maszyn, ludzi oraz 
efektów powstaj�cych w wyrobie) zale�y prawidłowe zbadanie i ocena procesu technologicznego. 
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In
�
ynier włókiennik V-3

Tak�e umiej�tno�� post�powania z lud	mi oraz zdolno�� przekonywania do zmian jest bardzo 
przydatna w udoskonalaniu procesów technologicznych i organizacyjnych. 
 Na organizacj� zakładu pracy wpływaj� ró�ne czynniki (ludzie, maszyny, urz�dzenia, �rodki 
techniczne, chemikalia). Na skutek zmian w którym� ze składników mog� nast�pi� zagro�enia 
wypadkiem, np. po�arem, zatruciem. Dlatego in�yniera powinna cechowa� umiej�tno�� 
podejmowania szybkich i trafnych decyzji. 
 In�yniera włókiennika powinna cechowa� tak�e umiej�tno�� dostrzegania szczegółów, jak cho�by 
ró�nice mi�dzy wyrobami (np. ró�nica barwy), zdolno�� oceny prawidłowej pracy maszyny, 
dostrzeganie bł�dów w wyrobie). 
 In�ynier powinien umie� jasno i precyzyjnie formułowa� cele do wykonania oraz poprawnie je 
wyja�nia�. 
 

WYMAGANIA FIZYCZNE I ZDROWOTNE 
 
 Prac� in�yniera włókiennika zalicza si� do prac lekkich. 
 Wa�ne znaczenie w tym zawodzie ma ogólna dobra sprawno�� fizyczna, przeci�tny stopie� 
koordynacji wzrokowo - ruchowej, prawidłowe rozró�nienie barw. 
 Nie nale�y podejmowa� pracy w tym zawodzie - szczególnie w oddziałach produkcyjnych - w 
przypadku skłonno�ci do przewlekłych chorób układu oddechowego oraz krwiotwórczego, chorób 
skóry r�k (kontakt z barwnikami, ze �rodkami pior�cymi, z brudn� bielizn�) oraz chorób zapalnych 
tkanki ł�cznej (praca w pomieszczeniach o wilgotnym mikroklimacie). 
 Przeszkod� jest tak�e brak widzenia obuocznego (sporz�dzanie i odczytywanie rysunku technicznego, 
obsługa maszyn) oraz wady wzroku nie poddaj�ce si� korekcji. 
 W zawodzie tym istnieje mo�liwo�� zatrudnienia osób niedosłysz�cych. Główne miejsce ich pracy to 
działy i stanowiska zwi�zane z procesami przygotowania produkcji. 
 

WARUNKI PODJ�CIA PRACY W ZAWODZIE 

 
 Do podj�cia pracy w zawodzie in�yniera włókiennika niezb�dne jest posiadanie wy�szego 
wykształcenia zawodowego. Mo�na je uzyska� na Politechnice Łódzkiej - 90 - 543 Łód	, ul. �

eromskiego 116, lub jej filii: 43 - 309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2, na wydziale włókienniczym. 
Absolwenci uzyskuj� tytuł zawodowy - in�ynier włókiennik. 
 
Mo�liwo�� awansu w hierarchii zawodowej. 
 
 W zakładach włókienniczych in�ynier włókiennik ma ogromne mo�liwo�ci awansu. Mo�e pracowa� 
w działach przygotowania produkcji, laboratoriach, w działach nadzoru produkcji, kontroli jako�ci, a 
tak�e na wydziałach produkcyjnych - pełni�c funkcje mistrza, kierownika, specjalisty. Mo�e kierowa� 
całym zakładem pełni�c funkcj� dyrektora lub prowadzi� własn� działalno�� gospodarcz�. 
 

MO
�

LIWO �� PODJ�CIA PRACY PRZEZ DOROSŁYCH 
 
 W zawodzie in�yniera włókiennika prac� mog� podj�� osoby starsze (bez ograniczania wieku), które 
posiadaj� wy�sze wykształcenie zawodowe. Wa�ny jest ogólny dobry stan zdrowia, dobra sprawno�� 
fizyczna, przeci�tna koordynacja wzrokowo - ruchowa, prawidłowe rozró�nienie barw. 
 

ZAWODY POKREWNE 
 
in�ynier przetwórstwa skóry 
in�ynier bezpiecze�stwa i higieny pracy 
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in�ynier kontroli jako�ci 
doradca zawodowy 
specjalista do spraw organizacji i rozwoju produkcji i usług 
specjalista do spraw szkolenia i rozwoju zawodowego 
nauczyciel w placówkach pozaszkolnych 
technik włókiennik 
 

LITERATURA. 

 
Poradnik in�yniera. Włókiennictwo - Wydawnictwo Naukowo-Techniczne. Warszawa 
Włodarski G. Poradnik in�yniera i technika. Włókna chemiczne - Wydawnictwo Naukowo-
Techniczne. Warszawa 
Encyklopedia techniki - Wydawnictwo Naukowo-Techniczne. Warszawa 
Przegl�d włókienniczy - miesi�cznik naukowo - techniczny przeznaczony dla in�ynierów i techników 
przemysłu włókienniczego. Wydawnictwo czasopism i ksi��ek technicznych SIGMA NOT, 
Warszawa.. 
Odzie� - dwumiesi�cznik, organ Stowarzyszenia Włókienników Polskich. Wydawnictwo czasopism i 
ksi��ek technicznych SIGMA NOT, Warszawa. 
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MO
�

LIWO �� ZATRUDNIENIA ORAZ PŁACE 

Na koniec roku 2002 w zawodzie In�ynier włókiennik  - (2141603), liczba osób bezrobotnych 
zarejestrowanych w urz�dach pracy wynosiła 210 osób. W poszczególnych województwach sytuacja 
kształtowała si� nast�puj�co: 
 
Dolno�l�skie 6 
Kujawsko-pomorskie 4 
Lubelskie 4 
Lubuskie 4 
Łódzkie 137 
Małopolskie 5 
Mazowieckie 13 
Opolskie 0 
Podkarpackie 2 

Podlaskie 1 
Pomorskie 0 �
l�skie 20 �
wi�tokrzyskie 2 

Warmi�sko-mazurskie 1 
Wielkopolskie 7 
Zachodniopomorskie 4 

W drugim półroczu 2002r. liczba ofert pracy zgłoszonych do urz�dów pracy w zawodzie In�ynier 
włókiennik  wynosiła 10. W poszczególnych województwach zgłoszono oferty pracy dla zawodu w 
nast�puj�cej ilo�ci: 
Dolno�l�skie 1 
Kujawsko-pomorskie 2 
Lubelskie 0 
Lubuskie 0 
Łódzkie 1 
Małopolskie 0 
Mazowieckie 1 
Opolskie 0 
Podkarpackie 1 

Podlaskie 1 
Pomorskie 0 �
l�skie 1 �
wi�tokrzyskie 1 

Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 1 
Zachodniopomorskie 0 

Według danych GUS za 2002 rok przeci�tne wynagrodzenie osób zatrudnionych w zawodach z grupy 
In�ynierowie włókiennicy i przetwórstwa skóry wynosiło 2547,2. Według tych danych wynagrodzenie 
w tej grupie zawodów wynagrodzenie w poszczególnych województwach kształtowało si� 
nast�puj�co 
Dolno�l�skie 2506,67 
Kujawsko-pomorskie 3731,11 
Lubelskie 2367,74 
Lubuskie 2195,18 
Łódzkie 2605,84 
Małopolskie 0 
Mazowieckie 0 
Opolskie 0 
Podkarpackie 0 

Podlaskie 2510,05 
Pomorskie 0 �
l�skie 1769,53 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 3238,17 
Zachodniopomorskie 0 

Według danych GUS za 2002 liczba osób pełnozatrudnionych w zawodach z grupy In�ynierowie 
włókiennicy i przetwórstwa skóry, wynosiła 995. Liczba osób pełnozatrudnionych w tej grupie 
zawodów w poszczególnych województwach kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 46 
Kujawsko-pomorskie 37 
Lubelskie 40 
Lubuskie 49 
Łódzkie 594 
Małopolskie 0 
Mazowieckie 0 
Opolskie 0 
Podkarpackie 0 

Podlaskie 27 
Pomorskie 0 �
l�skie 130 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 72 
Zachodniopomorskie 0 

Departament Rynku Pracy MGPiPS



Przemysł lekki i rzemiosło 

In
�
ynier włókiennik V-6

 
 
 

Departament Rynku Pracy MGPiPS



Przemysł lekki i rzemiosło 

Technik technologii odzie
�
y V-7

TECHNIK TECHNOLOGII ODZIE
�

Y 
 
kod: 311913 
inne nazwy zawodu: odzie�ownik  
 

ZADANIA I CZYNNO �CI ROBOCZE 
 
  Celem pracy technika technologii odzie�y jest opracowanie wzorca odzie�y (np. bluzki) oraz 
nadzorowanie produkcji wyrobów odzie�owych z materiałów włókienniczych (tkanina, dzianina) i ze 
skóry. Technik technologii odzie�y mo�e pracowa� w zakładach odzie�owych na ró�nych 
stanowiskach w działach: przygotowania produkcji, w laboratorium, w krojowni, w szwalni oraz w 
zakładach usługowych wykonuj�cych ubiór dla indywidualnego klienta. 
 Do zada� technika technologii odzie�y w dziale przygotowania produkcji nale�y głównie 
opracowanie dokumentacji wzorca odzie�y (tj. zaprojektowanie fasonu, wykonanie jego rysunku, 
obliczenie ilo�ci materiału potrzebnego do jego uszycia, wykonanie formy wykroju) i jego wykonanie, 
(wykrojenie i uszycie). Do innych czynno�ci technika w dziale przygotowania produkcji nale�y 
wyliczanie ilo�ci materiału potrzebnego do uszycia okre�lonej liczby sztuk odzie�y (np. 500 sztuk 
bluzek) i dodatków krawieckich (np. nici, guziki). Technik technologii odzie�y oblicza te� ilo�� czasu 
potrzebnego do wykonania np. 500 sztuk bluzek i nadzoruje krojenie oraz szycie wzorca odzie�y.  
 W laboratorium natomiast, praca polega na wykonaniu bada� przydatno�ci materiałów odzie�owych 
(tkaniny, dzianiny, podszewki) oraz jako�ci gotowej odzie�y. W krojowni i w szwalni do zada� 
technika nale�y: organizowanie, nadzorowanie i kontrolowanie pracy zespołu pracowników 
wykonuj�cych wyroby odzie�owe oraz nadzorowanie pracy maszyn szwalniczych i urz�dze� 
odzie�owych. Aby prawidłowo przebiegały ww. zadania, organizuje on prac� przy stanowiskach dla 
zespołów robotników, nadzoruje prac� typowych maszyn szwalniczych i urz�dze� odzie�owych, 
pilnuje terminowego zaopatrzenia stanowisk pracy w materiały do produkcji i narz�dzia, sprawdza 
zgodno�� przebiegu pracy przy wykonywaniu odzie�y z dokumentacj� w celu uzyskania jak 
najwy�szej jako�ci odzie�y.  
 W zakładzie usługowym organizuje prac� przy wykonaniu ubioru na zamówienie indywidualnego 
klienta (np. wykonuje formy ubioru, kroi, przygotowuje do pierwszej i drugiej miary). Szybki rozwój 
techniki, a wi�c i zmiany w przemy�le odzie�owym powoduj� zanikanie jednych stanowisk pracy i 
tworzenie nowych, co w konsekwencji prowadzi do cz�stych zmian zada� dla pracowników. Zmiany 
te wskazuj� na konieczno�� ci�głego doskonalenia si� techników w przemy�le odzie�owym.  
 

�RODOWISKO PRACY  

 
materialne �rodowisko pracy  
 
  Praca technika technologii odzie�y odbywa si� w budynku. W zale�no�ci od przydzielonych zada� 
mog� to by� hale produkcyjne (krojownia, szwalnia) lub pomieszczenia nieprodukcyjne (biuro, 
laboratorium). Istnieje pewna uci��liwo�� pracy w hali produkcyjnej wynikaj�ca z pracy maszyn 
szwalniczych i innych urz�dze� odzie�owych powoduj�cych szum i hałas. Charakterystyczny dla 
pracy w szwalni i krojowni jest sposób trasportu materiałów odzie�owych, półfabrykatów, dodatków 
krawieckich mi�dzy stanowiskami pracy m.in. w wózkach. 
 
warunki społeczne  
 
  Praca technika technologii odzie�y ma charakter zarówno pracy indywidualnej (np. wykonanie form), 
jak i zespołowej (np. praca na ta�mie). Bez wzgl�du na rodzaj przydzielonych zada� ma on jednak 
stały kontakt z lud	mi, który polega na współpracy mi�dzy innymi z robotnikami (np. organizuje im 
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prac�, udziela rad i wskazówek dotycz�cych zada� produkcyjnych) oraz kadr� kierownicz� (np. 
planowanie produkcji) i pracownikami innych działów zakładu w zakresie przekazywania danych, 
informacji i dokumentacji.  
 
warunki organizacyjne  
 
  Technik technologii odzie�y pracuje 8 godzin dziennie. Przy pracy produkcyjnej mo�e to by� praca 
dwuzmianowa odbywaj�ca si� tylko w dzie�. Natomiast w działach przygotowania produkcji i w 
zakładzie usługowym − jest to praca w stałych okre�lonych godzinach. 
 Funkcje i zale�no�ci organizacyjne w tym zawodzie uzale�nione s� od rodzaju zakładu i 
przydzielonych zada�. Technik mo�e pełni� rol� zarówno zwierzchnika jak i podwładnego. Praca 
technika jest nadzorowana w zakresie wykonywanych zada�, lecz pozostawia mu pewn� swobod� co 
do sposobu pracy, nie znaczy to jednak, �e technik jest zwolniony z odpowiedzialno�ci za prac� 
innych ludzi i za funkcjonowanie przedsi�biorstwa.  
 

WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE  
 
  Ze wzgl�du na główny cel pracy technika technologii odzie�y, jakim jest opracowanie wzorca 
odzie�y oraz nadzorowanie produkcji wyrobów odzie�owych - cech� niezb�dn� w tym zawodzie jest 
dokładno�� i spostrzegawczo�� (np. wykonanie bada� laboratoryjnych, wykonywanie form odzie�y, 
kontrola jako�ci wyrobów), poniewa� wynikiem pracy powinien by� wyrób odzie�owy najwy�szej 
jako�ci, zadowalaj�cy klienta. Przy projektowaniu fasonu odzie�y szczególnie przydatna jest 
wyobra	nia przestrzenna, my�lenie twórcze oraz zdolno�ci plastyczne. Natomiast przy 
opracowywaniu dokumentacji (tj. wykonanie rysunku zaprojektowanego fasonu, obliczenie ilo�ci 
materiału potrzebnego do jego uszycia, wykonanie form jego wykroju) wzorca odzie�y, wa�ne jest 
logiczne my�lenie, samodzielno�� i samokontrola.  
 Istotn� cech� przy nadzorowaniu produkcji wyrobów odzie�owych s� umiej�tno�ci kierownicze oraz 
uzdolnienia techniczne (nadzorowanie pracy maszyn), a tak�e umiej�tno�� współdziałania i 
post�powania z lud	mi w pracy zespołowej.  
 

WYMAGANIA FIZYCZNE I ZDROWOTNE 

 
  Prac� technika technologii odzie�y zalicza si� do prac lekkich. Wa�ne znaczenie w tym zawodzie ma 
ogólna dobra sprawno�� fizyczna, dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa i prawidłowe rozró�nianie 
barw (np. ł�czenie poszczególnych elementów odzie�y). Nie nale�y podejmowa� pracy w charakterze 
technika technologii odzie�y w przypadku: wady wzroku nie poddaj�cej si� korekcji, braku widzenia 
obuocznego (np. sporz�dzanie rysunku technicznego, obsługa maszyn), niektórych chorób skóry r�k 
(np. kontakt z barwnikami). Równie� choroby alergiczne, przewlekłe choroby układu oddechowego, 
układu kr��enia, układu krwiotwórczego mog� stanowi� przeszkod� w dobrym wykonywaniu pracy. 
W zawodzie tym istnieje mo�liwo�� zatrudnienia osób niedosłysz�cych. Główne miejsce ich pracy to 
działy i stanowiska zwi�zane z procesami przygotowania produkcji.  
 

WARUNKI PODJ�CIA PRACY W ZAWODZIE  

 
  Do podj�cia pracy w zawodzie technika technologii odzie�y niezb�dne jest posiadanie �redniego 
wykształcenia zawodowego. Mo�na je uzyska� w �rednich szkołach zawodowych:  
- w 4− lub 5−letnim technikum na podbudowie programowej szkoły podstawowej  
- w 3−letnim technikum na podbudowie programowej zasadniczej szkoły zawodowej − zawód 
krawiec  
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- w 2−letniej szkole policealnej na podbudowie programowej liceum ogólnokształc�cego i liceum 
technicznego. 
 Mo�e to by� kształcenie w systemie: stacjonarnym, wieczorowym, zaocznym. 
 Absolwenci szkoły zawodowej, kształc�cej w zawodzie technik technologii odzie�y uzyskuj� 
zawodowy tytuł - technik technologii odzie�y. Aby wykonywa� bezpiecznie prac�, nale�y uko�czy� 
kurs zasad bhp.  
 W ka�dym województwie znajduj� si� szkoły przygotowuj�ce do pracy w zawodzie: technika 
technologii odzie�y, w ka�dej z wymienionych kategorii.  
 
 

MO
�

LIWO �� AWANSU W HIERARCHII ZAWODOWEJ 

 
 W zakładach odzie�owych istnieje mo�liwo�� awansowania technika technologii odzie�y w hierarchii 
organizacyjnej. W warunkach produkcji b�d� to stanowiska: brygadzisty i mistrza wydziału krojowni 
czy szwalni. W działach przygotowania produkcji mo�e to by� stanowisko kierownika komórki 
organizacyjnej (laboratorium, wzorcownia).  
 

MO
�

LIWO �� PODJ�CIA PRACY PRZEZ DOROSŁYCH  
 
  W zawodzie technika technologii odzie�y prac� mog� podj�� osoby starsze bez ograniczania wieku. 
Wa�ny jest ogólny stan zdrowia, dobra sprawno�� fizyczna, dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa, 
prawidłowe rozró�nianie barw, a przede wszystkim wiedza zawodowa. 
 

ZAWODY POKREWNE  
 
technik przetwórstwa skóry  
technik włókiennik  
technik planowania i organizacji produkcji  
technik kontroler jako�ci wyrobów  
nauczyciel praktycznej nauki zawodu  
zaopatrzeniowiec  
plastyk  
sprzedawca w handlu detalicznym (dotyczy bran�y odzie�owej)  
sprzedawca w handlu hurtowym (dotyczy to bran�y odzie�owej)  
krawiec  
in�ynier włókiennik  
 

LITERATURA 
 
Poradnik In�yniera, Włókiennictwo, WNT Warszawa  
Encyklopedia Techniki, WNP Warszawa  
Odzie� − czsopismo WCiKT Sigma. Przedsi�biorstwo Naczelnej Organizacji Technicznej Warszawa 
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MO
�

LIWO �CI ZATRUDNIENIA ORAZ PŁACE 

Na koniec roku 2002 w zawodzie Technik technologii odzie�y - (3111504), liczba osób 
bezrobotnych zarejestrowanych w urz�dach pracy wynosiła 11099 osób. W poszczególnych 
województwach sytuacja kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 802 
Kujawsko-pomorskie 611 
Lubelskie 1056 
Lubuskie 303 
Łódzkie 1137 
Małopolskie 574 
Mazowieckie 1077 
Opolskie 117 
Podkarpackie 1368 

Podlaskie 636 
Pomorskie 380 �
l�skie 446 �
wi�tokrzyskie 692 

Warmi�sko-mazurskie 483 
Wielkopolskie 1193 
Zachodniopomorskie 224 

W drugim półroczu 2002r. liczba ofert pracy zgłoszonych do urz�dów pracy w zawodzie Technik 
technologii odzie�y wynosiła 174. W poszczególnych województwach zgłoszono oferty pracy dla 
zawodu w nast�puj�cej ilo�ci: 
Dolno�l�skie 9 
Kujawsko-pomorskie 10 
Lubelskie 28 
Lubuskie 29 
Łódzkie 26 
Małopolskie 1 
Mazowieckie 23 
Opolskie 0 
Podkarpackie 3 

Podlaskie 1 
Pomorskie 14 �
l�skie 5 �
wi�tokrzyskie 3 

Warmi�sko-mazurskie 6 
Wielkopolskie 14 
Zachodniopomorskie 2 

Według danych GUS za 2002 rok przeci�tne wynagrodzenie osób zatrudnionych w zawodach z grupy 
Technicy włókiennicy,technologii odzie�y i przetwórstwa skóry wynosiło 1783,88. Według tych 
danych wynagrodzenie w tej grupie zawodów wynagrodzenie w poszczególnych województwach 
kształtowało si� nast�puj�co 
Dolno�l�skie 1784,65 
Kujawsko-pomorskie 1847,68 
Lubelskie 1769,41 
Lubuskie 1835,92 
Łódzkie 1774,34 
Małopolskie 1684,23 
Mazowieckie 1837,08 
Opolskie 2489,59 
Podkarpackie 1686,53 

Podlaskie 2087,07 
Pomorskie 2107,15 �
l�skie 1801,48 �
wi�tokrzyskie 1287,16 

Warmi�sko-mazurskie 1581,7 
Wielkopolskie 1545,17 
Zachodniopomorskie 1760,69 

Według danych GUS za 2002 liczba osób pełnozatrudnionych w zawodach z grupy Technicy 
włókiennicy,technologii odzie�y i przetwórstwa skóry, wynosiła 4622. Liczba osób 
pełnozatrudnionych w tej grupie zawodów w poszczególnych województwach kształtowała si� 
nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 529 
Kujawsko-pomorskie 209 
Lubelskie 229 
Lubuskie 155 
Łódzkie 1247 
Małopolskie 87 
Mazowieckie 532 
Opolskie 4 
Podkarpackie 116 

Podlaskie 217 
Pomorskie 166 �
l�skie 509 �
wi�tokrzyskie 40 

Warmi�sko-mazurskie 121 
Wielkopolskie 423 
Zachodniopomorskie 38 
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TECHNIK WŁÓKIENNIK  
kod: 311918 
inne nazwy zawodu: 

ZADANIA I CZYNNO �CI ZAWODOWE. 
 Celem pracy technika włókiennika jest udział w opracowaniu wzorca wyrobu włókienniczego oraz 
nadzorowanie procesów wytwarzania, uszlachetniania lub konserwacji wyrobów włókienniczych. 
 Wyrób włókienniczy powstaje w wyniku np.tkania - tkaniny, dziania - dzianiny, prz�dzenia - nitki i 
nici. 
 Nast�pnie jest uszlachetniany (np. poprzez barwienie czy drukowanie), aby powstał wyrób przyjazny 
dla człowieka i �rodowiska. 
 Konserwacji wyrobów włókienniczych, zwanej potocznie obróbk� pralnicz�, poddawane s� wszystkie 
tekstylia - wyroby odzie�owe - u�ytkowane przez człowieka, a powstałe z wyrobów włókienniczych. 
 W zwi�zku z tym w obr�bie profesji technika włókiennika istniej� specjalizacje dotycz�ce 
poszczególnych dziedzin włókiennictwa. S� to: tkactwo, dziewiarstwo, prz�dzalnictwo, chemiczna 
obróbka włókien, konserwacja wyrobów włókienniczych. 
 Specjalizacje te mog� si� w przyszło�ci zmieni�; zale�y to od kierunku rozwoju przemysłu 
włókienniczego w Polsce. 
 Wymagania u�ytkowe wyrobu włókienniczego, okre�lone przez konsumentów, opracowywane s� w 
postaci wzorca wyrobu włókienniczego, a nast�pnie dokumentacji techniczno - technologicznej. 
 Dokumentacja zawiera dane o surowcach, parametrach maszyn bior�cych udział w procesie, ilo�ci i 
jako�ci materiałów podstawowych i pomocniczych; okre�la ona tak�e parametry wyrobu gotowego 

(np. masa 1 m
2
 tkaniny czy dzianiny).  

 Technik włókiennik bierze udział w tworzeniu takiej dokumentacji mi�dzy innymi poprzez wykonanie 
bada� laboratoryjnych, maj�cych na celu okre�lenie cech fizycznych i chemicznych surowców 
podstawowych i pomocniczych, wymaganych do wytworzenia wyrobu włókienniczego. Bierze on te� 
udział w opracowaniu wzorca wyrobu włókienniczego i nadzoruje jego wykonanie. 
 Drugim obszarem zagadnie� w pracy technika włókiennika jest organizowanie, nadzorowanie i 
kontrolowanie zespołu pracowników w procesie technologicznym w danej specjalno�ci 
włókienniczej. Polega to na wła�ciwym rozdzielaniu zada� produkcyjnych, instruowaniu 
pracowników w sprawach dotycz�cych obsługi maszyn, dyscypliny pracy, przepisów bhp i ppo�. oraz 
jako�ci powstaj�cego wyrobu. 
 Technik ocenia równie� stan techniczny maszyn i urz�dze�, dokonuje oblicze� wymaganych ilo�ci 
surowców, �rodków chemicznych i innych materiałów pomocniczych.  
 Do jego zada� nale�y tak�e okre�lanie przydatno�ci technologicznej wyst�puj�cych surowców oraz 
ocena powstałego wyrobu gotowego. 
 Technik włókiennik mo�e równie� nadzorowa� wytwarzanie r�kodzielniczych włókienniczych 
wyrobów dekoracyjnych, tj. niepowtarzalnych wyrobów wykonanych z ró�nych surowców 
włókienniczych ró�nymi r�kodzielniczymi technikami. Przeznaczeniem takich wyrobów jest 
ozdabianie wn�trz lub odzie�y (tkaniny, hafty, koronki, itp.). 
 Szybki rozwój techniki, a wi�c i zmiany w przemy�le włókienniczym, powoduj� zanikanie jednych 
stanowisk pracy i tworzenie nowych, co w konsekwencji prowadzi do cz�stych zmian zada� dla 
pracowników. Zmiany te wskazuj� na konieczno�� ci�głego doskonalenia si� techników 
włókienników. 
 

�RODOWISKO PRACY. 
 
materialne �rodowisko pracy. 
 
 Praca technika włókiennika odbywa si� w budynku. W zale�no�ci od przydzielonych zada� s� to hale 
produkcyjne (np. tkalnia, prz�dzalnia, dziewiarnia, pralnia)lub pomieszczenia nieprodukcyjne 
(laboratorium, biuro). 
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 W halach produkcyjnych wyst�puje du�a uci��liwo�� pracy wynikaj�ca z istniej�cych tam warunków; 
w zale�no�ci od specjalno�ci i bran�y przemysłu włókienniczego w hali mog� wyst�powa�: du�y 
hałas, zapylenie, opary, nieprzyjemne zapachy, bardzo du�a lub niska wilgotno��, wysokie lub niskie 
temperatury. 
 W zawodzie tym istnieje zwi�kszone ryzyko chorób skóry na tle alergicznym oraz chorób układu 
oddechowego.  
 
warunki społeczne. 
 
 Synchronizacja poszczególnych odcinków produkcyjnych oraz proces pomiarowo - badawczy 
powoduj�, �e praca technika włókiennika jest przede wszystkim zespołowa.  
Technik włókiennik ma cz�sty kontakt z lud	mi: współpraca z pracownikami techniczno - 
technologicznymi, kierownikiem, mistrzami innych odcinków produkcyjnych i pracownikami 
podległego obszaru organizacyjnego. 
 Kontakty te nios� du�e ryzyko powstawania konfliktów. Ryzyko to wynika z trudno�ci, 
wyst�puj�cych np. przy okre�laniu przyczyn brakowo�ci wyrobu.  Znaczna cz��� bł�dów, powstałych 
w pocz�tkowych etapach produkcji (np. zły dobór surowców) uwidacznia si� dopiero w etapach 
ko�cowych. Wyszukanie przyczyn bł�dów wymaga analizy wszystkich odcinków procesu 
produkcyjnego. 
 
warunki organizacyjne. 
 
 Technik włókiennik pracuje 8 godz. dziennie. 
 Praca w oddziałach produkcyjnych du�ych zakładów odbywa si� bardzo cz�sto w systemie dwu- lub 
trójzmianowym. Zale�ne jest to od wielko�ci i rodzaju organizacji danego podmiotu gospodarczego. 
 Technik mo�e pełni� funkcj� tak zwierzchnika, jak i podwładnego. 
 Ubiór technika zale�ny jest od charakteru wykonywanych zada�. Najcz��ciej jest to strój ochronny, 
wła�ciwy dla danej specjalno�ci (fartuch, buty, tłumiki, okrycie głowy, r�kawice)  
 Technik jest odpowiedzialny za prac� podległych pracowników, a zatem praca jego ma wpływ na 
funkcjonowanie firmy. 
 

WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE. 

 
 Technik wykonuje głównie zadania techniczne, obejmuj�ce współuczestniczenie i realizowanie 
działa� technologicznych. Dlatego te� szczególnie s� mu przydatne zainteresowania techniczne. 
 Inne niezb�dne w zawodzie technika cechy to dokładno�� i cierpliwo��, szczególnie przydatne 
podczas wykonywania bada� metrologicznych (np. 50 takich samych pomiarów - dokładnie obliczone 
ilo�ci nitek na �ci�le okre�lonym odcinku). 
 Technika powinny te� cechowa� spostrzegawczo�� (dostrzeganie odcieni barw, rozró�nianie 
barwnych raportów tkackich lub drukarskich), wyobra	nia przestrzenna (projekt plastyczny, ruchy 
obracaj�cych si� elementów maszyn, drogi transportowe górne i dolne) oraz umiej�tno�� logicznego 
my�lenia wymagana podczas analizowania zjawisk fizycznych i chemicznych zachodz�cych w 
wyrobie włókienniczym w trakcie procesów technologicznych. 
 Podczas pracy w oddziałach produkcyjnych mog� wyst�powa� awarie maszyn i urz�dze�, 
powoduj�ce zagro�enia wypadkiem, po�arem, zniszczeniem wyrobu włókienniczego. W takich 
sytuacjach technik, winien mo�liwie najszybciej oceni� sytuacj�, podj�� decyzj� i wyda� 
jednoznacznie brzmi�ce polecenia. Niew�tpliwie w tego typu sytuacjach s� przydatne odwaga i 
zdecydowanie, poniewa� od szybko�ci podj�tych decyzji zale�y bardzo wiele, nawet �ycie ludzkie 
(poparzenie, zatrucie chemikaliami, pora�enie pr�dem). 
 Podczas instrukta�y produkcyjnych prowadzacych do zmiany dotychczasowego sposobu i metod 
wykonywanego zadania oraz podczas uzgodnie� mi�dzy poszczególnymi odcinkami produkcyjnymi 
przydatne s� umiej�tno�ci post�powania z lud	mi oraz zdolno�� przekonywania. 
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WYMAGANIA FIZYCZNE I ZDROWOTNE. 

 
 Prac� technika włókiennika zalicza si� do prac lekkich. 
 Najwi�ksze znaczenie w tym zawodzie ma ogólnie dobra sprawno�� fizyczna, koordynacja wzrokowo 
- ruchowa, prawidłowe rozró�nianie barw. 
 Nie nale�y podejmowa� pracy w tym zawodzie, szczególnie w oddziałach produkcyjnych, w 
przypadku skłonno�ci do przewlekłych chorób układu oddechowego oraz krwiotwórczego, chorób 
skóry r�k (kontakt z barwnikami, ze �rodkami pior�cymi, z brudn� bielizn�) oraz chorób zapalnych 
tkanki ł�cznej (prac w pomieszczeniach o wilgotnym mikroklimacie). 
 Przeszkod� jest tak�e brak widzenia obuocznego (sporz�dzanie i odczytywanie rysunku technicznego, 
obsługa maszyn) oraz wady wzroku nie poddaj�ce si� korekcji. 
 W zawodzie tym istnieje mo�liwo�� zatrudnienia osób niedosłysz�cych. Główne miejsce ich pracy to 
działy i stanowiska zwi�zane z procesami przygotowania produkcji. 
 

WARUNKI PODJ�CIA PRACY W ZAWODZIE. 
 
 Do podj�cia pracy w zawodzie technika włókiennika niezb�dne jest posiadanie �redniego 
wykształcenia zawodowego. Mo�na je uzyska� w �rednich szkołach zawodowych: 
w 5-letnim technikum na podstawie programowej szkoły podstawowej, 
w 3-letnim technikum na podstawie programowej zasadniczej szkoły zawodowej kształc�cej w 
zawodach włókienniczych, 
w 2-letniej szkole policealnej na podbudowie programowej liceum ogólnokształc�cego i liceum 
technicznego. 
Istniej� ró�ne formy kształcenia, takie jak: stacjonarna, zaoczna, wieczorowa.  
Absolwenci w/w typów szkół uzyskuj� tytuł zawodowy technika włókiennika. 
Aby bezpiecznie wykonywa� prac�, potrzebny jest kurs zasad bhp.  
 

MO
�

LIWO �� AWANSU W HIERARCHII ZAWODOWEJ. 

 
 W zakładach włókienniczych istnieje mo�liwo�� awansowania technika włókiennika w hierarchii 
organizacyjnej. W warunkach produkcji b�d� to stanowiska brygadzisty i mistrza wydziałów w 
zale�no�ci od specjalizacji (tkalni, dziewiarni, prz�dzalni). W działach przygotowania produkcji mo�e 
to by� stanowisko kierownika komórki organizacyjnej. 
 
Mo�liwo�� podj�cia pracy przez dorosłych. 
 
 W zawodzie technika włókiennika prac� mog� podj�� osoby starsze (bez ograniczania wieku), które 
posiadaj� �rednie wykształcenie zawodowe. Wa�ny jest ogólny dobry stan zdrowia, dobra sprawno�� 
fizyczna, dobra koordynacja wzrokowo - ruchowa, prawidłowe rozró�nianie barw. 
 

ZAWODY POKREWNE. 

  
 technik chemik 
 technik ochrony �rodowiska 
 technik przetwórstwa skóry 
 technik technologii odzie�y 
 technik planowania i organizacji produkcji 
 technik bezpiecze�stwa i higieny pracy 
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 kontroler jako�ci wyrobów 
 nauczyciel praktycznej nauki zawodu 
 in�ynier włókiennik 
 prz�dzarz 
 dziewiarz 
 tkacz 
operator maszyn do produkcji wyrobów włókienniczych, futrzarskich i skórzanych 
 
literatura. 
 
Poradnik in�yniera. Włókiennictwo - Wydawnictwo Naukowo-Techniczne. Warszawa 
Włodarski G. Poradnik in�yniera i technika. Włókna chemiczne - Wydawnictwo Naukowo-
Techniczne. Warszawa 
Encyklopedia techniki - Wydawnictwo Naukowo-Techniczne. Warszawa 
Przegl�d włókienniczy - miesi�cznik naukowo - techniczny przeznaczony dla in�ynierów i techników 
przemysłu włókienniczego.Wydawnictwo czasopism i ksi��ek technicznych SIGMA NOT, 
Warszawa. 
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Mo�liwo�� zatrudnienia oraz płace. 
 
Na koniec roku 2002 w zawodzie Technik włókiennik - (3111506), liczba osób bezrobotnych 
zarejestrowanych w urz�dach pracy wynosiła 2412 osób. W poszczególnych województwach sytuacja 
kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 241 
Kujawsko-pomorskie 18 
Lubelskie 111 
Lubuskie 205 
Łódzkie 788 
Małopolskie 81 
Mazowieckie 116 
Opolskie 29 
Podkarpackie 199 

Podlaskie 226 
Pomorskie 13 �
l�skie 197 �
wi�tokrzyskie 26 

Warmi�sko-mazurskie 61 
Wielkopolskie 77 
Zachodniopomorskie 24 

W drugim półroczu 2002r. liczba ofert pracy zgłoszonych do urz�dów pracy w zawodzie Technik 
włókiennik  wynosiła 22. W poszczególnych województwach zgłoszono oferty pracy dla zawodu w 
nast�puj�cej ilo�ci: 
Dolno�l�skie 3 
Kujawsko-pomorskie 0 
Lubelskie 0 
Lubuskie 0 
Łódzkie 15 
Małopolskie 0 
Mazowieckie 0 
Opolskie 0 
Podkarpackie 1 

Podlaskie 1 
Pomorskie 0 �
l�skie 2 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 0 
Zachodniopomorskie 0 

Według danych GUS za 2002 rok przeci�tne wynagrodzenie osób zatrudnionych w zawodach z grupy 
Technicy włókiennicy,technologii odzie�y i przetwórstwa skóry wynosiło 1783,88. Według tych 
danych wynagrodzenie w tej grupie zawodów wynagrodzenie w poszczególnych województwach 
kształtowało si� nast�puj�co 
Dolno�l�skie 1784,65 
Kujawsko-pomorskie 1847,68 
Lubelskie 1769,41 
Lubuskie 1835,92 
Łódzkie 1774,34 
Małopolskie 1684,23 
Mazowieckie 1837,08 
Opolskie 2489,59 
Podkarpackie 1686,53 

Podlaskie 2087,07 
Pomorskie 2107,15 �
l�skie 1801,48 �
wi�tokrzyskie 1287,16 

Warmi�sko-mazurskie 1581,7 
Wielkopolskie 1545,17 
Zachodniopomorskie 1760,69 

Według danych GUS za 2002 liczba osób pełnozatrudnionych w zawodach z grupy Technicy 
włókiennicy,technologii odzie�y i przetwórstwa skóry, wynosiła 4622. Liczba osób 
pełnozatrudnionych w tej grupie zawodów w poszczególnych województwach kształtowała si� 
nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 529 
Kujawsko-pomorskie 209 
Lubelskie 229 
Lubuskie 155 
Łódzkie 1247 
Małopolskie 87 
Mazowieckie 532 
Opolskie 4 

Podkarpackie 116 
Podlaskie 217 
Pomorskie 166 �
l�skie 509 �
wi�tokrzyskie 40 

Warmi�sko-mazurskie 121 
Wielkopolskie 423 
Zachodniopomorskie 38 
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WYTWÓRCA GALANTERII 
 
kod: 733104 
inne nazwy zawodu:  
 
zadania i czynno�ci robocze 
 
Galanteria u�ytkowa i dekoracyjna to produkty ró�nych specjalno�ci rzemie�lniczych. Celem 
wytwórczo�ci tego typu jest przede wszystkim produkcja drobnych wyrobów o charakterze 
u�ytkowym, np. jak: torby, torebki damskie, r�kawiczki, paski itp., oraz o charakterze dekoracyjnym, 
np.: figurki ceramiczne, wazoniki, popielniczki itp., a tak�e naprawianie drobnych uszkodze� i 
sprzedawanie wymienionych produktów. 
Wytwórc� galanterii u�ytkowej jest np. kaletnik . Przyjmuje on zlecenie na wykonanie nowego 
wyrobu lub na napraw�; kupuje surowce niezb�dne do rozpocz�cia produkcji;. projektuje wyrób (w 
postaci rysunku), na rzykład wzór torebki damskiej, plecaka, futerału na instrument muzyczny, 
portmonetki, portfela, obro�y, smyczy, pasków, pasów na naboje my�liwskie, mapniki, chlebaki, 
tornistry, pasy bezpiecze�stwa i in. 
Kaletnik odmierza surowiec: skór�, tkaniny powlekane, materiały sztuczne (skaj); oblicza potrzebn� 
powierzchni�; kroi według szablonu skór�, podszewk� i materiały usztywniaj�ce;. ł�czy wykrojone 
elementy wła�ciwymi technikami: szyciem na maszynach szwalniczych, zgrzewaniem na 
zgrzewarkach, klejeniem itp. Zale�nie od przeznaczenia wyrobu zakłada zamkij, okucia, nity, wybija 
dziurki, tłoczy na gor�co, w prasie llub r�cznie, ró�norodne desenie na skórach, marszczy skór�, 
układa fałdy i draperie; obok produkcji cz�sto zajmuje si� sprzeda�� swoich wyrobów lub 
działalno�ci� usługow�. 
Wytwórc� galanterii dekoracyjnej jest np. ceramik. Przyjmuje on zlecenia na wykonanie wyrobu lub 
sam wytwarza artykuły ceramiczne i szuka dla nich zbytu. Wykonuje projekt w formie rysunku, a 
nast�pnie z modeliny lub plasteliny tworzy model wyrobu, sprawdzaj�c w ten sposób wygl�d i 
wnosz�c poprawki. Mog� to by� np. popielniczki, wazoniki, figurki dekoracyjne. Kupuje potrzebny 
materiał ceramiczny. Ka�dy wyrób składa si� z kilku elementów, które musz� by� oddzielnie odlane 
w formach roboczych. Wykonuje form� „matk�” - matryc� z gipsu - i inne formy robocze. Miesza 
mas� z wod� (w okre�lonych proporcjach) w mieszalnikach, doprowadzaj�c j� do postaci „lejnej”, 
wlewa w formy. Po odlaniu elementów wyrównuje ich brzegi, klei specjalnym klejem, wysusza, 
wyka�cza czyszcz�c i myj�c. Wypala dwu- lub trzykrotnie. Nast�pnie zdobi półprodukt specjalnymi 
farbami ceramicznymi, np. złotem ceramicznym, przy u�yciu p�dzli, kompresora do dekorowania, 
aparatów do natrysku, stempli ozdobnych lub naklejaj�c kalkomani�.Gotowe produkty selekcjonuje, 
odrzucaj�c uszkodzone ii wadliwe, pakuje z przeznaczeniem do sprzeda�y lub wysyłki. Cała 
procedura wykonywania wyrobu ceramicznego trwa około 4 dni. 
W pracy wytwórcy galanterii u�ytkowej i dekoracyjnej dominuj� czynno�ci motoryczne: siedzenie, 
stanie, chodzenie, trwanie w niewygodnej pozycji, podnoszenie, przenoszenie np. surowców z 
magazynu do hali produkcyjnej. 
Zarówno kaletnik, jak i ceramik okre�laj� z góry przewidywane zu�ycie surowców i składników 
niezb�dnych w produkcji. Dokonuj� kalkulacji wst�pnej i wynikowej gotowej produkcji. Aktywnie 
poszukuj� rynków zbytu w kraju i za granic�. B�d�c pracodawcami prowadz� rozliczenia finansowe 
dotycz�ce zatrudnienia i rentowno�ci firmy zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami o prowadzeniu 
działalno�ci gospodarczej. 
 

�RODOWISKO PRACY 
 
materialne �rodowisko pracy 
 
Praca wytwórcy galanterii u�ytkowej i dekoracyjnej odbywa si� w pomieszczeniach zamkni�tych. 
Mog� to by� warsztaty rzemie�lnicze, punkty usługowe usytuowane w małych pomieszczeniach i 
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magazyny. W zale�no�ci od wytwarzanego asortymentu, zu�ywanego surowca, u�ytej technologii i ze 
wzgl�du na kontakt z ró�norodnymi urz�dzeniami cz�sto wyst�puje zagro�enie zanieczyszczenia 
powietrza pyłami, hałas, kontakt z substancjami toksycznymi (kleje, składniki masy ceramicznej), 
wysoka temperatura powietrza, mała wilgotno�� powietrza, substancje alergenne. Z tego powodu 
wyst�puje zwi�kszone ryzyko zapadania na choroby zawodowe, takie jak: pylica płuc, przewlekle 
choroby oskrzeli, przewlekle choroby skóry, alergie i pogarszanie si� wzroku. W zawodzie wytwórcy 
galanterii posługuj�cego si� narz�dziami i obsługuj�cego urz�dzenia wyst�puje prawdopodobie�stwo 
wypadków przy pracy, np. urazy r�k, poparzenia, zatrucia.  
 
warunki społeczne 
 
W omawianym zawodzie mo�e dominowa� indywidualny lub zespołowy charakter pracy w zale�no�ci 
od tego, czy wytwórca jest .wła�cicielem i zarazem pracownikiem lub wła�cicielem zatrudniaj�cym 
zespół ludzi. Najcz��ciej wykonuje sw� prac� od pocz�tku do ko�ca samodzielnie; przy zatrudnianiu 
pracowników przydziela im okre�lone zadania i czynno�ci. Chocia� w pracy wytwórcy galanterii 
dominuj� czynno�ci zwi�zane z obróbk� surowca, np. skóry czy masy ceramicznej, to nie jest ona 
pozbawiona szerszych kontaktów z lud	mi: klientami, współpracownikami, przeło�onym, 
kooperantami.  
W sporadycznych sytuacjach mo�e wyst�pi� ryzyko konfliktu spowodowane np. niezadowoleniem 
klienta z wykonanej usługi.  
 
warunki organizacyjne 
 
Wytwórca galanterii pracuje od 6 do 9 godzin dziennie. Praca w zasadzie odbywa si� w dzie�, tak�e 
bez konieczno�ci pracy w dni wolne. W przypadku wła�ciciela małej firmy usługowej wyst�puje 
konieczno�� przemieszczania si� na małych odległo�ciach (np. do klienta, po zakup surowca itp.). W 
pracy u�ywa ubrania ochronnego: - fartuchy, r�kawice robocze, słuchawki ochronne. Wytwórca 
galanterii jako wła�ciciel firmy ponosi odpowiedzialno�� za prac� i bezpiecze�stwo innych ludzi, za 
wyposa�enie i maszyny oraz odpowiada swoim maj�tkiem za prawidłowe funkcjonowanie i 
rozliczenia finansowe.  
 

WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE 

 
Ze wzgl�du na ró�norodno�� czynno�ci ruchowych, które wytwórca galanterii wykonuje, a s� one 
zwi�zane z obróbk� surowca, obsług� urz�dze� i wytworzeniem artykułu o charakterze u�ytkowym 
b�d	 dekoracyjnym, niezwykle wa�ne w tym zawodzie s�: du�a sprawno�� manualna, bardzo dobry 
wzrok, prawidłowa koordynacja wzrokowo- ruchowa i prawidłowe czucie dotykowe. Wytwórc� 
powinna cechowa� wytrwało��, cierpliwo�� i dokładno��; musi bezwzgl�dnie przestrzega� zasady 
bhp oraz instrukcje produkcyjne. Cz�sto efekt ko�cowy - wyrób kaletniczy lub ceramiczny - jest 
widoczny po kilku dniach pracy. Nieodzowna jest umiej�tno�� pracowania w warunkach 
monotonnych, gdy� czynno�ci w tym zawodzie bardzo cz�sto maj� charakter zrutynizowany. 
W pracy zwi�zanej z wytwarzaniem przedmiotów spełniaj�cych funkcje dekoracyjne niezb�dne s� 
uzdolnienia artystyczne, zwłaszcza plastyczne: projektowanie, malowanie, rze	bienie. Ze wzgl�du na 
zespołowy charakter pracy nieodzowna jest umiej�tno�� współdziałania, a przy załatwianiu spraw z 
klientem - umiej�tno�� nawi�zywania kontaktów z lud	mi. 
 
wymagania fizyczne i zdrowotne 
 

PRAC� WYTWÓRCY GALANTERII MO
�

NA ZALICZY
�

 DO�REDNIO CI�
�

KICH. 
WYMAGANIA FIZYCZNE I ZDROWOTNE S � ZRÓ

�
NICOWANE I UZALE

�
NIONE OD 

PRODUKOWANEGO ASORTYMENTU I STANOWISKA PRACY. NAJWI �KSZE 
ZNACZENIE W TYM ZAWODZIE MA DU

�
A SPRAWNO�� NARZ�DU WZROKU, 
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PRAWIDŁOWY ZMYSŁ DOTYKU ORAZ DU
�

A SPRAWNO�� UKŁADU MI ��NIOWEGO 
I KOSTNO-STAWOWEGO. NIEODZOWNA JEST TAK

�
E DOBRA SPRAWNO�� 

UKŁADÓW ODDECHOWEGO I KR �
�

ENIA. 
Bezwzgl�dne przeciwwskazania do zawodu dotycz� chorób: padaczka i inne choroby centralnego 
układu nerwowego, psychozy, powa�ne, nie podlegaj�ce korekcji wady wzroku, powa�ne uszkodzenie 
słuchu, dysfunkcje w obr�bie ko�czyn górnych, przewlekłe choroby upo�ledzaj�ce sprawno�� 
organizmu. Wzgl�dne przeciwwskazania to: niedosłuch lekkiego stopnia, astma, cukrzyca, alergie, 
schorzenia skóry, obni�ona sprawno�� ko�czyn dolnych. 
W zawodzie tym istnieje mo�liwo�� zatrudnienia - na niektórych stanowiskach pracy (kaletnik, 
zdobienie ceramiki) - osób niepełnosprawnych: niedosłysz�cych, z dysfunkcj� ko�czyn dolnych, a 
nawet poruszaj�cych si� na wózkach inwalidzkich. 
 

WARUNKI PODJ�CIA PRACY W ZAWODZIE 
 
Do podj�cia pracy jako wytwórca galanterii trzeba mie� wykształcenie podstawowe, a zalecane jest 
zawodowe. Mo�na je zdoby� w Zasadniczej Szkole Zawodowej, równocze�nie podemuj�c praktyczn� 
nauk� zawodu u rzemie�lnika. Przed rozpocz�ciem nauki nale�y przedło�y� za�wiadczenie od lekarza 
przemysłowego o przydatno�ci i braku przeciwwskaza� zdrowotnych kandydata do pracy i nauki w 
tym zawodzie. 
Kandydat do nauki zawodu kaletnika czy ceramika powinien si� zwróci� do Cechu Rzemiosł Ró�nych 
lub do Izby Rzemie�lniczej,, znajduj�cych si� w ka�dym mie�cie wojewódzkim, gdzie zostan� mu 
udost�pnione adresy rzemie�lników kształc�cych w wybranym zawodzie.  
Informacji o nauce teoretycznej danej specjalno�ci w klasach wielozawodowych nale�y szuka� m.in. 
w kuratoriach o�wiaty. 

MO
�

LIWO �� AWANSU W HIERARCHII ZAWODOWEJ  
 
Mo�liwo�ci awansu w tym zawodzie s� ograniczone. Mo�na otworzy� własn� firm� usługow� i 
zatrudni� w niej pracowników. Po uzyskaniu dyplomu mistrzowskiego i po kursie pedagogicznym 
mo�na zosta� nauczycielem zawodu. 
 

MO
�

LIWO �� PODJ�CIA PRACY PRZEZ DOROSŁYCH 
 
W zawodzie wytwórcy galanterii istnieje mo�liwo�� podj�cia pracy przez osoby w dowolnym wieku, 
pod warunkiem jednak, �e stan ich zdrowia spełnia wymagania stawiane w tym zawodzie. 
 

ZAWODY POKREWNE 

 
glazurnik 
szewc 
r�kawicznik 
zdobnik szkła 
gospodarz domu 
plastyk 
 

LITERATURA 
 
Klasyfikacja Zawodów i Specjalno�ci, Tom V, zeszyt 7, Robotnicy Przemysłowi i Rzemie�lnicy, 
MPiPS, Warszawa 95. 
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MO
�

LIWO �CI ZATRUDNIENIA ORAZ PŁACE 

Na koniec roku 2002 w zawodzie Wytwórca galanterii - (7330108), liczba osób bezrobotnych 
zarejestrowanych w urz�dach pracy wynosiła 43 osób. W poszczególnych województwach sytuacja 
kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 7 
Kujawsko-pomorskie 2 
Lubelskie 1 
Lubuskie 0 
Łódzkie 4 
Małopolskie 2 
Mazowieckie 8 
Opolskie 0 
Podkarpackie 4 

Podlaskie 0 
Pomorskie 0 �
l�skie 10 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 3 
Zachodniopomorskie 2 

W drugim półroczu 2002r. liczba ofert pracy zgłoszonych do urz�dów pracy w zawodzie Wytwórca 
galanterii wynosiła 0. W poszczególnych województwach zgłoszono oferty pracy dla zawodu w 
nast�puj�cej ilo�ci: 
Dolno�l�skie 0 
Kujawsko-pomorskie 0 
Lubelskie 0 
Lubuskie 0 
Łódzkie 0 
Małopolskie 0 
Mazowieckie 0 
Opolskie 0 
Podkarpackie 0 

Podlaskie 0 
Pomorskie 0 �
l�skie 0 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 0 
Zachodniopomorskie 0 

Według danych GUS za 2002 rok przeci�tne wynagrodzenie osób zatrudnionych w zawodach z grupy 
Wytwórcy wyrobów galanteryjnych, pami�tkarskich i pokrewni wynosiło 1130,16. Według tych 
danych wynagrodzenie w tej grupie zawodów wynagrodzenie w poszczególnych województwach 
kształtowało si� nast�puj�co 
Dolno�l�skie 1306,04 
Kujawsko-pomorskie 863,2 
Lubelskie 0 
Lubuskie 1005,26 
Łódzkie 2530 
Małopolskie 1206,31 
Mazowieckie 1241,93 
Opolskie 845,01 
Podkarpackie 2431 

Podlaskie 1645 
Pomorskie 0 �
l�skie 1191,71 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 760 
Wielkopolskie 1079,56 
Zachodniopomorskie 0 

Według danych GUS za 2002 liczba osób pełnozatrudnionych w zawodach z grupy Wytwórcy 
wyrobów galanteryjnych, pami�tkarskich i pokrewni, wynosiła 1904. Liczba osób pełnozatrudnionych 
w tej grupie zawodów w poszczególnych województwach kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 255 
Kujawsko-pomorskie 42 
Lubelskie 0 
Lubuskie 105 
Łódzkie 12 
Małopolskie 241 
Mazowieckie 118 
Opolskie 99 
Podkarpackie 10 

Podlaskie 11 
Pomorskie 0 �
l�skie 30 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 36 
Wielkopolskie 945 
Zachodniopomorskie 0 
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PRZ�DZARZ  
 
kod: 743101 
inne nazwy zawodu:  
 

ZADANIA I CZYNNO �CI ROBOCZE 
 
 Prz�dzarz uczestniczy w procesie technologicznej obróbki surowca włókienniczego - np. bawełny, 
lnu, włókien syntetycznych - od momentu jego rozpocz�cia a� do zako�czenia i uzyskania wyrobu 
ko�cowego, którym jest prz�dza. 
 Czynno�ci na poszczególnych, reprezentatywnych dla zawodu stanowiskach s� uzale�nione od 
rodzaju obsługiwanych maszyn oraz etapu procesu technologicznego, w którym uczestniczy osoba, 
pracuj�ca na danym stanowisku. 
 W zwi�zku z tym np. zadaniem zgrzeblarza jest wytwarzanie półproduktu w postaci ta�my 
zgrzeblarkowej. Zadanie to jest wykonywane przy maszynach włókienniczych nazywanych 
zgrzeblarkami, a czynno�ci robocze pracownika polegaj� na podł�czeniu ta�my zgrzeblarkowej do 
lejka w głowicy maszyny, podstawianiu i odstawianiu pojemników z półproduktem oraz stałej 
konserwacji maszyny.  
 Pracownik zatrudniony na stanowisku rozci�gacza bezpo�rednio obsługuje rozci�gark�, która słu�y 
do usuwania braków w ta�mie zgrzeblarkowej. Czesacz za� obsługuje czesark�, która uszlachetnia 
rodzaj ta�my (półproduktu). Prz�dzarz prz�dzy i operator urz�dze� do wytwarzania prz�dz 
operuje na prz�dzarkach. Ich zadaniem jest obsługa punktów prz�dzalniczych. Na tym etapie procesu 
technologicznego czynno�ci robocze polegaj� głównie na zdejmowaniu nawini�tych kł�bków 
i nakładaniu pustych szpulek na punkty prz�dzalnicze. Natomiast nastawiacz maszyn ma za zadanie 
dba� o konserwacj� maszyn i dokonywa� napraw. 
 Tak�e utrzymywanie ładu i porz�dku na stanowisku pracy jest istotnym elementem pracy prz�dzarza 
i stanowi ok. 30% czynno�ci roboczych, wykonywanych na stanowiskach prz�dzalniczych.  
 Pracownik zatrudniony na stanowisku prz�dzarza uczestniczy w ko�cowej fazie procesu 
technologicznego obróbki surowca włókienniczego, jakim jest uzyskanie gotowego wyrobu w postaci 
prz�dzy. 
 Prz�dzarz powinien: 
-zna� rodzaje i wła�ciwo�ci fizyczne włókien,  
-zna� zasady oznaczania i parametry jako�ciowe ta�my i niedoprz�du, 
-zna� budow� i zasady działania prz�dzarek ró�nych typów, 
-sterowa� prac� poszczególnych mechanizmów prz�dzarek, wpływaj�c tym sposobem na jako�� 
produkowanej prz�dzy, a szczególnie prac� urz�dzenia zasilaj�cego i skr�caj�co - nawijaj�cego oraz 
aparatu rozci�gowego,  
- zna� proces technologiczny na prz�dzarkach obr�czkowych i bezwrzecionowych, na których obecnie 
wytwarza si� ok. 40% prz�dz bawełnianych, 
- zna� artykuły techniczne i pomocnicze, jak: biegacze, cewki, prowadniki, smary i inne materiały 
stosowane przy produkcji prz�dzy w prz�dzalni, 
- umie� sprawnie interweniowa� i likwidowa� zrywy na prz�dzarkach oraz zapr�dza� maszyn� po 
obci�gu prz�dzy,  
- umie� regulowa� ucisk wałków aparatu rozci�gowego oraz oczyszcza� i konserwowa� maszyn�. 
 

�RODOWISKO PRACY 
 
materialne �rodowisko pracy 
 
 Praca prz�dzarza odbywa si� halach produkcyjnych fabryk. Istotnym uci��liwym elementem 
�rodowiska pracy jest hałas powy�ej 80 dB, a tak�e obecno�� pyłów, powstaj�cych przy obróbce 
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surowców włókienniczych. Najcz��ciej odnotowywane s� choroby układów: oddechowego, kr��enia 
i kostno-stawowego. Najcz��ciej wyst�puj�ce choroby zawodowe to: głuchota, nadci�nienie t�tnicze 
i bronchit. 
 
warunki społeczne 
 
 Praca prz�dzarza ma charakter raczej samodzielny, jednak nie odbywa si� w izolacji od innych ludzi. 
Kontakty społeczne oparte s� na współpracy, niemniej nie s� niezb�dne, tzn. mog� ogranicza� si� do 
przekazania pracownikowi nast�pnej zmiany lub mistrzowi zmianowemu wszelkich spostrze�e� 
i uwag, które mog� mie� istotny wpływ na prawidłowo�� procesu produkcji b�d	 na bezpiecze�stwo 
ludzi. 
 
warunki organizacyjne 
 
 Prz�dzarz pracuje zazwyczaj 8 godzin dziennie w systemie 2-3 zmianowym, co oznacza, �e pracuje 
te� w godzinach nocnych. 
 Praca prz�dzarza jest �ci�le nadzorowana. Wła�ciwie bez wzgl�du na wielko�� zakładu, w którym 
pracuje, prz�dzarz pełni tylko rol� podwładnego. Dotyczy to wszystkich stanowisk prz�dzalniczych, 
gdzie brak formalnych wymaga� edukacyjnych. Kadra mistrzowska natomiast cz�sto rekrutuje si� 
spo�ród nastawiaczy maszyn, którzy musz� mie� uko�czon� szkoł� zawodow�, najlepiej 
włókiennicz�. Prz�dzarz jest odpowiedzialny za ład i porz�dek oraz bezpiecze�stwo na swoim 
stanowisku pracy, a tak�e za powierzone mu maszyny i narz�dzia. O wszelkich nieprawidłowo�ciach 
w przebiegu procesu produkcji jest obowi�zany zgłasza� nastawiaczowi maszyn lub mistrzowi 
zmianowemu. 
 

WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE 
 
 Ze wzgl�du na to, i� praca prz�dzarza zazwyczaj odbywa si� w du�ych halach produkcyjnych i wi��e 
si� z nara�eniem na hałas i pyły, istotna wydaje si� gotowo�� do pracy w uci��liwych warunkach 
�rodowiskowych. Praca prz�dzarza polega na obsłudze maszyn włókienniczych i wi��e si� 
z wykonywaniem prostych, powtarzaj�cych si� czynno�ci, dlatego przydatna jest umiej�tno�� pracy 
w warunkach monotonnych, umiej�tno�� szybkiego przerzucania si� z jednej czynno�ci na 
drug�, umiej�tno�� pracy w szybkim tempie oraz wytrzymało�� na długotrwały wysiłek. 
Umiej�tno�� podporz�dkowania si� jest wa�na ze wzgl�du na pełnion� rol� podwładnego, natomiast 
umiej�tno�� współdziałania - ze wzgl�du na zespołowy charakter pracy wykonywanej w grupach 
roboczych. 
 Prz�dzarz zazwyczaj obsługuje wi�cej ni� jedn� maszyn�, tote� przydatne z punktu widzenia 
poprawno�ci i bezpiecze�stwa pracy na tym stanowisku, s� takie cechy jak: podzielno�� uwagi, 
spostrzegawczo�� i szybki refleks. 
 Ze wzgl�du na czynno�ci manualne, które na stanowiskach prz�dzalniczych trzeba wykonywa� 
wielokrotnie w ci�gu dnia pracy, cz�sto w szybkim tempie, wa�na jest te� zr�czno�� r�k i palców, 
a tak�e cierpliwo�� i dokładno�� w wykonywaniu swoich 
czynno�ci roboczych. 
 Równie� wysoka sprawno�� narz�dów zmysłów, szczególnie wzroku (umiej�tno�� rozró�niania barw) 
i dotyku jest przydatna w zawodzie prz�dzarza. 
  Na stanowisku nastawiacza maszyn przydatne s� zaintersowania techniczne. 
 Ze wzgl�du na stoj�co-chodz�cy charakter pracy oraz du�� liczb� czynno�ci motorycznych, 
wykonywanych przy obsłudze maszyn, istotna jest równie� dobra koordynacja wzrokowo-
ruchowa. 
 

WYMAGANIA FIZYCZNE I ZDROWOTNE 
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 Prac� prz�dzarza zalicza si� do prac bardzo ci��kich. Du�e znaczenie ma wi�c ogólna wysoka 
sprawno�� fizyczna, sprawno�� układu mi��niowego i kr��enia, co wynika z fizycznego charakteru 
pracy, oraz układu kostno-stawowego ze wzgl�du na to, �e w pracy dominuj� czynno�ci motoryczne, 
tzn. stanie, chodzenie, podnoszenie, schylanie si� itp. Natomiast sprawno�� układu oddechowego ma 
znaczenie ze wzgl�du na wyst�puj�ce w �rodowisku pracy zapylenie. Istotna jest tak�e sprawno�� 
w zakresie narz�dów wzroku, słuchu i równowagi, gdy� praca odbywa si� w ruchu, wi��e si� 
z obsług� maszyn, wymaga spostrzegawczo�ci.  
 Bezwzgl�dne przeciwwskazania do podj�cia pracy w tym zawodzie s� choroby układu oddechowego, 
kr��enia, alergiczne i choroby skóry.. 
 

WARUNKI PODJ�CIA PRACY W ZAWODZIE 

 
 W wypadku zawodu prz�dzarza nie ma specjalnych wymaga� edukacyjnych. Wystarczy 
wykształcenie podstawowe, pełnoletnio�� oraz odbycie przeszkolenia w zakresie przepisów bhp 
i przepisów przeciwpo�arowych. 
 Dobrze widziane jest do�wiadczenie w pracy albo wysoka wydajno��, wynikaj�ca z dobrej 
sprawno�ci fizycznej. 
 Osoby zatrudnione na stanowisku nastawiacza maszyn musz� mie� wykształcenie zawodowe. 
Preferowane jest uko�czenie szkoły zawodowej o profilu włókienniczym. 
  
 

MO
�

LIWO �� AWANSU W HIERARCHII ZAWODOWEJ 

 
 W zawodzie prz�dzarza nie ma mo�liwo�ci awansu w znaczeniu osi�gania coraz wy�szych stopni 
w hierarchii organizacyjnej. Mo�liwo�� awansowania maj� natomiast osoby zatrudnione na 
stanowisku nastawiacza maszyn. Z nastawiaczy maszyn rekrutuje si� kadra kierownicza (pocz�tkowo 
nastawiacze mog� awansowa� na stanowisko mistrza zmianowego, a po ewentualnym dokształceniu, 
tzn. po uko�czeniu co najmniej szkoły �redniej, mog� awansowa� dalej, na stanowisko np. technologa 
lub kierownika produkcji). 
 

MO
�

LIWO �� PODJ�CIA PRACY PRZEZ DOROSŁYCH 

 
 Prac� w zawodzie prz�dzarza mog� podejmowa� osoby dorosłe pod warunkiem, �e ich stan zdrowia 
na to pozwala. 
 Z uwagi na to, i� praca prz�dzarza jest bardzo obci��aj�ca pod wzgl�dem fizycznym, a tak�e dlatego, 
�e odbywa si� z nara�eniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, górna granica wieku w momencie 
zatrudnienia nie powinna przekroczy� 50 roku �ycia. 
 

ZAWODY POKREWNE 
 
tkacz 
dziewiarz 
szwacz 
prasowacz 
technik-włókiennik 
robotnik transportu (wózkarz) 
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MO
�

LIWO �� ZATRUDNIENIA ORAZ PŁACE 

Na koniec roku 2002 w zawodzie Prz�dzarz - (7430103), liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych 
w urz�dach pracy wynosiła 4695 osób. W poszczególnych województwach sytuacja kształtowała si� 
nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 830 
Kujawsko-pomorskie 188 
Lubelskie 72 
Lubuskie 524 
Łódzkie 978 
Małopolskie 211 
Mazowieckie 124 
Opolskie 32 
Podkarpackie 121 

Podlaskie 301 
Pomorskie 151 �
l�skie 849 �
wi�tokrzyskie 44 

Warmi�sko-mazurskie 94 
Wielkopolskie 105 
Zachodniopomorskie 71 

W drugim półroczu 2002r. liczba ofert pracy zgłoszonych do urz�dów pracy w zawodzie Prz�dzarz 
wynosiła 29. W poszczególnych województwach zgłoszono oferty pracy dla zawodu w nast�puj�cej 
ilo�ci: 
Dolno�l�skie 6 
Kujawsko-pomorskie 0 
Lubelskie 0 
Lubuskie 0 
Łódzkie 15 
Małopolskie 0 
Mazowieckie 0 
Opolskie 0 
Podkarpackie 0 

Podlaskie 0 
Pomorskie 3 �
l�skie 0 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 5 
Wielkopolskie 0 
Zachodniopomorskie 0 

Według danych GUS za 2002 rok przeci�tne wynagrodzenie osób zatrudnionych w zawodach z grupy 
Przygotowywacze włókna i prz�dzarze wynosiło 1420,59. Według tych danych wynagrodzenie w tej 
grupie zawodów wynagrodzenie w poszczególnych województwach kształtowało si� nast�puj�co 
Dolno�l�skie 1699,07 
Kujawsko-pomorskie 0 
Lubelskie 0 
Lubuskie 1435,71 
Łódzkie 1249,22 
Małopolskie 0 
Mazowieckie 892,06 
Opolskie 0 
Podkarpackie 0 

Podlaskie 1425,67 
Pomorskie 7040 �
l�skie 1446,35 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 1267,8 
Zachodniopomorskie 0 

Według danych GUS za 2002 liczba osób pełnozatrudnionych w zawodach z grupy Przygotowywacze 
włókna i prz�dzarze, wynosiła 2361. Liczba osób pełnozatrudnionych w tej grupie zawodów w 
poszczególnych województwach kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 368 
Kujawsko-pomorskie 0 
Lubelskie 0 
Lubuskie 501 
Łódzkie 976 
Małopolskie 0 
Mazowieckie 12 
Opolskie 0 
Podkarpackie 0 

Podlaskie 358 
Pomorskie 11 �
l�skie 115 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 20 
Zachodniopomorskie 0 

Departament Rynku Pracy MGPiPS



Przemysł lekki i rzemiosło 

Prz�dzarz V-30

 
 
 
 
 
 

Departament Rynku Pracy MGPiPS



Przemysł lekki i rzemiosło 

Przygotowywacz włókna V-31

PRZYGOTOWYWACZ WŁÓKNA 
kod: 743102 
inne nazwy zawodu: 
 

ZADANIA I CZYNNO �CI ROBOCZE 
 
Postawowym celem pracy sortowacza włókien jest wst�pna klasyfikacja i dalsza obróbka (w 
zale�no�ci od stanowiska pracy) ró�nych gatunków włókien. 
Zawód sortowacza włókien jest wykonywany przez osoby uczestnicz�ce we wst�pnym, 
przygotowawczym etapie produkcji. Czynno�ci robocze tych osób s� uzale�nione od specyfiki 
reprezentowanego dla zawodu stanowiska. 
Gdy surowcem podlegaj�cym klasyfikacji jest wełna, wówczas na stanowisku sortowacza odbywa si� 
r�czne oddzielanie ró�nych włókien. Pracownik sortuje włókna pod wzgl�dem jako�ci, grubo�ci, 
rodzaju, a tak�e stopnia zanieczyszczenia.  
Praca ta polega na r�cznym wyskubywaniu włókien bezpo�rednio z runa owczego i wkładaniu 
włókien do odpowiednio ponumerowanych koszy. 
Na stanowiskach suszarz, mieszacz czy rozwłókniacz odbywa si� wst�pna obróbka posortowanych ju� 
włókien.. Praca na stanowisku mieszacza polega na melan�owaniu (mieszaniu) ró�nych kolorów 
włókien. Pracownik rozkłada warstwami surowiec na pewnej powierzchni hali produkcyjnej, a 
nast�pnie podnosi partiami zmelan�owany surowiec i układa na maszyn�, która surowiec rozwłóknia. 
Mieszacz w swojej pracy wykorzystuje wózek do przewo�enia bel oraz elektrowci�g do podnoszenia 
bel, który ułatwia mu prac�, wykonywan� w znacznej cz��ci r�cznie Obsługa maszyny włókienniczej, 
nazywanej rozwłókniaczem nale�y ju� do czynno�ci zawodowych osoby pracuj�cej na stanowisku 
rozwłókniacz. Celem pracy rozwłókniacza jest rozlu	nianie bel surowca włókienniczego przy 
wykorzystaniu przeznaczonej do tego celu maszyny.  
Osoba zatrudniona na stanowisku sortowacz włókien powinna posiada� informacje o wpływie 
wilgotno�ci na cechy fizyczne i chemiczne włókien, a tak�e rozró�nia� rodzaje i gatunki włókien, 
klasyfikowa� włókna w zale�no�ci od ich przeznaczenia, wytrzymało�ci, długo�ci, koloru i 
zanieczyszcze�. 
Zanieczyszczenia wyst�wpuj�ce we włóknie pracownik powinien usuwa�. 
Sortowacz włókien w celu unikni�cia strat które powstaj� w wyniku wprowadzenia do procesu 
produkcyjnego niewła�ciwie wysortowanego włókna powinien zna� obowi�zuj�ce normy i instrukcje. 
W celu sortowania włókna zgodnie z obowi�zuj�cymi normami i instrukcjami pracownik powinien 
posługiwa� si� przepisami, wzorcami i sprawdzianami np. powinien wiedzie� i potrafi� 
wysortowywaq� wełn� przeznaczon� do przrobu systemem czesankowym, która powinna by� mocna, 
zdrowa, o obło�eniu ro�linnym nie wi�kszym ni� 6% i wełn� przeznaczon� do przerobu systemem 
zgrzebnym, która mo�e by� mniej wyrównana pod wzgl�dem grubo�ci i dopuszcza si� wełny słabsze, 
o obło�eniu powy�ej 6%. 
 

�RODOWISKO PRACY 
 
materialne �rodowisko pracy 
 
Praca sortowacza włókien odbywa si� w halach produkcyjnych zakładów włókienniczych. Mo�e 
wi�za� si� z obsług� maszyn, np. na stanowisku rozwłókniacza lub jest wykonywana r�cznie, np. na 
stanowisku sortowacza. 
Niewielk� uci��liwo�ci� s� pyły i hałas. Zazwyczaj jednak ich poziom nie przekracza dopuszczalnych 
norm. 
 
warunki społeczne 
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Praca sortowacza włókien ma charakter samodzielny. Kontakty z innymi lud	mi s� mo�liwe , ale nie 
konieczne, a polegaj� głównie na przyuczaniu do wykonywania pracy osób nowoprzyj�tych i 
udzielaniu im w razie potrzeby rad i wskazówek, co do sposobu wykonywania czynno�ci roboczych.  
 
warunki organizacyjne 
 
Sortowacz włókien pracuje zazwyczaj 8 godzin w systemie jednozmianowym, tzn. godziny jego pracy 
s� stałe gdy� jest wskazane, �eby sortowanie odbywało si� przy �wietle dziennym. 
Praca jest rutynowa. Wykonywane czynno�ci s� proste. W zwi�zku z tym nadzorowana jest okresowo, 
tzn. nadzór polega na kontrolowaniu jej przebiegu od czasu do czasu. Sortowacz włókien pełni 
jedynie rol� podwładnego.  
Pracownik jest odpowiedzialny za ład i porz�dek oraz bezpiecze�stwo pracy na swoim stanowisku, a 
tak�e za powierzone mu maszyny i narz�dzia. O wszelkich nieprawidłowo�ciach w przebiegu procesu 
produkcji, jest obowi�zany powiadamia� mistrza zmianowego lub kierownika produkcji.  
 

WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE 
 
Ze wzgl�du na to, i� praca sortowacza, wówczas gdy surowcem włókienniczym jest wełna - wi��e si� 
z bezpo�rednim kontaktem z runem owczym, wa�na wydaje si� gotowo�� do pracy w 
nieprzyjemnych warunkach �rodowiskowych. Runo owcze bywa zanieczyszczone, a do 
obowi�zków sortowacza nale�y m.in. oczyszczanie go z zanieczyszcze� np. ro�linnych w trakcie 
sortowania włókien. Praca sortowacza polega na wielokrotnym powtarzaniu w ci�gu dnia tych 
samych prostych czynno�ci, dlatego przydatna jest równie� umiej�tno�� pracy w warunkach 
monotonnych, tak�e wytrzymało�� na długotrwały wysiłek oraz umiej�tno�� pracy w szybkim 
tempie.  
Ze wzgl�du na czynno�ci manualne, które przy sortowaniu włókien nale�y wykonywa� wielokrotnie 
w ci�gu dnia pracy, czasami w szybkim tempie, wa�na jest zr�czno�� palców i r�k oraz sprawno�� 
zmysłów, szczególnie wzroku i dotyku.  
Na stanowisku mieszacza szczególne znaczenie ma ostro�� wzroku oraz zdolno�� rozró�niania 
barw, w znaczeniu zdolno�ci do porównywania lub odró�niania kolorów pod wzgl�dem nasycenia i 
jasno�ci oraz rozpoznawania pojedy�czych barw lub ich kombinacji. 
W pracy na stanowiskach mieszacza i rowłókniacza istotna jest ogólna, wysoka sprawno�� fizyczna.  
Ze wzgl�du na monotoni� pracy wyst�puj�c� przy klasyfikacji włókien istotnymi cechami z punktu 
widzenia poprawno�ci pracy s� dokładno�� i cierpliwo�� oraz zdolno�� skupiania uwagi na tym 
samym bod�cu przez dłu�szy czas. 
Sortowacz włókien pełni w pracy rol� podwładnego, dlatego du�e znaczenie ma posiadanie 
umiej�tno�ci podporz�dkowania si� �cisłym instrukcjom co do sposobu wykonania pracy. 
Przydatna jest równie� dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa, gdy� praca jest stoj�co-chodz�ca, 
odbywa si� w ruchu, natomiast wzrokowo nale�y kontrolowa� poprawno�� i przebieg wykonywanych 
czynno�ci roboczych. 
 

WYMAGANIA FIZYCZNE I ZDROWOTNE 
 
Prac� w zawodzie sortowacza włókien mo�na zaliczy� do �rednio ci��kich ze wzgl�du na obci��enia 
fizyczne. 
Przydatna jest ogólna wysoka wydolno�� fizyczna i du�a sprawno�� ukłdów: mi��niowego i kostno-
stawowego ze wzgl�du na fizyczny charakter pracy i konieczno�� wykonywania jej w ci�łym ruchu 
(chodzenie, podnoszenie, przenoszenie, schylanie si�); tak�e krwiono�nego i oddechowego (np. 
mieszacz pracuje cz�sto w pobli�u pieca przeznaczonego do suszenia włókien, co wi��e si� z 
przebywaniem w mikroklimacie gor�cym) oraz sprawno�� narz�dów równowagi i zmysłów, 
szczególnie wzroku i dotyku, gdy� s� to zmysły najbardziej zaanga�owane w trakcie wykonywania 
czynno�ci roboczych w zawodzie sortowacza włókien. 
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Bezwzgl�dnymi przeciwwskazaniami do pracy w zawodzie s�:  
choroby układu oddechowego, przewlekłe zapalenie oskrzeli, dychawica oskrzelowa, choroby układu 
kr��enia, choroba niedokrwienna serca, wady serca, nadci�nienie t�tnicze, choroby skóry i alergiczne. 
Na stanowisku mieszacza mog� by� zatrudnione osoby niedosłysz�ce, np. z rozpoznanym 
zawodowym uszkodzeniem słuchu. 
 

WARUNKI PODJ�CIA PRACY W ZAWODZIE 
 
Nie ma specjalnych wymaga� edukacyjnych co do podj�cia pracy w zawodzie sortowacza włókien, 
wystarczy posiadanie podstawowego wykształcenia, pałnoletno�� oraz odbycie przeszkolenia w 
zakresie przepisów BHP i przepisów przeciwpo�arowych. 
Mile widziane jest do�wiadczenie w pracy, szczególnie przy zatrudnieniu na stanowisku sortowacz 
włókien wełnianych. Do niedawna przy zatrudnianiu na tym stanowisku wymagano �wiadectwa 
uko�czenia kursu klasyfikacji i za�wiadczenia, i� pracownik miał przynajmniej półroczny stały 
kontakt z wełn�.  
 

MO
�

LIWO �� AWANSU W HIERARCHII ZAWODOWEJ 
 
Nie ma mo�liwo�ci awansu w zawodzie sortowacza włókien w znaczeniu osi�gania coraz wy�szych 
stopni w hierarchii organizacyjnej dla osób pracuj�cych na stanowiskach mieszacz czy rozwłókniacz. 
Na stanowisku sortowacza mo�na awansowa� na tzw. starszego sortowacza, dokonuje si� to na 
podstawie zdobytego do�wiadczenia zawodowego. Czynno�ci robocze na stanowisku starszego 
sortowacza s� takie same jak na stanowisku sortowacza, ale w zakres obowi�zków starszego 
sortowacza wchodzi nadzór nad poprawno�ci� pracy mniej do�wiadczonych współpracowników. 
 

MO
�

LIWO �� PODJ�CIA PRACY PRZEZ DOROSŁYCH 

 
Prac� w zawodzie sortowacza włókien mog� podejmowa� osoby dorosłe w starszym wieku pod 
warunkiem, �e ich stan zdrowia na to pozwala oraz, w przypadku sortowaczy włókien wełnianych, �e 
osoba miała w przeszło�ci stały kontakt z wełn�, trwaj�cy nie krócej ni� pół roku.  
Bior�c pod uwag� fakt, �e praca w tym zawodzie wymaga wysiłku fizycznego, a na stanowiskach 
rozwłókniacza i mieszacza wyst�puje równie� nara�enie na pyły - górna granica wieku w momencie 
zatrudnienia nie powinna przekracza� 50 roku �ycia. 
 

ZAWODY POKREWNE 
 
prz�dzarz 
tkacz 
dziewiarz 
rzeczoznawca 
 

LITERATURA 
 
“Włókna chemiczne”, 1995, Łód	, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej 
 
 
 
“Laboratorium z teorii prz�dzalnictwa” 1988 Łód	, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej - Marian 
Malinowski (red.) 
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H. Cecot. - “Łódzka wełna- restrukturyzacja w: Przegl�d Włókienniczy + Technik Włókienniczy “ nr 
1, 1994. 
A. Włochowicz, A. Pielesz - “Struktura i wybrane wła�ciwo�ci wełny w Materiałach 

�
wiatowej 

Konferencji Wełniarskiej w Biella (Włochy” w: “Przegl�d Włókienniczy” +Technik Włókiennieczy”, 
nr 8 1996. 
W. Rakowski, W,Lota “ Modyfikacja plazmowa Wełny - stan obecny i perspektywy rozwoju w: 
“Przegl�d Włókienniczy” +Technik Włókiennieczy”, nr3, 1994, Wydawnictwo Sigma NOT. 
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��dło “Zmiany w �wqiatowym przemy�le włókienniczym” w: “Przegl�d Włókienniczy” +Technik 

Włókiennieczy”, nr4, 1996. 
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MO
�

LIWO �� ZATRUDNIENIA ORAZ PŁACE 
 
Na koniec roku 2002 w zawodzie Sortowacz włókien - (7430105), liczba osób bezrobotnych 
zarejestrowanych w urz�dach pracy wynosiła 48 osób. W poszczególnych województwach sytuacja 
kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 6 
Kujawsko-pomorskie 7 
Lubelskie 2 
Lubuskie 11 
Łódzkie 4 
Małopolskie 0 
Mazowieckie 3 
Opolskie 1 
Podkarpackie 3 

Podlaskie 0 
Pomorskie 1 �
l�skie 4 �
wi�tokrzyskie 1 

Warmi�sko-mazurskie 2 
Wielkopolskie 1 
Zachodniopomorskie 2 

W drugim półroczu 2002r. liczba ofert pracy zgłoszonych do urz�dów pracy w zawodzie Sortowacz 
włókien wynosiła 0. W poszczególnych województwach zgłoszono oferty pracy dla zawodu w 
nast�puj�cej ilo�ci: 
Dolno�l�skie 0 
Kujawsko-pomorskie 0 
Lubelskie 0 
Lubuskie 0 
Łódzkie 0 
Małopolskie 0 
Mazowieckie 0 
Opolskie 0 
Podkarpackie 0 

Podlaskie 0 
Pomorskie 0 �
l�skie 0 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 0 
Zachodniopomorskie 0 

Według danych GUS za 2002 rok przeci�tne wynagrodzenie osób zatrudnionych w zawodach z grupy 
Przygotowywacze włókna i prz�dzarze wynosiło 1420,59. Według tych danych wynagrodzenie w tej 
grupie zawodów wynagrodzenie w poszczególnych województwach kształtowało si� nast�puj�co 
Dolno�l�skie 1699,07 
Kujawsko-pomorskie 0 
Lubelskie 0 
Lubuskie 1435,71 
Łódzkie 1249,22 
Małopolskie 0 
Mazowieckie 892,06 
Opolskie 0 
Podkarpackie 0 

Podlaskie 1425,67 
Pomorskie 7040 �
l�skie 1446,35 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 1267,8 
Zachodniopomorskie 0 

Według danych GUS za 2002 liczba osób pełnozatrudnionych w zawodach z grupy Przygotowywacze 
włókna i prz�dzarze, wynosiła 2361. Liczba osób pełnozatrudnionych w tej grupie zawodów w 
poszczególnych województwach kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 368 
Kujawsko-pomorskie 0 
Lubelskie 0 
Lubuskie 501 
Łódzkie 976 
Małopolskie 0 
Mazowieckie 12 
Opolskie 0 
Podkarpackie 0 

Podlaskie 358 
Pomorskie 11 �
l�skie 115 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 20 
Zachodniopomorskie 0 
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DZIEWIARZ 
 
kod: 743202 
inne nazwy zawodu:  
 
zadania i czynno�ci robocze 
 
 Podstawowym celem dziewiarza jest wytwarzanie dzianiny. 
 Przetwarzanie prz�dzy w dzianin� jest realizowane przy pomocy odpowiednich �rodków produkcji - 
maszyn, narz�dzi i aparatury. Kolejne etapy tego długotrwałego procesu technologicznego 
realizowane s� na ró�nych stanowiskach pracy, na których zatrudnieni s�: dziewiarz (np. jako 
przewijacz), snowacz, dziewiarz maszyn płaskich lub szydełkarek cylindrycznych, brakarz 
przegl�darek dzianin albo mistrz dziewiarski (nadzoruj�cy prac� zespołu roboczego). 
 Zadania, czynno�ci i obowi�zki pracowników na wymienionych stanowiskach s� ró�ne, pomimo �e 
wszystkie nale�� do tego samego zawodu i prowadz� do jednego celu - wyprodukowania dzianiny 
w postaci bel materiału lub innych wyrobów gotowych. 
 Pierwszym etapem w cyklu produkcyjnego prowadz�cego do wytworzenia dzianiny jest 
przygotowanie i nawini�cie prz�dzy. Zadania te realizuje przewijacz i snowacz. 
 Celem pracy przewijacza jest przygotowanie prz�dzy do barwienia, a po ufarbowaniu przygotowanie 
jej dla snowacza lub dziewiarza szydełkarek cylindrycznych. Praca przewijacza polega na przewijaniu 
- przy pomocy maszyny przewijarki - prz�dzy z nawojów twardych (otrzymywanych z prz�dzalni) na 
tzw. nawoje mi�kkie (umo�liwiaj�ce jej ufarbowanie). Zwykle przewijacz obsługuje równocze�nie 
dwie maszyny (ustawione równolegle, ka�da o długo�ci 8 metrów). Maszyny posiadaj� po 24 
wrzeciona przewijaj�ce. Po ubarwieniu prz�dza jest ponownie przewijana na takim typie przewijarek, 
które umo�liwiaj� jej natłuszczanie. 
 Podczas pracy przewijacz posługuje si� szydełkiem, no�yczkami, p�set�, �yletk�, �rodkiem 
czyszcz�cym oraz długopisem.  
 Celem pracy snowacza jest przygotowanie osnowy do dzianin produkowanych na szydełkarkach 
płaskich. Obsługuje on maszyny nazywane snowarkami. Jego zadanie polega na usnuciu osnowy (tj. 
podłu�nych nici w tkaninie) z prz�dzy znajduj�cej si� na szpulach (nawojach) o wadze 2,5-3,5 kg. 
Liczba nawojów jest równa liczbie nici w osnowie - w zale�no�ci od rodzaju surowca i rodzaju 
dzianiny wymagana jest ró�na ich liczba (od 275 do 600).  
 Snowacz podczas pracy posługuje si� wózkami je�akowymi, płaskownikiem do przeci�gania nici, 
no�yczkami, ta�mami klej�cymi, sznurkiem, miar� krawieck�, �rodkiem czyszcz�cym, arkuszami 
papieru i długopisem. 
 Wła�ciwy proces dziania realizowany jest przez dziewiarza, obsługuj�cego maszyny płaskie lub 
szydełkarki cylindryczne.  
 Celem pracy dziewiarza maszyn płaskich jest przetworzenie prz�dzy w dzianin� gładk� (przeznaczon� 
do drukowania), dzianin� w paski i kratki lub w dzianin� o specjalnym przeznaczeniu (np. dzianiny 
techniczne - słu��ce do umacniania brzegów autostrad i wałów przeciwpowodziowych, siatki 
budowlane umacniaj�ce �ciany przy tynkowaniu, sieci rybackie, siatki ochronne, a tak�e plusz, 
firanki, koronki, �rodki opatrunkowe itp.). W�ród maszyn płaskich wyró�nia si� dwa zasadnicze ich 
typy: osnowowe i raszlowe. Ró�ni� si� one głównie budow� igły dziewiarskiej, pr�dko�ci� procesu 
dziania, wydajno�ci� (a w zwi�zku z tym liczb� zdejmowanych w ci�gu zmiany roboczej 
uko�czonych bel dzianiny) oraz rozmiarami. Ponadto w maszynach wytwarzaj�cych firanki i koronki 
jest wi�ksza liczba igielnic, tzn. metalowych elementów doprowadzaj�cych nici. Jednak. Liczba 
obsługiwanych maszyn uzale�niona jest od ich typu - na ogół dziewiarz obsługuje 6 maszyn 
raszlowych, 4 maszyny osnowowe lub 2 produkuj�ce plusz (pomimo, �e zasady obsługi 
poszczególnych typów maszyn s� zbli�one do siebie, to obsługa maszyn do produkcji pluszu wymaga 
najwi�kszych umiej�tno�ci). 
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 Zadaniem dziewiarza jest obserwowanie pracy maszyn i poprawno�ci dziania oraz likwidacja bł�dów, 
np. „zrywów” nici, zmian ich grubo�ci lub barwy, zmian wzoru, niewła�ciwej pracy elementów 
oczkotwórczych oraz urz�dze� podaj�cych i odbieraj�cych. 
 Podczas pracy dziewiarz maszyn płaskich posługuje si� szydełkiem, szczypcami dziewiarskimi, 
no�yczkami, przetykaczk�, �rubokr�tem i kluczami �lusarskimi; ponadto wózkiem do zawieszania 
osnów i zdejmowania dzianiny, szczotk� i szufelk�. 
 Celem pracy dziewiarza szydełkarek cylindrycznych jest wytworzenie z prz�dzy (z surowca 
naturalnego i sztucznego) dzianiny o ró�nym przeznaczeniu. Szydełkarki cylindryczne umo�liwiaj� 
produkowanie dzianin kolorowych i wzorzystych (fakturowanych), a tak�e pluszu. Według normy 
dziewiarz mo�e obsługiwa� od 3 do 7 takich maszyn (normatywna ilo�� jest uzale�niona od typu 
maszyny). Mniejsz� liczb� maszyn dziewiarz obsługuje wtedy, kiedy surowcem jest bawełna, gdy� 
wówczas cz��ciej wyst�puj� „zrywy” prz�dzy. Szydełkarki s� w znacznym stopniu zautomatyzowane, 
jednak podczas ich pracy dziewiarz kontroluje przebieg procesu dziania i w przypadku dostrze�enia 
bł�du lub zatrzymania si� maszyny musi okre�li� przyczyn� i usun�� usterk�. Do najcz��ciej 
powtarzaj�cych si� bł�dów, powstaj�cych z winy surowca lub złej pracy maszyny, nale��: p�kni�cie 
prz�dzy w czasie formowania oczka, spuszczone oczka, zła praca igły (tzw. zaci�gi oczek) oraz 
złamanie igły. Likwidowanie usterek przez dziewiarza odbywa si� na ró�nej wysoko�ci, w zale�no�ci 
od miejsca ich powstania. Obsługa pracy maszyn wymaga zatem przyjmowania przez dziewiarza 
ró�nych, zmiennych, cz�sto niewygodnych i obci��aj�cych statycznie, pozycji ciała oraz ci�głego 
chodzenia i stania. 
 Podczas pracy dziewiarz posługuje si� szydełkiem, szczypcami dziewiarskimi, p�dzlem do otwierania 
j�zyczków igieł, p�set�, no�yczkami, wkr�takiem, kluczami �lusarskimi, szczotk�, szufelk� 
i pistoletem czyszcz�cym (dmuchaw�). 
 Celem pracy mistrza dziewiarskiego jest nadzorowanie procesu przetwarzania prz�dzy w dzianin� 
przez powierzony mu do nadzoru zespół pracowników. Mistrz sprawuje funkcj� "gospodarza" 
oddanych pod jego nadzór maszyn, urz�dze�, narz�dzi, półfabrykatów i materiałów. Dba 
o prawidłow� eksploatacj� i wykorzystanie maszyn, racjonalne zu�ycie surowca oraz dobr� jako�� 
wytwarzanych dzianin. Podczas wykonywania swoich zada� mistrz dziewiarski posługuje si� nie 
tylko długopisem, kalkulatorem lub aparatem telefonicznym (przy uzgadnianiu lub przekazywaniu 
informacji), ale równie� narz�dziami (jak np. klucze �lusarskie) oraz przyrz�dami kontrolno-
pomiarowymi. 
 Pomimo, �e dziewiarz na bie��co usuwa powstaj�ce w dzianinie bł�dy, to kontrol� jako�ci wyrobów 
przeprowadza brakarz przegl�darek dzianin. Celem pracy brakarza jest kwalifikowanie - zgodnie 
z okre�lonymi normami brakarskimi - wyprodukowanych bel dzianiny do odpowiedniego gatunku. 
Brakarz pracuje przy przegl�darce wyposa�onej w du�y pod�wietlony i pochyły ekran (do tzw. 
brakowania dzianiny) oraz wałki podaj�ce, rozprowadzaj�ce i nawijaj�ce. Dzianina przewijana jest 
automatycznie, przesuwaj�c si� po ekranie w okre�lonym tempie. Brakarz patrz�c na ekran uwa�nie 
obserwuje przesuwaj�c� si� dzianin� i liczy zauwa�one bł�dy (np. zmiany �cisło�ci - tzn. zmiany 
liczby rz�dów i kolumienek w 1 cm2, pasiasto�ci osnowowe, zrywy, bł�dy maszynowe - zmiany 
rodzaju splotu, plamy i zabrudzenia) w całej przegl�danej sztuce o długo�ci ok. 150 m. Na podstawie 
poczynionych obserwacji, zgodnie z okre�lonymi normami, brakarz kwalifikuje dzianin� do 
okre�lonego gatunku. 
 Podczas pracy posługuje si� on lup� brakarsk�, no�yczkami, centymetrem krawieckim, sygnitem 
(specjalnym mazakiem do oznaczania bł�dów) i długopisem. 
 

�RODOWISKO PRACY 
 
materialne �rodowisko pracy 
 
 Miejscem pracy dziewiarza s� hale produkcyjne, w których znajduj� si� ró�ne typy i rodzaje maszyn 
oraz ró�norodna aparatura. Wi��e si� z tym pewna uci��liwo��, która wynika z konieczno�ci 
wielogodzinnego przebywania w okre�lonym miejscu, bez wzgl�du na panuj�ce tam warunki, 
zwłaszcza zapylenie, hałas i wibracje. Na niektórych stanowiskach, np. przewijacza, wyst�puje 
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ponadto nara�enie na barwniki i preparacj� natłuszczaj�c�. Dziewiarz podczas pracy musi zwraca� 
uwag� na ruchome cz��ci maszyn, sygnalizacj� �wietln� i wskazania ró�nych przyrz�dów kontrolno-
pomiarowych, np. licznika metrów, szybko�ciomierza obrotów maszyny itp. 
 W zawodzie dziewiarza istnieje zagro�enie takimi chorobami zawodowymi, jak spowodowane 
hałasem uszkodzenie słuchu, alergiczne nie�yty błon �luzowych nosa i gardła. Pod wzgl�dem 
obci��enia fizycznego jego praca zaliczana jest do �rednio ci��kiej, chocia� na niektórych 
stanowiskach do ci��kiej (przy obsłudze szydełkarek płaskich raszlowych). 
 
warunki społeczne 
 
 Dziewiarz wykonuje swoj� prac� przewa�nie indywidualnie - tylko na niektórych stanowiskach 
w zespołach 2. osobowych, razem z osob� towarzysz�c�, tzw. pomocnikiem (najcz��ciej jest to osoba, 
która dopiero uczy si� pracy na danym stanowisku). W czasie wykonywania swych obowi�zków ma 
jednak cz�sty kontakt z innymi osobami, zwłaszcza z bezpo�rednim przeło�onym (mistrzem), 
pracownikami obsługi technicznej i transportu, magazynierem b�d	 współpracownikiem - 
w przypadku pracy w zespole 2. osobowym (np. snowacz osnów, brakarz). 
 
warunki organizacyjne 
 
 Dziewiarz pracuje 8 godzin dziennie, jednak na ogół nie s� to godziny stałe (tylko brakarz pracuje 
przewa�nie na jedn� zmian� w godzinach przedpołudniowych). Praca odbywa si� w systemie 2. lub 3. 
zmianowym - w zale�no�ci od potrzeb produkcyjnych. Czynno�ci s� w du�ej mierze zrutynizowane, 
powtarzaj�ce si�, wykonywane według standardowych procedur oraz okresowo nadzorowane przez 
bezpo�redniego przeło�onego i brakarza. Dziewiarz odpowiada za stan techniczny maszyn oraz jako�� 
wyprodukowanej dzianiny - zarówno za uszkodzenie maszyny, jak i zł� jako�� ponosi konsekwencje 
finansowe w postaci potr�cenia lub pozbawienia premii (oceniana jest równie� wydajno�� pracy 
i ustalane odpowiednie wska	niki normy - za nie osi�ganie takich wska	ników premia jest tak�e 
obni�ana). Wynagradzany jest jednak na ogół według systemu dniówkowego. 
 Dziewiarz w hierarchii organizacyjnej zakładu zwykle pełni rol� podwładnego (tylko pracuj�c razem 
z pomocnikiem stoi od niego o szczebel wy�ej w hierarchii zawodowej), natomiast jako mistrz 
dziewiarski - równie� przeło�onego, nadzoruj�cego prac� kilkuosobowego zespołu. Jego praca wi��e 
si� z odpowiedzialno�ci� za maszyny i powierzony mu surowiec oraz za jako�� wyprodukowanej 
dzianiny. 
 Dziewiarz prac� swoj� wykonuje w ubraniu roboczym oraz w specjalnych ochraniaczach słuchu. 
 

WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE 

 

 Bior�c pod uwag� rodzaj i charakter pracy osoby zatrudnione w tym zawodzie musz� posiada� dobry 
wzrok, zdolno�� rozró�niania barw i odró�niania kolorów pod wzgl�dem odcieni (zwłaszcza 
przewijacz i dziewiarz szydełkarek cylindrycznych). Konieczna jest równie� umiej�tno�� sprawnego 
i szybkiego wykonywania ró�nych czynno�ci r�koma oraz zr�czno�� palców i czuło�� dotyku 
(przede wszystkim podczas snucia osnowy, kiedy nale�y przewleka� bardzo cienkie nitki przez 
napr��acze, czujniki i grzebienie, wyczuwa� na nich ewentualne zgrubienia i nierówno�ci oraz przy 
wi�zaniu zrywów osnowy lub w�tku). 
 Dziewiarz powinna cechowa� spostrzegawczo�� i szybki refleks - w celu dostrzegania „zrywów”, 
bł�dów maszynowych i szybkiego ich likwidowania, w celu obserwacji przyrz�dów pomiarowych 
i szybkiego ich ustawiania. 
 Podczas wykonywania tej pracy wa�na jest równie� koordynacja wzrokowo-ruchowa (wi�zanie 
„zrywów”, uruchamianie i zatrzymywanie maszyny), a tak�e zmysł równowagi i widzenie 
stereoskopowe, umo�liwiaj�ce ocen� odległo�ci i gł�bi - szczególnie wa�ne podczas pracy przy 
maszynach i urz�dzeniach w ruchu oraz na podestach lub stopniach (snowacz, dziewiarz maszyn 
płaskich raszlowych). 
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 W tym zawodzie konieczna jest równie� zdolno�� koncentracji uwagi z równoczesn� jej 
podzielno�ci� (np. podczas obserwowania przesuwaj�cej si� osnowy lub dzianiny z jednoczesnym 
nadzorowaniem ró�nych przyrz�dów kontrolno-pomiarowych i sygnalizacji �wietlnej). Niezb�dne s� 
tak�e pewne uzdolnienia techniczne przy poznawaniu budowy i zasad funkcjonowania maszyn 
i urz�dze�, uruchamianiu ich, posługiwaniu si� ró�nymi narz�dziami (np. płaskownikiem do 
przeci�gania nici, p�setami, szydełkiem, kluczami �lusarskimi itp). 
 W pracy dziewiarza wa�ne s� ponadto takie cechy, jak umiej�tno�� pracy w warunkach 
monotonnych, tj. wykonywanie powtarzaj�cych si� rutynowych czynno�ci (np. wi�zanie zrywów) 
w jednostajnych warunkach �rodowiska (ci�gły hałas); umiej�tno�� podporz�dkowania si� 
poleceniom zwierzchnika (mistrza, kierownika oddziału) i narzuconym zasadom pracy; 
wytrzymało�� na długotrwały wysiłek podczas pracy, cz�sto w niewygodnych pozycjach - 
z podniesionymi r�koma, w gł�bokim skłonie lub wspinaniu si� na palce oraz umiej�tno�� pracy 
w szybkim, wymuszonym tempie, narzuconym przez pr�dko�� pracy maszyny i /lub akord. 
Wskazana jest tak�e samokontrola, tj. panowanie nad własnymi emocjami w kontaktach z innymi 
osobami. 
 Zawód dziewiarza wymaga du�ej cierpliwo�ci i wytrwało�ci (np. podczas likwidacji licznych 
„zrywów” lub przewlekaniu nici przez czujniki i prowadniki), jak równie� dokładno�ci i szybkiej 
orientacji  w przypadku awarii. 
 
wymagania fizyczne i zdrowotne 
 
 W zawodzie dziewiarza niektóre czynno�ci, takie jak np. obsługa okre�lonych maszyn i urz�dze�, 
wymagaj� bardzo dobrej kondycji fizycznej oraz wi��� si� z konieczno�ci� podnoszenia lub 
przetaczania znacznych ci��arów (bel dzianiny lub wałów osnowy). 
 Dlatego te� du�e znaczenie w tym zawodzie ma zdrowie i ogólna wydolno�� fizyczna, a tak�e do�� 
silna budowa ciała (zwłaszcza na niektórych stanowiskach, np. przy obsłudze płaskich szydełkarek 
raszlowych, na których zatrudniani s� wył�cznie m��czy	ni). Ponadto, niezb�dna jest du�a sprawno�� 
narz�du wzroku i zmysłu dotyku (konieczno�� dostrzegania i wi�zania cienkich nici), sprawno�� 
narz�du równowagi podczas pracy przy maszynach w ruchu lub na stopniach, jak równie� sprawno�� 
układu oddechowego i narz�du słuchu (praca w zapyleniu i hałasie). Wa�ne jest tak�e posiadanie 
sprawnego układu kostno-stawowego, mi��niowego i układu kr��enia (praca w ruchu lub w pozycji 
stoj�cej, wymagaj�ca przyjmowania niewygodnych, wymuszonych pozycji ciała oraz konieczno�� 
d	wigania ci��arów - od 1,5-3 kilogramowych nawojów, a tak�e przetaczania wałów osnowy lub 
przenoszenia bel dzianiny). 
 Wymagany jest równie� wzrost powy�ej 160-165 cm. 
 Przeciwwskazaniami lekarskimi do pracy w tym zawodzie s�: 
- niesprawno�� ko�czyn; 
- du�e wady wzroku (nie poddaj�ce si� korekcji); 
- zaburzenia i nieprawidłowe widzenie barw; 
- dr�enie r�k oraz wzmo�ona pobudliwo�� motoryczna; 
- epilepsja; 
- alergie i skłonno�ci do uczule�; 
- przewlekłe choroby układu oddechowego; 
- choroby układu kr��enia i nadci�nienie; 
- zaburzenia słuchu; 
- upo�ledzenie umysłowe; 
- choroby psychiczne. 
 Stan zdrowia musi by� udokumentowany �wiadectwem lekarskim, którego uzyskanie jest mo�liwe (po 
wykonaniu licznych bada� specjalistycznych) od lekarza medycyny przemysłowej. 
 

WARUNKI PODJ�CIA PRACY W ZAWODZIE 
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 Do podj�cia pracy w zawodzie dziewiarza niezb�dne jest wykształcenie zasadnicze o profilu 
włókienniczo-dziewiarkim lub - w przypadku osób dorosłych - podstawowe oraz trwaj�ce około 6 
miesi�cy przyuczenie zawodowe na okre�lonym stanowisku roboczym w zakładzie pracy.  
 Podobne przyuczenie odbywa absolwent zasadniczej szkoły zawodowej o innym profilu. Mo�e ono 
zawiera� cz��� teoretyczn� i praktyczn� (b�d	 tylko praktyczn�) na konkretnym stanowisku 
roboczym. Podpisuje si� wówczas umow� o prac� z zakładem pracy i wykonuje prace pomocnicze na 
danym stanowisku pod kontrol� do�wiadczonego pracownika. Okres przyuczenia ko�czy si� 
egzaminem praktycznym oraz teoretycznym z zakresu obowi�zuj�cych przepisów bhp, budowy 
obsługiwanej maszyny itp. Po pozytywnym zdaniu egzaminu zostaje si� pracownikiem samodzielnym 
na danym stanowisku pracy, tzn. przy obsłudze konkretnego typu maszyny dziewiarskiej. 
 Aby zosta� mistrzem dziewiarskim nale�y uko�czy� technikum włókiennicze i odpowiedni kurs 
mistrzowski. 
 Zawód dziewiarza zwi�zany jest z przemysłem włókienniczym, który znajduje si� tylko w niektórych 
regionach kraju i tam wła�nie znajduj� si� szkoły kształc�ce w tym zawodzie. 
  

MO
�

LIWO �� AWANSU W HIERARCHII ZAWODOWEJ  
 
 W zawodzie dziewiarza nie ma mo�liwo�ci awansu w znaczeniu osi�gania coraz wy�szych stopni 
w hierarchii organizacyjnej (awans na stanowisko mistrza wymaga zdobycia wykształcenia �redniego 
- uko�czenia technikum ze specjalno�ci� dziewiarstwa lub mechanika maszyn włókienniczych). 
Pewien awans mo�e natomiast oznacza� zdobycie do�wiadczenia zawodowego i posiadanie marki 
dobrego dziewiarza, który b�dzie zdolny szkoli� nowych pracowników. 
 

MO
�

LIWO �� PODJ�CIA PRACY PRZEZ DOROSŁYCH 

 
 Prac� dziewiarza mog� podj�� osoby starsze (w zasadzie bez ograniczenia wieku), pod warunkiem, �e 
posiadaj� umiej�tno�ci i do�wiadczenie zawodowe oraz odpowiedni stan zdrowia - wiadomo jednak, 
�e w zakładach, spo�ród osób ubiegaj�cych si� o prac�, zawsze preferowane s� osoby młodsze. 
 Przyuczenie do zawodu jest mo�liwe, jednak w tym przypadku przyjmowane s� wył�cznie osoby 
młode w wieku do 45 roku �ycia. 
 

ZAWODY POKREWNE 
 
tkacz 
prz�dzarz 
operator maszyn włókienniczych 
pomoc snowacza 
technik włókiennik ze specjalno�ci� tkactwa lub prz�dzalnictwa 
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MO
�

LIWO �CI ZATRUDNIENIA ORAZ PŁACE 

Na koniec roku 2002 w zawodzie Dziewiarz - (7430202), liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych 
w urz�dach pracy wynosiła 6976 osób. W poszczególnych województwach sytuacja kształtowała si� 
nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 433 
Kujawsko-pomorskie 161 
Lubelskie 544 
Lubuskie 326 
Łódzkie 1396 
Małopolskie 347 
Mazowieckie 1261 
Opolskie 188 
Podkarpackie 753 

Podlaskie 35 
Pomorskie 128 �
l�skie 492 �
wi�tokrzyskie 216 

Warmi�sko-mazurskie 332 
Wielkopolskie 268 
Zachodniopomorskie 96 

W drugim półroczu 2002r. liczba ofert pracy zgłoszonych do urz�dów pracy w zawodzie Dziewiarz 
wynosiła 252. W poszczególnych województwach zgłoszono oferty pracy dla zawodu w nast�puj�cej 
ilo�ci: 
Dolno�l�skie 14 
Kujawsko-pomorskie 5 
Lubelskie 4 
Lubuskie 25 
Łódzkie 130 
Małopolskie 1 
Mazowieckie 23 
Opolskie 6 
Podkarpackie 13 

Podlaskie 2 
Pomorskie 6 �
l�skie 14 �
wi�tokrzyskie 4 

Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 5 
Zachodniopomorskie 0 

Według danych GUS za 2002 rok przeci�tne wynagrodzenie osób zatrudnionych w zawodach z grupy 
Tkacze, dziewiarze i pokrewni wynosiło 1313,84. Według tych danych wynagrodzenie w tej grupie 
zawodów wynagrodzenie w poszczególnych województwach kształtowało si� nast�puj�co 
Dolno�l�skie 1754,4 
Kujawsko-pomorskie 0 
Lubelskie 909,96 
Lubuskie 1163,12 
Łódzkie 1263,61 
Małopolskie 0 
Mazowieckie 1056,76 
Opolskie 1314,85 
Podkarpackie 1468,22 

Podlaskie 1217,9 
Pomorskie 800 �
l�skie 1871,08 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 1826,73 
Zachodniopomorskie 0 

Według danych GUS za 2002 liczba osób pełnozatrudnionych w zawodach z grupy Tkacze, 
dziewiarze i pokrewni, wynosiła 5248. Liczba osób pełnozatrudnionych w tej grupie zawodów w 
poszczególnych województwach kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 388 
Kujawsko-pomorskie 0 
Lubelskie 399 
Lubuskie 276 
Łódzkie 2448 
Małopolskie 0 
Mazowieckie 571 
Opolskie 24 
Podkarpackie 382 

Podlaskie 266 
Pomorskie 5 �
l�skie 448 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 41 
Zachodniopomorskie 0 
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TKACZ 
 
kod: 743206 
inne nazwy zawodu:  
 
Zadania i czynno�ci robocze 
 
 Głównym celem pracy tkacza jest wytwarzanie ró�norodnych tkanin (wełnianych, bawełnianych, 
lnianych, jedwabnych lub z włókien sztucznych) przeznaczonych na ubrania i dekoracje, 
wykorzystywanych w przemy�le i w innych dziedzinach wytwórczo�ci (np. w pasmanterii). 
 Podstawowym zadaniem tkacza jest przetwarzanie prz�dzy w tkanin�. Jest to długotrwały proces 
technologiczny, składaj�cy si� z wielu wykonywanych kolejno czynno�ci i operacji; realizowany 
w oparciu o niezb�dne �rodki produkcji, tzn. maszyny, narz�dzia i specjalistyczn� aparatur�. 
Zadaniem tkacza jest obsługiwanie maszyn i urz�dze� - wł�czanie i zatrzymywanie maszyn lub 
aparatury, kontrolowanie prawidłowo�ci procesu technologicznego, czyszczenie itp. 
 Poniewa� poszczególne etapy procesu technologicznego realizowane s� na ró�nych stanowiskach 
pracy w zawodzie tkacza istnieje specjalizacja. Mo�e by� on zatrudniony jako snowacz osnów (tj. 
pionowych nici w tkaninie), cewiacz (cewiarz), klejarz osnów, wi�zacz osnów, operator krosien - 
tkacz, brakarz lub tkacz tkanin specjalnych. Obowi�zki, zadania i czynno�ci pracowników s� na 
wymienionych stanowiskach odmienne, mimo i� wszystkie wykonywane s� w ramach tego samego 
zawodu i prowadz� do jednego celu - przetworzenia prz�dzy na tkanin�. 
 Aby przyst�pi� do procesu tkania prz�dza musi by� odpowiednio nawini�ta, przygotowana i zało�ona 
- w postaci osnowy - na krosna tkackie. Osnowa jest przygotowywana przez snowacza osnów, 
obsługuj�cego maszyny nazywane snowarkami. W zale�no�ci od przeznaczenia osnowy i rodzaju 
surowca (tzn. od tego, jaka tkanina ma by� wyprodukowana), wymagana jest ró�na liczba nici 
w osnowie - od 600 do kilku tysi�cy. Dlatego te� snucie odbywa si� w ró�ny sposób (snucie ta�mowe 
lub zespołowe).  
 Podczas snucia ta�mowego przygotowywane s� osnowy z mniejszej liczby nawojów (szpul) prz�dzy 
oraz osnowy do mniejszych partii zamówionych tkanin. Natomiast snowarki zespołowe s� bardziej 
ekonomiczne przy snuciu g�stszych osnów oraz du�ej liczby osnów (do długotrwałej produkcji tej 
samej tkaniny). Snowacz podczas pracy posługuje si� płaskownikiem do przeci�gania nici, 
no�yczkami, ta�mami klej�cymi, sznurkiem, arkuszami papieru i długopisem. Natomiast snowacz-
ł�czarz posługuje si� ponadto specjalnymi listwami drewnianymi, wałkami metalowymi 
(stanowi�cymi wyposa�enie maszyny ł�czarki), kluczami �lusarskimi i wózkiem podno�nikowym. 
 Nast�pny etap pracy wykonuje klejarz osnów, obsługuj�cy autoklawy - specjalne kotły elektryczne 
oraz maszyn�, tzw. klejark�. Zadaniem klejarza jest przygotowanie roztworu kleju oraz nadanie 
osnowie odpowiedniej sztywno�ci i �lisko�ci. W swojej pracy posługuje si� kluczami �lusarskimi, 
listwami do ustalania szeroko�ci osnowy, no�yczkami itp. 
 Kolejnym etapem pracy jest zało�enie osnowy na krosno. Czynno�� t� wykonuje wi�zacz osnów. 
Jego zadanie polega na zwi�zaniu ka�dej nitki z nowej osnowy z ka�d� z ko�cz�cej si� osnowy (4-8 
tys. nitek). Aby tego dokona�, posługuje si� on maszynk� wi���c�. Ponadto wi�zacz osnów posługuje 
si� wózkiem, specjalnym grzebieniem i szczotk� do wyczesywania osnowy, no�yczkami i kluczami 
�lusarskimi. 
 Jeszcze innym stanowiskiem pomocniczym, umo�liwiaj�cym prac� tkaczowi jest stanowisko 
cewiacza. Jego zadaniem jest przewijanie prz�dzy z motków na cewki (małe szpulki) w celu 
uzyskania nawoju w�tkowego, niezb�dnego - tak jak osnowa - w procesie tkania i słu��cego do 
tworzenia poprzecznych nici w tkaninie. Cewiacz obsługuje maszyn� nazywan� cewiark�. 
 Maj�c krosno z zało�on� osnow� i przygotowane nawoje w�tkowe, mo�e przyst�pi� do pracy 
operator krosien, czyli tkacz wła�ciwy. Czynno�ci, które wykonuje, ich liczba i stopie� trudno�ci 
zale�� od tego, jaka tkanina jest produkowana oraz jaki typ krosna obsługuje. Na innych typach 
krosien wytwarzane s� tkaniny wełniane lub bawełniane (na krosnach chwytakowych lub 
rapierowych), na innych natomiast tkaniny z włókien sztucznych, np. sukienkowe, podszewkowe czy 
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galanteryjne (na krosnach hydraulicznych lub pneumatycznych). Krosna te ró�ni� si� stopniem 
zastosowanej w nich automatyzacji. 
 Do obowi�zków operatora krosien (tkacza) nale�y wymiana nawojów w�tkowych i brzegowych, 
likwidacja zrywów osnowy i w�tku, stała kontrola produkowanej tkaniny pod k�tem bł�dów (np. 
„niedolotów” w�tku, pasiasto�ci w�tkowej, chropowato�ci powierzchni), likwidacja bł�dów, wymiana 
perlinek, wkładanie znaków ko�cz�cych zmian�, rejestracja produkcji w karcie, informowanie mistrza 
o powa�niejszych usterkach (np. o przepr��eniu osnowy). W czasie pracy tkacz posługuje si� 
no�yczkami, kostk� do wyci�gania zerwanego w�tku, szczotk�, długopisem itp. 
 Wyodr�bnionym rodzajem tkactwa jest tkactwo specjalne, np. pasmanteryjne. W tym wypadku 
wyst�puje jeszcze wi�ksza ró�norodno�� stosowanych krosien: igłowe nicielnicowe, igłowe 
�akardowe, �akardowe, aksamitkowe, klasyczne (w tym niektóre sterowane komputerowo). 
Poszczególne typy i podtypy maszyn słu�� do produkcji ró�nych wyrobów: lamówek, ta�my 
wypustkowej, gumy, aksamitek, ta�my orderowej, wst��ek, ta�my ozdobnej, gurtów, ta�my 
po�cielowej, emblematów, etykiet firmowych i informacyjnych, otoków i dystynkcji wojskowych, 
wieszaków, sznurowadeł oraz ró�nych ta�m przemysłowych (no�nych, izolacyjnych, technicznych, 
tapicerskich itp.). 
 W tym wypadku specyfika pracy jest pochodn� bardzo du�ej ró�norodno�ci wyrobów. Zale�y od 
rodzajów przetwarzanej prz�dzy, jej barw i odcieni, mnóstwa wzorów (osnowowych i w�tkowych) 
oraz od odmiennych sposobów obsługi ró�nych typów i podtypów krosien (czasem jedna osoba 
zmuszona jest do obsługi 2-3 ró�nych podtypów maszyn). Ten rodzaj pracy wymaga od tkacza du�ych 
kwalifikacji, zdolno�ci i do�wiadczenia zawodowego oraz umiej�tno�ci przystosowania si� do zmiany 
stanowiska (sposobu obsługi innego podtypu krosna, ró�nego rodzaju osnowy, odmiennej kolorystyki 
i wzornictwa). 
 Pomimo, i� operator krosien (tkacz) na bie��co usuwa powstaj�ce w tkaninie bł�dy, to po nim 
kontrol� jako�ci wyrobu przeprowadza brakarz. Jego zadaniem jest kwalifikowanie 
wyprodukowanych bel tkaniny do danego gatunku, zgodnie z okre�lonymi normami brakarskimi. 
Brakarz  pracuje przy przegl�darce wyposa�onej w du�y pochyły ekran (do tzw. brakowania tkaniny), 
wałki podaj�ce, rozprowadzaj�ce i nawijaj�ce. Tkanina dostarczana jest bezpo�rednio z tkalni 
i umieszczana na stole brakarskim. 
 Obowi�zkiem brakarza jest powiadomienie mistrza, je�eli w przegl�danej sztuce tkaniny s� du�e lub 
liczne bł�dy tkackie. Brakarz w ci�gu 8. godzin pracy przegl�da 25-30 sztuk tkaniny, czyli ok. 4500 
metrów. Swoj� prac� wykonuje głównie w pozycji stoj�cej. Podczas pracy posługuje si� lup� tkack�, 
lunometrem, no�yczkami, centymetrem krawieckim, mazakami i długopisem. 
 �
rodowisko pracy 

 
materialne �rodowisko pracy 
 
 Miejscem pracy tkacza s� hale produkcyjne (w zakładach tzw. przemysłu lekkiego - tkalniach wełny, 
bawełny, lnu lub włókien sztucznych, zakładach pasmanteryjnych lub fabrykach dywanów), 
w których znajduj� si� ró�ne typy i rodzaje maszyn oraz ró�norodna aparatura. Uci��liwo�� pracy 
tkacza wynika z konieczno�ci wielogodzinnego przebywania w okre�lonym miejscu, bez wzgl�du na 
panuj�ce tam warunki, zwłaszcza zapylenie i hałas. Ponadto na niektórych stanowiskach, np. klejarza, 
wyst�puje podwy�szona temperatura i wilgotno�� powietrza oraz niewielkie wibracje, np. w wypadku 
snowacza-ł�czarza. Podczas pracy tkacz musi zwraca� uwag� na ruchome cz��ci maszyn, sygnalizacj� 
�wietln� i wskazania ró�nych przyrz�dów kontrolno-pomiarowych, np. licznika metrów, 
szybko�ciomierza obrotów maszyny. 
 W zawodzie tkacza istnieje zagro�enie takimi chorobami zawodowymi, jak spowodowane hałasem 
uszkodzenie słuchu, przewlekłe zapalenie oskrzeli, alergiczne nie�yty błon �luzowych nosa i gardła. 
 Pod wzgl�dem obci��enia fizycznego praca tkacza zaliczana jest do �rednio ci��kiej. 
 
warunki społeczne 
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 Tkacz wykonuje swoj� prac� przewa�nie indywidualnie - tylko na niektórych stanowiskach razem 
z osob� towarzysz�c�, tzw. pomocnikiem (najcz��ciej jest to osoba, która dopiero uczy si� pracy na 
danym stanowisku). W czasie wykonywania swych obowi�zków ma jednak cz�sty kontakt z innymi 
lud	mi, zwłaszcza z bezpo�rednim przeło�onym (mistrzem), pracownikami obsługi technicznej 
i transportu, magazynierem b�d	 współpracownikiem - w wypadku pracy w zespole 2. osobowym (np. 
klejarz osnów, wi�zacz osnów czy snowacz-ł�czarz). 
 
warunki organizacyjne 
 
 Tkacz pracuje 8. godzin dziennie, jednak na ogół nie s� to godziny stałe (tylko wi�zacz osnów pracuje 
przewa�nie na jedn� zmian� w godzinach przedpołudniowych). Praca odbywa si� w systemie 2. lub 3. 
zmianowym - w zale�no�ci od potrzeb produkcyjnych. Czynno�ci s� w du�ej mierze zrutynizowane, 
powtarzaj�ce si�, wykonywane według standardowych procedur oraz okresowo nadzorowane przez 
bezpo�redniego przeło�onego i brakarza. 
 Tkacz w hierarchii organizacyjnej zakładu zwykle pełni rol� podwładnego (tylko pracuj�c razem 
z pomocnikiem stoi od niego o szczebel wy�ej w hierarchii zawodowej). Jego praca wi��e si� 
z odpowiedzialno�ci� za maszyny i powierzony mu surowiec oraz jako�� wyprodukowanej tkaniny. 
 Prac� swoj� wykonuje w ubraniu roboczym i specjalnych ochraniaczach słuchu. 
 

WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE 

 

 Ze wzgl�du na rodzaj i charakter pracy osoby zatrudnione w zawodzie tkacza musz� mie� dobry 
wzrok, zdolno�� rozró�niania barw i odró�niania kolorów pod wzgl�dem odcieni (zwłaszcza 
cewiacz i tkacz tkanin specjalnych, np. dywanów czy pasmanterii). Ponadto niezb�dne s� 
umiej�tno�� sprawnego i szybkiego wykonywania ró�nych czynno�ci r�koma oraz zr�czno�� 
palców i czuło�� dotyku (przede wszystkim podczas snucia osnowy, kiedy nale�y przewleka� bardzo 
cienkie nitki przez napr��acze, czujniki i grzebienie, wyczuwa� na nich ewentualne zgrubienia 
i nierówno�ci oraz przy wi�zaniu zrywów osnowy lub w�tku). 
 Tkacza powinny cechowa� spostrzegawczo�� i szybki refleks - w celu dostrzegania zrywów, bł�dów 
maszynowych i szybkiego ich likwidowania, w celu obserwacji przyrz�dów pomiarowych i szybkiego 
ich ustawiania. 
 Wa�ne s� równie� koordynacja wzrokowo-ruchowa podczas wykonywania ró�norodnych czynno�ci 
roboczych (uruchamianie i zatrzymywanie maszyny), a tak�e zmysł równowagi i widzenie 
stereoskopowe, umo�liwiaj�ce ocen� odległo�ci i gł�bi - szczególnie wa�ne podczas pracy przy 
maszynach i urz�dzeniach w ruchu oraz na podestach lub stopniach (snowacz, klejarz osnów, operator 
krosien, tkacz tkanin specjalnych). 
 W zawodzie tkacza konieczna jest zdolno�� koncentracji uwagi z równoczesn� jej podzielno�ci� 
(np. podczas obserwowania przesuwaj�cej si� osnowy lub tkaniny z jednoczesnym kontrolowaniem 
ró�nych przyrz�dów kontrolno-pomiarowych i sygnalizacji �wietlnej). 
 Potrzebne s� tak�e pewne uzdolnienia techniczne przy poznawaniu budowy i zasad funkcjonowania 
maszyn i urz�dze�, uruchamianiu ich, posługiwaniu si� ró�nymi narz�dziami (np. płaskownikiem do 
przeci�gania nici, listwami do ustalania szeroko�ci osnowy, kostk� do wyci�gania zerwanego w�tku, 
kluczami �lusarskimi itp.). 
 W pracy tkacza wa�ne s� równie� takie cechy, jak umiej�tno�� pracy w warunkach monotonnych, 
tj. wykonywanie powtarzaj�cych si� rutynowych czynno�ci (np. wi�zanie zrywów) w jednostajnych 
warunkach �rodowiska (ci�gły hałas); umiej�tno�� podporz�dkowania si� poleceniom zwierzchnika 
(mistrza, kierownika oddziału) i narzuconym zasadom pracy; wytrzymało�� na długotrwały wysiłek 
podczas pracy, cz�sto w niewygodnych pozycjach - z podniesionymi albo wyci�gni�tymi do przodu 
r�koma, w gł�bokim skłonie lub wspinaniu si� na palce oraz umiej�tno�� pracy w szybkim 
wymuszonym tempie, narzuconym przez pr�dko�� pracy maszyny i /lub akord. 
 Wskazana jest tak�e samokontrola, tj. panowanie nad własnymi emocjami w kontaktach z innymi 
osobami. 
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 Praca tkacza wymaga tak�e du�ej cierpliwo�ci i wytrwało�ci (np. podczas likwidacji licznych 
zrywów osnowy lub przewlekaniu kilku tysi�cy nici przez czujniki i prowadniki, jak równie� 
dokładno�ci i szybkiej orientacji w wypadku awarii. 
 
wymagania fizyczne i zdrowotne 
 
 W zawodzie tkacza niektóre czynno�ci, takie jak np. obsługa okre�lonych maszyn i urz�dze�, 
wymagaj� bardzo dobrej kondycji fizycznej oraz wi��� si� z konieczno�ci� podnoszenia lub 
przetaczania znacznych ci��arów (wałów osnowy wa��cych kilkaset kilogramów). 
 Dlatego te� istotne znaczenie w tym zawodzie ma zdrowie i ogólna wydolno�� fizyczna oraz do�� 
silna budowa ciała (na niektórych stanowiskach, zwłaszcza na stanowiskach zespołowego snowacza-
ł�czarza, klejarza osnów i wi�zacza osnów, zatrudniani s� wył�cznie m��czy	ni). 
 Niezb�dne s� tak�e sprawno�� narz�du wzroku i zmysłu dotyku (konieczno�� dostrzegania i wi�zania 
cienkich nici), sprawno�� narz�du równowagi podczas pracy przy maszynach w ruchu i na stopniach, 
a ponadto sprawno�� układu oddechowego i narz�du słuchu (praca w zapyleniu i hałasie). 
 Istotna jest tak�e sprawno�� układu kostno-stawowego, mi��niowego i układu kr��enia - praca tkacza 
(zarówno w ruchu, jak i w pozycji stoj�cej) skłania do przyjmowania niewygodnych, wymuszonych 
pozycji ciała oraz stwarza konieczno�� d	wigania ci��arów (2-6 kilogramowych szpul), a tak�e 
przetaczania 200-400 kilogramowych wałów osnowy. 
 Wymagany jest równie� wzrost przynajmniej �redni, tzn. powy�ej 155 cm. 
 Przeciwwskazaniami lekarskimi do pracy w tym zawodzie s�: 
- niesprawno�� ko�czyn; 
- du�e wady wzroku (nie poddaj�ce si� korekcji); 
- zaburzenia i nieprawidłowe widzenie barw; 
- dr�enie r�k oraz wzmo�ona pobudliwo�� motoryczna; 
- epilepsja; 
- alergie i skłonno�ci do uczule�; 
- przewlekłe choroby układu oddechowego; 
- choroby układu kr��enia i nadci�nienie; 
- zaburzenia słuchu; 
- upo�ledzenie umysłowe; 
- choroby psychiczne. 
 Stan zdrowia musi by� udokumentowany �wiadectwem lekarskim, którego uzyskanie jest mo�liwe (po 
wykonaniu licznych bada� specjalistycznych) od lekarza medycyny przemysłowej. 
 

WARUNKI PODJ�CIA PRACY W ZAWODZIE 
 
 Do podj�cia pracy w zawodzie tkacza niezb�dne jest wykształcenie zasadniczego o profilu 
włókienniczo-tkackim lub - w wypadku osób dorosłych - podstawowego oraz przej�cie trwaj�cego 
około 6. miesi�cy tzw. przyuczenia zawodowego na okre�lonym stanowisku roboczym w zakładzie 
pracy.  
 Podobne przyuczenie odbywa absolwent zasadniczej szkoły zawodowej o innym profilu. Mo�e ono 
zawiera� cz��� teoretyczn� i praktyczn� (b�d	 tylko praktyczn�) na konkretnym stanowisku 
roboczym. Podpisuje si� wówczas umow� o prac� z zakładem pracy i wykonuje prace pomocnicze na 
danym stanowisku pod kontrol� do�wiadczonego pracownika. Okres przyuczenia ko�czy si� 
egzaminem praktycznym oraz teoretycznym z zakresu obowi�zuj�cych przepisów bhp, budowy 
obsługiwanego krosna itp. Po pozytywnym zdaniu egzaminu zostaje si� pracownikiem samodzielnym 
na danym stanowisku pracy, tzn. przy obsłudze konkretnego typu krosna. 
 Zawód tkacza zwi�zany jest z przemysłem włókienniczym, który znajduje si� tylko w niektórych 
regionach kraju i tam wła�nie znajduj� si� szkoły kształc�ce w tym zawodzie. 
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MO
�

LIWO �� AWANSU W HIERARCHII ZAWODOWEJ  

 
 W zawodzie tkacza nie ma mo�liwo�ci awansu w znaczeniu osi�gania coraz wy�szych stopni 
w hierarchii organizacyjnej (awans na stanowisko mistrza wymaga zdobycia wykształcenia �redniego 
- uko�czenia technikum ze specjalno�ci� tkactwa, ale praktycznie jest to ju� zdobycie nowego 
zawodu). Pewien awans mo�e natomiast oznacza� zdobycie do�wiadczenia zawodowego i posiadanie 
marki dobrego tkacza, który b�dzie zdolny szkoli� nowych pracowników. 
 

MO
�

LIWO �� PODJ�CIA PRACY PRZEZ DOROSŁYCH 
 
 Prac� tkacza mog� podj�� osoby starsze (w zasadzie nie ma ogranicze� wieku) pod warunkiem, �e s� 
zdrowe i posiadaj� umiej�tno�ci oraz do�wiadczenie zawodowe. Jednak spo�ród osób ubiegaj�cych 
si� o prac� zawsze preferowane s� osoby młodsze. 
 Przyuczenie do zawodu jest mo�liwe, jednak w tym wypadku przyjmowane s� wył�cznie osoby młode 
w wieku do 45 roku �ycia. 
 

ZAWODY POKREWNE 

 
dziewiarz 
prz�dzarz 
operator maszyn włókienniczych 
pomoc klejarza b�d	 wi�zacza osnów 
technik włókiennik ze specjalno�ci� tkactwa lub prz�dzalnictwa 
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MO
�

LIWO �CI ZATRUDNIENIA ORAZ PŁACE 
 
Na koniec roku 2002 w zawodzie Tkacz - (7430209), liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w 
urz�dach pracy wynosiła 4167 osób. W poszczególnych województwach sytuacja kształtowała si� 
nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 774 
Kujawsko-pomorskie 40 
Lubelskie 120 
Lubuskie 410 
Łódzkie 893 
Małopolskie 335 
Mazowieckie 257 
Opolskie 124 
Podkarpackie 199 

Podlaskie 254 
Pomorskie 19 �
l�skie 332 �
wi�tokrzyskie 52 

Warmi�sko-mazurskie 68 
Wielkopolskie 193 
Zachodniopomorskie 97 

W drugim półroczu 2002r. liczba ofert pracy zgłoszonych do urz�dów pracy w zawodzie Tkacz 
wynosiła 60. W poszczególnych województwach zgłoszono oferty pracy dla zawodu w nast�puj�cej 
ilo�ci: 
Dolno�l�skie 40 
Kujawsko-pomorskie 0 
Lubelskie 0 
Lubuskie 7 
Łódzkie 4 
Małopolskie 0 
Mazowieckie 2 
Opolskie 0 
Podkarpackie 0 

Podlaskie 0 
Pomorskie 0 �
l�skie 1 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 6 
Zachodniopomorskie 0 

Według danych GUS za 2002 rok przeci�tne wynagrodzenie osób zatrudnionych w zawodach z grupy 
Tkacze, dziewiarze i pokrewni wynosiło 1313,84. Według tych danych wynagrodzenie w tej grupie 
zawodów wynagrodzenie w poszczególnych województwach kształtowało si� nast�puj�co 
Dolno�l�skie 1754,4 
Kujawsko-pomorskie 0 
Lubelskie 909,96 
Lubuskie 1163,12 
Łódzkie 1263,61 
Małopolskie 0 
Mazowieckie 1056,76 
Opolskie 1314,85 
Podkarpackie 1468,22 

Podlaskie 1217,9 
Pomorskie 800 �
l�skie 1871,08 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 1826,73 
Zachodniopomorskie 0 

Według danych GUS za 2002 liczba osób pełnozatrudnionych w zawodach z grupy Tkacze, 
dziewiarze i pokrewni, wynosiła 5248. Liczba osób pełnozatrudnionych w tej grupie zawodów w 
poszczególnych województwach kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 388 
Kujawsko-pomorskie 0 
Lubelskie 399 
Lubuskie 276 
Łódzkie 2448 
Małopolskie 0 
Mazowieckie 571 
Opolskie 24 
Podkarpackie 382 

Podlaskie 266 
Pomorskie 5 �
l�skie 448 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 41 
Zachodniopomorskie 0 
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KAPELUSZNIK 
 
kod: 743303 
inne nazwy zawodu: modysta, modystka  
 

ZADANIA I CZYNNO �CI ROBOCZE 
 
Kapelusznik – nazwa ta przed wojn� okre�lała rzemie�lnika wyrabiaj�cego tylko kapelusze m�skie. 
Obecnie jest wypierana i zast�powana słowem modysta, modystka. Oznaczaj� one osob� 
wytwarzaj�c� zarówno m�skie jak i damskie kapelusze. 
Głównym celem pracy kapelusznika jest r�czne i maszynowe wykonywanie kapeluszy, na podstawie 
własnego projektu lub fotografii z �urnali. W pracy u�ywa si� metalowych lub drewnianych form 
w zale�no�ci od rodzaju stosowanego surowca. Surowcem podstawowym jest filc, ale u�ywa si� 
równie� tkaniny, dzianiny, skóry, słom�, futra, tworzywa sztuczne. 
W zawodzie kapelusznika mo�emy wyró�ni� trzy podstawowe specjalizacje: 
Modelarz – sporz�dza rysunek projektu kapelusza według własnego pomysłu lub na podstawie 
modeli z �urnali. Proponuje surowiec potrzebny do wykonania kapeluszy i ocenia go pod wzgl�dem 
cech fizycznych, chemicznych i u�ytkowych. Gdy model jest w ten sposób przygotowany dalsze 
czynno�ci przejmuje kapelusznik krojczy. Do jego zada� nale�y skrojenie formy, podszewki, 
dodatków dekoracyjnych, zaparzenie i wygładzenie filcu, modelowanie rond, suszenie w suszarniach 
lub �elazkiem, obcinanie i wyrównywanie brzegów. O ile wymaga tego fason kapelusza – niezb�dne 
jest równie� wykonanie wszelkich czynno�ci zwi�zanych z szyciem. Zajmuje si� tym kapelusznik 
szwacz, który zszywa i przyszywa materiały, podszewki, futra. Gotowy produkt obszywa lamówkami, 
wst��kami i innymi dodatkami ozdobnymi.  
Kapelusznik oprócz wykonywania nowych kapeluszy, zajmuje si� równie� renowacj� (od�wie�aniem 
lub przerabianiem) u�ywanych ju� nakry� głowy. W zale�no�ci od sugestii klienta czy�ci, zmienia 
fason, wymienia ozdoby i potniki. Jeszcze innym zadaniem kapelusznika jest wykonywanie stroików 
(np. �lubnych, komunijnych) z metalowych lub plastikowych drucików, kwiatków i tiulu. 
Do codziennych czynno�ci, bezpo�rednio zwi�zanych z wytworzeniem produktu, dochodz� jeszcze 
prace zwi�zane z przygotowaniem stanowiska pracy tj. sprawdzanie stanu technicznego urz�dze� 
(wieloczynno�ciowych maszyn do szycia, aparatów do suszenia, formowania, nawil�ania 
i prasowania), konserwacja i czyszczenie maszyn. 
Mimo istnienia specjalizacji kapelusznik pracuj�cy w zakładach usługowych potrafi i praktycznie 
wykonuje wszystkie prace zwi�zane z szyciem kapeluszy, pocz�wszy od skonstruowania formy a na 
przybraniu gotowego kapelusza sko�czywszy. 
 

�RODOWISKO PRACY 
 
materialne �rodowisko pracy 
 
Praca kapelusznika odbywa si� w halach produkcyjnych lub pracowniach rzemie�lniczych. Ze 
wzgl�du na rodzaj wykonywanych czynno�ci w pomieszczeniach tych jest zazwyczaj do�� du�a 
wilgotno��, zwi�zana z nawil�aniem i prasowaniem filcu, panuje hałas pracuj�cych 
wieloczynno�ciowych maszyn szyj�cych, w powietrzu wiruj� pyłki, pochodz�ce z tkanin i futer 
u�ywanych w produkcji. 
Do chorób zawodowych, na które nara�eni s� kapelusznicy, nale�� choroby skóry, (kontakt z klejami, 
futrami, skórami), schorzenia kr�gosłupa, (praca siedz�ca, naci�ganie i formowanie filcu i tkanin) 
oraz narz�du wzroku, zwi�zane z intensywnym o�wietleniem miejsca pracy. 
 
warunki społeczne 
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Praca kapelusznika, zarówno w du�ym zakładzie jak i w zakładzie rzemie�lniczym ma charakter 
zespołowy. W czasie pracy konieczne s� kontakty z innymi współpracownikami, dotycz�ce 
harmonijnego przebiegu kolejnych etapów produkcji, konsultowania spraw dotycz�cych fasonu, 
zdobie�, koloru itp. 
W zakładach rzemie�lniczych kontakty te s� jeszcze dodatkowo poszerzone o kr�g uczniów i adeptów 
sztuki kapeluszniczej oraz klientów, którym trzeba zaprezentowa� towar, słu�y� rad� przy wyborze 
odpowiedniego fasonu, zach�ci� do zakupu i ustali� cen�. 
 
warunki organizacyjne 
 
Kapelusznik pracuje od 6 do 9 godzin dziennie. Godziny jego pracy s� stałe. W zakładach 
rzemie�lniczych konieczne s� wyjazdy w celu zaopatrzenia w niezb�dne do produkcji surowce lub 
ewentualnie w celu prezentacji wyrobów na targach i wystawach. Praca ma charakter zrutynizowany, 
cho� tworzenie nowego modelu wymaga fantazji i pozwala na dowolno�� w zakresie projektowania 
nowych wzorów. 
Na ka�dym stanowisku pracownik ponosi odpowiedzialno�� finansow� za wyposa�enie i maszyny. 
Odpowiada równie� za bezpiecze�stwo i zdrowie własne i osób współpracuj�cych. 
 

WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE 
 
Ze wzgl�du na główny cel pracy kapelusznika, jakim jest wykonanie kapelusza, cech� po��dan� 
w tym zawodzie jest posiadanie zmysłu estetycznego oraz pewnych umiej�tno�ci plastycznych, 
poł�czonych ze sprawno�ci� r�k i dobrym wzrokiem. 
Poniewa� kapelusz jest w pewnej mierze małym dziełem artystycznym, potrzebna jest wyobra	nia, 
pewna doza fantazji i pomysłowo�ci. Przy szyciu i przy pracach zawi�zanych z dekorowaniem 
kapelusza przydaje si� dokładno�� i cierpliwo��. 
 

WYMAGANIA FIZYCZNE I ZDROWOTNE 
 
Praca w tym zawodzie zalicza si� do prac lekkich. Du�e znaczenie ma dobra sprawno�� manualna, 
sprawno�� układu kostno-stawowego i układu mi��niowego - ze wzgl�du na długotrwał� prac� 
w pozycji stoj�cej lub siedz�cej. Kapelusznik w swojej pracy styka si� z ró�nymi klejami, futrami, 
skórami, tote� wa�ne jest równie�, aby nie miał skłonno�ci do uczule�. 
Istnieje mo�liwo�� zatrudnienia osób niepełnosprawnych z dysfunkcj� ko�czyn dolnych. 
 

WARUNKI PODJ�CIA PRACY W ZAWODZIE 
 
Do podj�cia pracy w tym zawodzie potrzebne jest wykształcenie zawodowe. Mo�na je zdoby�, ucz�c 
si� fachu w szkołach rzemiosła. Nauka trwa 3 lata i obejmuje zaj�cia teoretyczne oraz praktyczne. 
Inn� mo�liwo�ci� nauczenia si� zawodu jest praktyka w zakładzie rzemie�lniczym, pod kierunkiem 
mistrza maj�cego uko�czony kurs pedagogiczny. Praktyka trwa 3 lata i ko�czy si� egzaminem 
czeladniczym, zdawanym przed komisj� w Izbie Rzemie�lniczej. 
 

MO
�

LIWO �CI AWANSU 
 
W zawodzie kapelusznika praktycznie nie ma wi�kszych mo�liwo�ci awansu rozumianego jako 
osi�ganie coraz wy�szych stopni w hierarchii organizacyjnej. Awans mo�e jednak dotyczy� sytuacji, 
gdy kapelusznik zatrudniony w zakładzie pracy zostaje brygadzist� zespołu. W wypadku rzemie�lnika 
awansem b�dzie np. zało�enie przez czeladnika własnego zakładu i zdanie po 6 latach działalno�ci 
egzaminu mistrzowskiego. 
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MO
�

LIWO �� PODJ�CIA PRACY PRZEZ DOROSŁYCH 
 
W zawodzie kapelusznika mog� podj�� prac� równie� osoby starsze, pod warunkiem jednak, �e maj� 
uzdolnienia manualne, ogólnie dobry stan zdrowia, szczególnie dobry wzrok. Je�li maj� pewn� 
praktyk�, mog� to by� równie� osoby, które przekroczyły 50 rok �ycia. 
 

ZAWODY POKREWNE 
 
szwaczka 
krawiec 
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MO
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LIWO �CI ZATRUDNIENIA ORAZ PŁACE 
 
Na koniec roku 2002 w zawodzie Kapelusznik - (7430305), liczba osób bezrobotnych 
zarejestrowanych w urz�dach pracy wynosiła 33 osób. W poszczególnych województwach sytuacja 
kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 3 
Kujawsko-pomorskie 0 
Lubelskie 1 
Lubuskie 0 
Łódzkie 1 
Małopolskie 1 
Mazowieckie 2 
Opolskie 1 
Podkarpackie 1 

Podlaskie 0 
Pomorskie 1 �
l�skie 20 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 1 
Wielkopolskie 0 
Zachodniopomorskie 1 

W drugim półroczu 2002r. liczba ofert pracy zgłoszonych do urz�dów pracy w zawodzie 
Kapelusznik wynosiła 0. W poszczególnych województwach zgłoszono oferty pracy dla zawodu w 
nast�puj�cej ilo�ci: 
Dolno�l�skie 0 
Kujawsko-pomorskie 0 
Lubelskie 0 
Lubuskie 0 
Łódzkie 0 
Małopolskie 0 
Mazowieckie 0 
Opolskie 0 
Podkarpackie 0 

Podlaskie 0 
Pomorskie 0 �
l�skie 0 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 0 
Zachodniopomorskie 0 

Według danych GUS za 2002 rok przeci�tne wynagrodzenie osób zatrudnionych w zawodach z grupy 
Krawcy, kapelusznicy i pokrewni wynosiło 1172,23. Według tych danych wynagrodzenie w tej grupie 
zawodów wynagrodzenie w poszczególnych województwach kształtowało si� nast�puj�co 
Dolno�l�skie 1270,93 
Kujawsko-pomorskie 1096,35 
Lubelskie 964,57 
Lubuskie 1194 
Łódzkie 1482,95 
Małopolskie 1012,92 
Mazowieckie 1337,95 
Opolskie 1062,99 
Podkarpackie 1227,49 

Podlaskie 784,81 
Pomorskie 1725,48 �
l�skie 1023,96 �
wi�tokrzyskie 853,91 

Warmi�sko-mazurskie 1387,91 
Wielkopolskie 1137,83 
Zachodniopomorskie 1346,21 

Według danych GUS za 2002 liczba osób pełnozatrudnionych w zawodach z grupy Krawcy, 
kapelusznicy i pokrewni, wynosiła 12249. Liczba osób pełnozatrudnionych w tej grupie zawodów w 
poszczególnych województwach kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 607 
Kujawsko-pomorskie 250 
Lubelskie 584 
Lubuskie 214 
Łódzkie 433 
Małopolskie 1125 
Mazowieckie 549 
Opolskie 373 
Podkarpackie 289 

Podlaskie 680 
Pomorskie 1523 �
l�skie 3428 �
wi�tokrzyskie 127 

Warmi�sko-mazurskie 305 
Wielkopolskie 1673 
Zachodniopomorskie 89 
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KRAWIEC 
 
kod: 743304 
inne nazwy zawodu:  
 

ZADANIA I CZYNNO �CI ROBOCZE 
 
 Krawiec konstruuje i szyje odzie� lekk�, ci��k� lub skórzan�. Krawiec pracuje w małych zakładach 
usługowych szyj�c odzie� miarow� na indywidualne zamówienie lub szyje odzie� konfekcyjn� 
według przeci�tnych wymiarów w zakładach przemysłu odzie�owego. 
 Krawiec w małym zakładzie jest odpowiedzialny za uszycie ubioru od momentu otrzymania zlecenia 
do momentu odbioru gotowej sztuki; w wi�kszych zakładach wi�kszo�� zada� jest rozdzielana mi�dzy 
ró�nych pracowników. 
 Krawiec szyj�cy odzie� miarow� najpierw zdejmuje wymiary z klienta i omawia fason ubioru; 
w miar� potrzeby doradza klientowi model najbardziej odpowiedni do jego figury i stylu. Nast�pnie 
przygotowuje formy odzie�y na papierze, przygotowuje szablony i wykrawa w materiale 
poszczególne elementy odzie�y. Po wykrojeniu zszywa wszystkie cz��ci. W trakcie szycia dokonuje 
dwóch, trzech przymiarek, dopasowuj�c odzie� do figury klienta. Podczas pracy posługuje si� przede 
wszystkim podstawow� maszyn� szwalnicz� tzw. stebnówk�; cz��� czynno�ci wykonywana jest 
r�cznie - zwłaszcza prace wyko�czeniowe. Gotowy ubiór jest prasowany. 
 Krawiec w zakładzie przemysłu odzie�owego jest odpowiedzialny za fragment procesu produkcji 
odzie�y i mo�e zajmowa� ró�ne stanowiska. Krawiec mo�e pracowa� we wzorcowni, gdzie na 
stanowisku krawca modelarza opracowuje według danego projektu formy odzie�y i wykrawa 
elementy ubioru według przeci�tnych wymiarów. Coraz cz��ciej na tym stanowisku wykorzystuje si� 
komputer. 
 Z krawcem modelarzem �ci�le współpracuje krawiec specjalista, który z przygotowanych elementów 
szyje pierwowzór ubioru jako propozycj� projektanta do produkcji konfekcyjnej. Pierwowzór po 
poprawkach zostaje przeszyty na tzw. wtórowzór - model zatwierdzony do produkcji konfekcyjnej. 
W tym dziale wiele prac wykonuje si� r�cznie i przy u�yciu podstawowej maszyny szwalniczej. 
 Wtórowzór jest podstaw� pracy krawca, który w dziale przygotowania produkcji pracuje przy 
opracowywaniu dokumentacji procesów produkcyjnych. 
 Krawiec pracuje równie� w krojowni, gdzie wykonuje i kieruje operacjami zwi�zanymi 
z przygotowaniem do krojenia i samym krojeniem materiałów odzie�owych. W tym dziale 
wykorzystuje si� maszyny krojcze, krajarki, wykrojniki itp. 
 Innym miejscem pracy krawca jest szwalnia, w której krawiec uczestniczy w wykonywaniu 
i kierowaniu operacjami szycia, sklejania i prasowania. W tym dziale krawiec wykorzystuje takie 
maszyny jak stebnówka, maszyny specjalne jak dziurkarki, pikówki, overlocki, zgrzewarki itd. oraz 
maszyny prasowalnicze - np. prasy parowe, elektryczne. 
 Krawiec pracuje równie� w wyko�czalni, gdzie m.in. przyszywane s� metki do ubra�, a tak�e w dziale 
kontroli jako�ci jako brakarz - oceniaj�c jako�� wyrobu i kwalifikuj�c go do odpowiedniej jako�ci. 
 

�RODOWISKO PRACY 
 
materialne �rodowisko pracy 
 
 Krawiec mo�e pracowa� w małym zakładzie usługowym, gdzie jego miejscem pracy jest pracownia, 
w której samodzielnie lub w zespole innych pracowników szyje odzie� miarow�. W du�ym zakładzie 
produkcyjnym b�dzie to wzorcownia, szwalnia, krojownia, dział przygotowania produkcji, 
wyko�czalnia. Krawiec mo�e równie� szy� odzie� chałupniczo. 
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 Praca krawca to praca lekka fizyczna, manualna. Zawsze pracuje w pomieszczeniu zamkni�tym, 
w otoczeniu maszyn, w do�� dobrych warunkach o�wietleniowych - przy �wietle sztucznym lub 
naturalnym. Wi�kszo�� czynno�ci krawiec wykonuje w pozycji siedz�cej, w pochyleniu, cz�sto te� na 
stoj�co. Tam, gdzie pracuje jednocze�nie kilka maszyn szwalniczych, mo�e wyst�powa� niewielki 
hałas, przy maszynach do prasowania zwi�kszona wilgotno�� powietrza, a w krojowni lekkie 
zapylenie powietrza. Krawiec, poza tymi, nie zawsze wyst�puj�cymi niedogodno�ciami, nara�ony jest 
na przeszycie palca u r�ki - najcz��ciej przez własn� nieuwag�. Osoby alergiczne mog� czasem 
odczuwa� podra�nienia powodowane przez substancje pochodz�ce z niektórych tkanin syntetycznych 
lub garbników i barwników skóry, je�li szyj� odzie� skórzan�. 
 
warunki społeczne  
 
 Intensywno�� kontaktów krawca z innymi lud	mi jest uzale�niona od miejsca i stanowiska pracy. 
Praca krawca mo�e mie� charakter zarówno indywidualny, jak i zespołowy. Krawiec pracuj�cy 
chałupniczo czy w jednoosobowym zakładzie usługowym, kontaktuje si� tylko z klientami, a jego 
praca jest całkowicie indywidualna. Im wi�kszy zakład, tym bardziej wzrasta ró�norodno�� 
kontaktów. W małym kilkuosobowym zakładzie, krawiec mo�e kontaktowa� si� z klientami, 
z mistrzem, kierownikiem zakładu i współpracownikami, a pracowa� mo�e indywidualnie - 
wykonuj�c zamówienie samodzielnie, lub grupowo - wykonuj�c tylko cz��� pracy zespołu, np. 
krojenie materiału. Natomiast w du�ym zakładzie odzie�owym, gdzie szyje si� odzie� konfekcyjn�, 
krawiec nie kontaktuje si� z klientem, lecz ze współpracownikami np. projektantem - je�li pracuje we 
wzorcowni, z przeło�onym, szwaczkami, krojczymi itd. Kontakty te opieraj� si� na zasadach 
współpracy, w celu osi�gni�cia jak najlepszej jako�ci wyrobów. 
 
warunki organizacyjne  
 
 Krawiec, który pracuje na własny rachunek, sam ustala sobie czas pracy - mo�e te� pracowa� w dni 
wolne. Na ogół jednak krawiec, który zatrudnia si� w jakim� zakładzie, pracuje 8 godzin dziennie, 
najcz��ciej w stałych godzinach i w ci�gu dnia, zasadniczo tylko w dni robocze. 
 Krawiec mo�e by� całkowicie niezale�ny, gdy pracuje samodzielnie we własnym zakładzie. Pracuj�c 
gdzie indziej mo�e by� podwładnym lub przeło�onym innych pracowników w zakładzie; uzale�nione 
jest to od miejsca i stanowiska pracy. Krawiec mo�e cieszy� si� wi�c zupełn� swobod� działania lub 
pracowa� pod czyim� nadzorem - w takiej sytuacji najcz��ciej jest kontrolowany okresowo. 
 Praca krawca ma charakter nierutynowy. Krawiec jest zawsze odpowiedzialny za jako�� wyrobu. 
Przed klientem odpowiada za zgodno�� uszytej odzie�y z zamówieniem, za prawidłowe i estetyczne 
wykonanie, za racjonalne wykorzystanie materiału. W du�ym zakładzie produkcyjnym, np. od jako�ci 
wykonania pierwowzorów czy wtórowzorów przez krawca zale�y jako�� całej produkcji seryjnej 
i mo�liwo�ci sprzeda�y gotowych wyrobów. 
 

WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE 
 
 Poniewa� praca krawca jest prac� manualn�, do�� precyzyjn� i �mudn�, wymagaj�c� du�ego 
skupienia i uwagi, powinien by� cierpliwy, dokładny, staranny, zrównowa�ony psychicznie i umie� 
dłu�ej koncentrowa� si� na jednym zadaniu. Czynno�ci, które wykonuje krawiec s� bardzo cz�sto 
czynno�ciami twórczymi, zwi�zanymi z tworzeniem rzeczy nie tylko u�ytecznych, ale tak�e 
estetycznych, upi�kszaj�cych ludzi, st�d zawód ten wymaga pomysłowo�ci, zmysłu estetycznego, 
poczucia smaku, dobrego gustu i samodzielno�ci. Wa�ne s� tak�e takie cechy, jak: wyczucie 
proporcji, spostrzegawczo�� i wyobra	nia przestrzenna - niezb�dne przy czytaniu rysunku 
technicznego czy modeli �urnalowych lub przy tworzeniu własnych konstrukcji modelowych, a nawet 
podczas samej czynno�ci szycia. Przydatna jest równie� pami�� wzrokowa, która umo�liwia 
zapami�tywanie np. ró�nych szczegółów modeli i sylwetek. 
 Krawiec powinien mie� zamiłowanie do szycia, czerpa� przyjemno�� z wykonywania zada�, 
interesowa� si� trendami w modzie, nowymi materiałami, nowymi technikami szycia. W zwi�zku 
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z tym powinien by� otwarty i ciekawy tego, co si� wokół niego dzieje, ch�tny do uczenia si�. Bardzo 
przydatne s� uzdolnienia plastyczne, zwłaszcza te zwi�zane z projektowaniem oraz umiej�tno�ci 
odpowiedniego, a zarazem ciekawego doboru kolorystycznego u�ywanych tkanin. Krawcowi 
potrzebna te� jest znajomo�� rachunków, konieczna przy kalkulacjach i miarach. 
 Krawiec, który pracuje w małych zakładach usługowych, b�d	 samodzielnie szyje odzie� na miar� na 
indywidualne zamówienia i ma stały kontakt z klientami, musi mie� dodatkowe cechy umo�liwiaj�ce 
mu dobr� ich obsług�. Przede wszystkim powinien umie� nawi�za� kontakt z klientem, zrozumie� 
jego potrzeby i oczekiwania, aby móc nast�pnie je urzeczywistni�. Krawiec powinien umie� doradzi� 
klientowi taki fason odzie�y, który b�dzie odpowiedni dla jego budowy ciała i indywidualnego stylu, 
fason, który „upi�kszy” klienta, maskuj�c wszelkie niedoskonało�ci, a uwypuklaj�c zalety. Praca 
w kontakcie z lud	mi wymaga tak�e bycia miłym, uprzejmym, uczciwym i słownym, dotrzymuj�cym 
terminów realizacji zamówienia. 
 Krawiec, który prowadzi własny zakład, powinien tak�e posiada� pewne uzdolnienia prowadzenia 
samodzielnie interesów, a co za tym idzie - podstawow� wiedz� z zakresu małej przedsi�biorczo�ci, 
dotycz�c� np. podatków, ksi�gowo�ci itp. 
 

WYMAGANIA FIZYCZNE I ZDROWOTNE 

 
 Praca krawca jest prac� manualn�, w zwi�zku z tym w zawodzie tym stawia si� okre�lone warunki co 
do stanu zdrowia kandydata. Wskazane jest, aby krawiec cieszył si� do�� dobrym zdrowiem, gdy� 
jego praca nierzadko zmusza do zwi�kszonego wysiłku fizycznego, pracy w do�� niewygodnej 
pozycji, np. w pochyleniu nad wykrojami czy na stoj�co. W zwi�zku z tym od krawca wymaga si� 
sprawno�ci wszystkich układów organizmu, a zwłaszcza układu kostno-stawowego, przede wszystkim 
kr�gosłupa. Równie wa�ny jest dobrze rozwini�ty zmysł dotyku, gdy� dotykiem krawiec ocenia cz�sto 
rodzaj i jako�� tkaniny, ocenia sposób układania si� tkaniny podczas szycia itp. 
 Krawiec przede wszystkim powinien mie� sprawne i zr�czne r�ce oraz palce oraz prawidłow� 
koordynacj� wzrokowo - ruchow�, gdy� w pracy posługuje si� r�koma do wykonywania 
ró�norodnych, nawet bardzo precyzyjnych robót, np. ozdabiania odzie�y ró�nymi detalami. Dla 
krawca jest równie� niezb�dny dobry, nie m�cz�cy si� zbyt szybko wzrok, gdy� musi on doskonale 
widzie� co i jak szyje, zwłaszcza je�li czynno�� trwa nieprzerwanie przez kilka godzin. Potrzebna jest 
mu równie� umiej�tno�� odró�niania kolorów i ich odcieni, aby odpowiednio dobiera� i zszywa� 
elementy odzie�y. 
 W zawodzie tym mog� pracowa� osoby niepełnosprawne - z pewn�, niezbyt du�� 
niepełnosprawno�ci� ko�czyn dolnych i osoby niedosłysz�ce. Jednak�e wskazane jest, aby 
w kontakcie z klientami pracowały głównie osoby w pełni sprawne. 
 Wykonywanie zawodu krawca uniemo�liwiaj�: niesprawno�� ko�czyn górnych, zaburzenia 
w układzie kr��enia, przewlekłe stany chorobowe, krótkowzroczno�� powy�ej 8OD, nadwzroczno�� 
nie poddaj�ca si� korekcji, nieprawidłowe widzenia barw, rozległe zwyrodnienia układu kostno-
stawowego, skłonno�� do uczule� skóry. 
 

WARUNKI PODJ�CIA PRACY W ZAWODZIE 

 
 Prac� w zawodzie umo�liwia uko�czenie jednej ze szkół odzie�owych lub kursów przyuczaj�cych do 
zawodu. Kształci� si� mo�na w trzyletniej zasadniczej szkole zawodowej o kierunku odzie�owym, 
w wybranej specjalno�ci, np. krawiectwo odzie�y damskiej, krawiectwo odzie�y skórzanej, 
krawiectwo m�skie itd. Mo�e by� to szkoła dla niepracuj�cych, której uko�czenie daje tytuł robotnika 
wykwalifikowanego; mo�e to by� szkoła dla młodocianych pracowników, którzy wraz z podj�ciem 
nauki podejmuj� prac� w rzemio�le. Nauka w tej szkole ko�czy si� egzaminem czeladniczym.  
 Zawód krawca mo�na równie� zdoby� kształc�c si� na kursach, które s� organizowane przez Zakłady 
Doskonalenia Zawodowego i przez Cech Rzemiosł Ró�nych, a które te� umo�liwiaj� przyst�pienie do 
egzaminu czeladniczego. 
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 Pracodawcy do�� cz�sto poszukuj� mistrzów w zawodzie krawca. Tytuł ten mo�na uzyska� po 
odpowiednio długiej praktyce w zawodzie i zdaniu egzaminu mistrzowskiego. 
 Zawód krawca mo�na zdoby� równie� ucz�c si� w technikach odzie�owych na podbudowie szkoły 
podstawowej lub na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej, w liceach zawodowych 
i policealnych studiach zawodowych. Nauka w tych szkołach odbywa si� w ró�nych specjalizacjach, 
daje wykształcenie �rednie oraz tytuł technika odzie�owego. 
 W wypadku krawca, który pracuje jako modelarz we wzorcowni i wykonuje pierwowzory ubra� 
cz�sto wymaga si� dodatkowej specjalizacji - „konstrukcje odzie�y”. 
 Instytucje kształc�ce w tym zawodzie s� w Polsce do�� rozpowszechnione, szkół jest ponad czterysta. 
 

MO
�

LIWO �CI AWANSU W HIERARCHII ZAWODOWEJ  
 
 W zawodzie krawca awansowanie jest mo�liwe, chocia� ograniczone i uzale�nione od miejsca pracy, 
od do�wiadczenia i poziomu wykształcenia. Na pocz�tku kariery zawodowej, krawiec - absolwent 
zasadniczej szkoły zawodowej czy po uko�czonym kursie i zdanym egzaminie czeladniczym, ma 
niewielkie mo�liwo�ci awansu. Dopiero uzyskanie tytułu mistrza w zawodzie, po co najmniej 
trzyletniej praktyce w zawodzie i zdaniu egzaminu mistrzowskiego, otwiera �cie�k� awansu.  
 Krawiec w niedu�ym zakładzie usługowym mo�e awansowa� na stanowisko mistrza, który nadzoruje 
prac� czeladników i odpowiada za jako�� wyrobów. Mo�e równie� zosta� krojczym, który tworzy 
konstrukcje odzie�y, modele - na papierze lub bezpo�rednio na tkaninie. Do�wiadczony krawiec mo�e 
awansowa� na stanowisko kierownika zakładu lub pracowni.  
 Nieco inaczej kształtuj� si� mo�liwo�ci awansu w du�ym przedsi�biorstwie, gdzie produkuje si� tzw. 
odzie� konfekcyjn� - szyt� dla przeci�tnego klienta. Do�wiadczony krawiec mo�e awansowa� na 
stanowisko brygadzisty, który nadzoruje prac� kilkuosobowej grupy. Nast�pnie - wtedy cz�sto 
wymaga si� ju� wykształcenia �redniego - krawiec mo�e zosta� kierownikiem działu produkcji czy 
nawet kierownikiem całego zakładu. Podobnie jak w małym zakładzie, krawiec mo�e pracowa� jako 
krojczy, we wzorcowni. W tym dziale mo�e nast�pnie awansowa� na stanowisko konstruktora 
odzie�y. Stanowisko to wymaga od niego uko�czenia kursu konstrukcji odzie�y i cz�sto 
wykształcenia �redniego. Pó	niej mo�e awansowa� na kierownika tego działu. Krawiec ze �rednim 
wykształceniem, pracuj�cy w dziale przygotowania produkcji mo�e zosta� technologiem 
opracowuj�cym dokumentacj� techniczno- technologiczn� i szablony wyrobów. 
 

MO
�

LIWO �� PODJ�CIA PRACY PRZEZ DOROSŁYCH 
 
 Zawód krawca mo�na zdoby� równie� w pó	niejszym wieku - głównie na kursach przyuczaj�cych do 
zawodu. Jednak�e osoby z małym do�wiadczeniem zawodowym jako krawiec, mog� mie� trudno�ci 
ze znalezieniem pracy na bardziej odpowiedzialnych stanowiskach, np. we wzorcowni. Osoby te 
bardzo cz�sto s� zatrudniane jako szwaczki - w małych lub du�ych zakładach - lub podejmuj� własn� 
działalno�� usługow�, ewentualnie prac� chałupnicz�.  
 Pracowa� mo�na w tym zawodzie bez ogranicze� wiekowych - a� do emerytury. Najwa�niejsza jest 
fachowo��, dobry stan zdrowia i ch�� do pracy. 
 

ZAWODY POKREWNE 
 
kapelusznik 
ku�nierz 
krojczy - wykrawacz elementów odzie�y 
kaletnik 
tapicer  
r�kawicznik 
technik technologii odzie�y 
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szwaczka 
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MO
�

LIWO �CI ZATRUDNIENIA ORAZ PŁACE 
 
Na koniec roku 2002 w zawodzie Krawiec - (7430306), liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych 
w urz�dach pracy wynosiła 78808 osób. W poszczególnych województwach sytuacja kształtowała si� 
nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 6173 
Kujawsko-pomorskie 5232 
Lubelskie 5109 
Lubuskie 2657 
Łódzkie 4788 
Małopolskie 5662 
Mazowieckie 8061 
Opolskie 1466 
Podkarpackie 6599 

Podlaskie 2580 
Pomorskie 4537 �
l�skie 7392 �
wi�tokrzyskie 3642 

Warmi�sko-mazurskie 4833 
Wielkopolskie 6775 
Zachodniopomorskie 3302 

W drugim półroczu 2002r. liczba ofert pracy zgłoszonych do urz�dów pracy w zawodzie Krawiec 
wynosiła 2248. W poszczególnych województwach zgłoszono oferty pracy dla zawodu w nast�puj�cej 
ilo�ci: 
Dolno�l�skie 143 
Kujawsko-pomorskie 15 
Lubelskie 79 
Lubuskie 105 
Łódzkie 17 
Małopolskie 266 
Mazowieckie 157 
Opolskie 80 
Podkarpackie 142 

Podlaskie 34 
Pomorskie 156 �
l�skie 412 �
wi�tokrzyskie 130 

Warmi�sko-mazurskie 112 
Wielkopolskie 374 
Zachodniopomorskie 26 

Według danych GUS za 2002 rok przeci�tne wynagrodzenie osób zatrudnionych w zawodach z grupy 
Krawcy, kapelusznicy i pokrewni wynosiło 1172,23. Według tych danych wynagrodzenie w tej grupie 
zawodów wynagrodzenie w poszczególnych województwach kształtowało si� nast�puj�co 
Dolno�l�skie 1270,93 
Kujawsko-pomorskie 1096,35 
Lubelskie 964,57 
Lubuskie 1194 
Łódzkie 1482,95 
Małopolskie 1012,92 
Mazowieckie 1337,95 
Opolskie 1062,99 
Podkarpackie 1227,49 

Podlaskie 784,81 
Pomorskie 1725,48 �
l�skie 1023,96 �
wi�tokrzyskie 853,91 

Warmi�sko-mazurskie 1387,91 
Wielkopolskie 1137,83 
Zachodniopomorskie 1346,21 

Według danych GUS za 2002 liczba osób pełnozatrudnionych w zawodach z grupy Krawcy, 
kapelusznicy i pokrewni, wynosiła 12249. Liczba osób pełnozatrudnionych w tej grupie zawodów w 
poszczególnych województwach kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 607 
Kujawsko-pomorskie 250 
Lubelskie 584 
Lubuskie 214 
Łódzkie 433 
Małopolskie 1125 
Mazowieckie 549 
Opolskie 373 
Podkarpackie 289 

Podlaskie 680 
Pomorskie 1523 �
l�skie 3428 �
wi�tokrzyskie 127 

Warmi�sko-mazurskie 305 
Wielkopolskie 1673 
Zachodniopomorskie 89 
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KROJCZY 
 
kod: 743501 
inne nazwy zawodu:  
 

ZADANIA I CZYNNO �CI 
 
 Głównym celem pracy krojczego jest wykrojenie elementów lub całych wyrobów odzie�owych z 
przygotowanego materiału.  
Krojczy zatrudniony na stanowisku rysowacza układa i obrysowuje kredk� cz��ci wykrojów według 
szablonów. 
Krojczy - wykrawacz elementów odzie�y wykrawa obrysowane wcze�niej cz��ci za pomoc� no�y z 
silnikiem elektrycznym. Obcina du�e fragmenty materiału uło�onego warstwowo, by po spi�ciu 
klamrami przenie�� je na stół pod stabilny nó�, gdzie zgodnie z przypi�tym szablonem tnie dokładnie 
kształt ka�dego wykroju. Wycina jednocze�nie kilkadziesi�t cz��ci, np. r�kawów, przodów. Zwraca 
uwag� na łuki, ostre k�ty, punkty poł�cze� dwóch wykrojów, zaszewki. Dba, by nie uległy 
przesuni�ciu warstwy materiału (bywaj� �liskie jak np. jedwab). Spina je metalowymi klamrami. 
 Krojczy - kompletowacz elementów odzie�y składa pojedyncze cz��ci wykrojów w sztuki odzie�y. 
Liczy ka�d� pojedyncz� cz���, numeruje, wi��e razem, potem za� ł�czy w komplety,by wózkiem 
przewie	� je do szwalni. W du�ych firmach stanowiska te s� oddzielone, w mniejszych poł�czone 
w zale�no�ci od potrzeb wła�ciciela.  
 

�RODOWISKO PRACY 
 
materialne �rodowisko pracy 
 
 Praca krojczego odbywa si� w w budynku, w pomieszczeniu zamkni�tym. Pod wzgl�dem 
instytucjonalnym miejscem jego pracy s� pa�stwowe zakłady odzie�owe oraz cz�sto mniejsze firmy 
spółdzielcze, prywatne b�d	 spółki akcyjne. 
 Ka�dy odzie�owy zakład produkcyjny ma wydzielone miejsce na przygotowanie wykrojów odzie�y, 
zwane krojowni�. Nie zawsze jest to oddzielne pomieszczenie w budynku. Czasami jest to cz��� 
jednej sali, gdzie przy maszynach siedz� równie� szwaczki. Zale�y to od wielko�ci firmy. Wa�ne jest 
dobre o�wietlenie dzienne i sztuczne oraz wygodne du�e stoły, na których rozkładane s� materiały. 
 W zale�no�ci od tego, czy krojownia poł�czona jest ze szwalni�, gdzie stale słycha� szyj�ce maszyny, 
nat��enie hałasu mo�e by� ró�ne. W samej krojowni z przerwami słycha� tylko odgłos no�a 
elektrycznego, który nie jest zbyt gło�ny.  
 Pracownicy krojowni obcuj�c stale z tworzywem - od jedwabiu po futra - nara�eni s� na po�lizgni�cie 
si� na �cinkach le��cych na podłodze oraz na wdychanie pyłków unosz�cych si� z elektryzuj�cych si� 
sztucznych materiałów. 
 Krojczy i rysowacz musz� pracowa� pochylaj�c si� nad du�ym stołem (rysowa� b�d	 wycina� 
elementy według szablonu). Obci��one s� wi�c najbardziej układ kostny oraz wzrok.  
 
warunki społeczne  
 
 Praca w krojowni ma charakter zespołowy. Wa�na jest wi�c dobra współpraca w odpowiednim 
tempie. Pracownicy maj� ze sob� słowny i wzrokowy kontakt oraz wspólny cel, lecz pracuj� 
samodzielnie. Łatwo jest prac� skontrolowa�, gdy� bł�d popełniony przez jednego odbija si� na 
wynikach pracy drugiego wykonawcy.  
 
warunki organizacyjne 
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 Krojczy jest podwładnym, podlega organizacyjnie szefowi produkcji. Na krojowni jest osob� licz�c� 
si� najbardziej. On nadaje tempo pracy innym działom produkcji. 
 Praca w zasadzie trwa 8 godzin dziennie, w zale�no�ci od wła�ciciela - w systemie zmianowym. Je�eli 
zamówienie firmy jest du�e, a termin krótki, to czas bywa wydłu�any. Przerwy w pracy krojczy 
reguluje sam - przysługuj� mu dwie w ci�gu dnia.  
 

WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE 
 
 Praca krojczego wymaga dobrego wzroku - ostro�ci widzenia i odró�niania kolorów, a tak�e 
zr�czno�ci palców i r�k. 
 Wykonywane czynno�ci s� w dłu�szym czasie podobne do siebie, wymagaj� wi�c du�ej odporno�ci 
na monotoni� i wysiłek fizyczny.  
 W wypadku krojczego posługuj�cego si� elektrycznym no�em konieczna jest znajomo�� obsługi 
urz�dze� technicznych. Niezb�dne s� du�a uwaga i ostro�no��, ze wzgl�du na niebezpiecze�stwo 
przesuni�cia razem z materiałem r�k pod tn�cy nó�. To stanowisko wymaga koncentracji i poczucia 
odpowiedzialno�ci za powierzony materiał, który przecie� nietrudno jest 	le wyci��, maj�c nawet 
wyrysowany szablon.  
 Podstawowe zdolno�ci matematyczne i plastyczne przydaj� si� rysowaczowi, który rozlicza, znaj�c 
wymiary szablonów, liczb� i długo�� warstw materiału dla ka�dego rozmiaru odzie�y, oraz 
wyobra	nia przestrzenna w oszcz�dnym rozmieszczaniu form na płaszczy	nie materiału. 
Praca w krojowni ma charakter zespołowy i wszyscy pracownicy powinni pracowa� w podobnym 
tempie, gdy� rozliczani s� za wspólne rezultaty. Wa�ne wobec tego s� te cechy charakteru, które 
wspomagaj� i wzmacniaj� współprac�.  
 

WYMAGANIA FIZYCZNE I ZDROWOTNE 
 
 Aby zosta� przyj�tym do pracy w krojowni, konieczne jest za�wiadczenie o stanie zdrowia 
i wykonanie podstawowych bada� lekarskich. W wypadku krojczego- wykrawacza elementów 
odziezy mo�e by� wymagane prze�wietlenie dłoni i r�ki, która utrzymuje wibruj�cy nó� i wykonuje 
precyzyjne ruchy.  
 Szczególnie wa�na jest sprawno�� narz�du wzroku. (np.przy odczytywaniu rysowanych kredk� linii 
na szarym papierze i małych cyferek na wykrojach). 
 Zdrowe nogi i kr�gosłup ułatwiaj� stoj�c� prac� przy stole i pochylanie si� nad nim podczas 
obrysowywania szablonów lub wycinania wykrojów. 
 Prawor�czno�� szczególnie wa�na jest u krojczego obsługuj�cego elektryczny nó�. 
 Prac� mog� podj�� osoby, które nie s� uczulone na składniki chemiczne w materiałach, na 
impregnaty, sztuczne włókna itp. 
 

WARUNKI PODJ�CIA PRACY W ZAWODZIE 
 
 Warunkami niezb�dnymi podj�cia pracy krojczego jest przeszkolenie w firmie od 3 do 12 miesi�cy 
w zale�no�ci od wymaga� pracodawcy, oraz zdolno�ci pracownika, pełnoletno�� i dobre zdrowie. 
 Prac� t� mog� wykonywa� tak�e osoby z nie uko�czon� szkoł� podstawow� lub o innym 
wykształceniu. 
 Liczy si� tak�e uko�czony kurs kroju i szycia. Takie płatne kursy organizowane s� przez wiele 
placówek Zakładów Doskonalenia Zawodowego, a nawet korespondencyjnie. Ró�ne formy 
kształcenia oferuje Komenda OHP zapewniaj�c bezpłatnie nauk� i internat dla osób w wieku 15 - 18 
lat.  
 Pracodawca preferuje osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym o kierunku odzie�owym, 
a nie włókienniczym czy dziewiarskim. Otrzymane w takiej szkole kwalifikacje pozwalaj� na szybkie 
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zrozumienie charakteru pracy. Nie jest to jednak warunek niezb�dny, bez którego podj�cie tej pracy 
jest niemo�liwe. 
 Typow� szkoł� jest ZSZ o kierunku odzie�owym. Egzamin ko�cowy polega na poprawnym uszyciu 
jednej sztuki, np. �akietu lub spodni, a ucze� zaznajomiony jest z całym krawieckim procesem 
i technologi� Istotnym atutem dla kandydata do pracy jest wcze�niejsza długoletnia praktyka, 
do�wiadczenie w zawodzie osób. 
 Jest to zawód dla kobiet i m��czyzn z lekk� preferencj� m��czyzn na stanowisko krojczego (obsługa 
no�a). W małych firmach prywatnych poszukuje si� osób na jedno wspólne stanowisko rysowacz - 
krojczy. 
 

MO
�

LIWO �� AWANSU W HIERARCHII ZAWODOWEJ 
 
 Robotnik wykwalifikowany, jakim jest krojczy, rysowacz czy kompletowacz ma bardzo ograniczone 
mo�liwo�ci awansu.  
 W du�ym zakładzie jest jedno lub dwa stanowiska krojczego, a w mniejszych ł�czy si� w jedno dwa 
stanowiska: krojczego i rysowacza..  
 Wykształcenie zawodowe i długoletnia praktyka mog� przyczyni� si� do awansowania w hierarchii 
organizacyjnej, a wi�c otrzymania stanowiska brygadzisty, który organizuje i kontroluje prac� 
podwładnych. Osoby te mog� otrzyma� z racji funkcyjnych zada� niewielkie dodatki poza 
podstawow� pensj�. Po zdaniu egzaminów rzemie�lniczych w Izbie Rzemie�lniczej mo�na stara� si� 
o uprawnienia mistrza krawca. 
 Firmy prywatne zwracaj� szczególn� uwag� na praktyczne umiej�tno�ci, zdolno�ci, zdobyte 
do�wiadczenie. Od tego te� zale�y presti� stanowiska, dochody pracownika. 
 Mo�na równie� maj�c odpowiedni kapitał zało�y� własn�, produkcyjn� firm� odzie�ow� b�d	 
prowadzi� usługi krawieckie dla ludno�ci. 
 

MO
�

LIWO �� PODJ�CIA PRACY PRZEZ DOROSŁYCH 
 
 Szkoły zawodowe dzienne szkol� młodzie� w wieku 15-18 lat. Dla osób dorosłych chc�cych 
uzupełni� swoje wykształcenie b�d	 przekwalifikowa� si� do wykonywania zawodu krojczego istniej� 
ni�ej wymienione mo�liwo�ci: 
- ZSZ wieczorowe, zaoczne; 
- 3-miesi�czne płatne kursy kroju i szycia w ZDZ (�wiadectwo uko�czenia); 
- prywatne szkolenie i praktyka u rzemie�lnika (mo�liwy egzamin w Izbie Rzemie�lniczej czeladniczy 
lub mistrzowski po�wiadczony dyplomem czeladnika, mistrza);  
- korespondencyjne kursy kroju i szycia (�wiadectwo uko�czenia kursu); 
- kursy Rejonowego Urz�du Pracy dla bezrobotnych. 
 Osoby dorosłe maj�ce z ró�nych przyczyn przerw� w pracy i wcze�niejsz� praktyk� w zawodzie, 
a wi�c ju� wykwalifikowane, mog� podj�� prac� w zale�no�ci od wymaga� indywidualnych 
pracodawcy i jego potrzeb bie��cych. Ogólnie bior�c, okre�lenie maksymalnego wieku dla kandydata 
do pracy zale�y od stopnia jego sprawno�ci psychoruchowej i zdrowia (waha si� ok. 40 roku �ycia). 
 

ZAWODY POKREWNE 
 
krawiec 
szwaczka 
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MO
�

LIWO �CI ZATRUDNIENIA ORAZ PŁACE 
 
Na koniec roku 2002 w zawodzie Krojczy  - (7430502), liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w 
urz�dach pracy wynosiła 2173 osób. W poszczególnych województwach sytuacja kształtowała si� 
nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 233 
Kujawsko-pomorskie 102 
Lubelskie 97 
Lubuskie 99 
Łódzkie 367 
Małopolskie 85 
Mazowieckie 423 
Opolskie 80 
Podkarpackie 52 

Podlaskie 38 
Pomorskie 88 �
l�skie 169 �
wi�tokrzyskie 23 

Warmi�sko-mazurskie 127 
Wielkopolskie 146 
Zachodniopomorskie 44 

W drugim półroczu 2002r. liczba ofert pracy zgłoszonych do urz�dów pracy w zawodzie Krojczy  
wynosiła 457. W poszczególnych województwach zgłoszono oferty pracy dla zawodu w nast�puj�cej 
ilo�ci: 
Dolno�l�skie 54 
Kujawsko-pomorskie 24 
Lubelskie 32 
Lubuskie 33 
Łódzkie 52 
Małopolskie 23 
Mazowieckie 20 
Opolskie 42 
Podkarpackie 15 

Podlaskie 6 
Pomorskie 25 �
l�skie 45 �
wi�tokrzyskie 12 

Warmi�sko-mazurskie 21 
Wielkopolskie 53 
Zachodniopomorskie 0 

Według danych GUS za 2002 rok przeci�tne wynagrodzenie osób zatrudnionych w zawodach z grupy 
Krojczowie i pokrewni wynosiło 1293,78. Według tych danych wynagrodzenie w tej grupie zawodów 
wynagrodzenie w poszczególnych województwach kształtowało si� nast�puj�co 
Dolno�l�skie 1433,97 
Kujawsko-pomorskie 1207,08 
Lubelskie 999,22 
Lubuskie 1423,93 
Łódzkie 1132,17 
Małopolskie 1142,12 
Mazowieckie 1155,79 
Opolskie 1250,86 
Podkarpackie 871,34 

Podlaskie 1129,69 
Pomorskie 1705,77 �
l�skie 1260,28 �
wi�tokrzyskie 969,15 

Warmi�sko-mazurskie 1654,5 
Wielkopolskie 1282 
Zachodniopomorskie 1198,37 

Według danych GUS za 2002 liczba osób pełnozatrudnionych w zawodach z grupy Krojczowie i 
pokrewni, wynosiła 14538. Liczba osób pełnozatrudnionych w tej grupie zawodów w poszczególnych 
województwach kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 2132 
Kujawsko-pomorskie 926 
Lubelskie 534 
Lubuskie 564 
Łódzkie 2378 
Małopolskie 992 
Mazowieckie 770 
Opolskie 570 
Podkarpackie 159 

Podlaskie 234 
Pomorskie 804 �
l�skie 1255 �
wi�tokrzyskie 80 

Warmi�sko-mazurskie 1157 
Wielkopolskie 1733 
Zachodniopomorskie 250 
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HAFCIARKA 
 
kod: 743602 
inne nazwy zawodu: 
 

ZADANIA I CZYNNO �CI ZAWODOWE 

 
Praca hafciarki polega na wykonywaniu haftów na ró�nego rodzaju przedmiotach i materiałach: na 
konfekcji, tkaninach, sztandarach (wojskowych, szkolnych, ko�cielnych itp.), szatach liturgicznych. 
Przedmiotem jej pracy bywaj� równie� emblematy, dystynkcje wojskowe i transparenty. Haft mo�e 
składa� si� z motywów geometrycznych, ro�linnych, napisów, elementów krajobrazu itp.  
Hafciarka pracuje na ogół na konkretne zamówienie, wykonuj�c haft na powierzonym materiale �ci�le 
stosuj�c si� do �ycze� klienta. Bywa tak�e, i� podaje on główne parametry zlecenia, np. tre�� napisu, 
natomiast ustalenie jego kształtu graficznego pozostawia hafciarce. Zdarza si� równie�, hafciarka ma 
całkowit� swobod� w doborze kształtu, wielko�ci i barwy haftu. 
Hafciarka maszynowa wykonuje przede wszystkim hafty na konfekcji i emblematy. Hafciarstwo 
maszynowe zostało skomputeryzowane, tote� proces powstawania haftu rozpoczyna si� od 
wyszukania odpowiedniego programu w komputerze „matce”. Program zostaje skopiowany do 
małego komputera sprz��onego z maszyn� hafciarsk�. Obecnie stosuje si� du�e, dwunastogłowicowe 
maszyny hafciarskie. Hafciarka zakłada na maszyn� odpowiednie nici, a materiał na kanw� lub 
tamborek. Ustawia program w małym komputerze i wł�cza maszyn�. Cały czas musi kontrolowa� 
prawidłowy przebieg realizacji programu przez komputer oraz działanie maszyny i proces haftu, 
reaguj�c w razie zakłóce�. 
Hafciarka r�czna z du�� praktyk� i z ambicjami artystycznymi cz�sto sama projektuje haft. Po 
dobraniu wzoru przerysowuje go w odpowiedniej skali b�d	 odbi� przez kalk�. Po wszyciu do krosien 
materiału, który ma by� haftowany, przymocowuje do niego rysunek i haftuje. Potem wyhaftowany 
materiał wypruwa z krosien i wyka�cza. 
Do haftowania u�ywa si� nici jedwabnych lub muliny, a z narz�dzi igieł, szpilek, no�yczek. Czas 
wykonania jest ró�ny, zale�nie od wielko�ci i stopnia skomplikowania haftu, np. haftowanie sztandar 
przez jedn� hafciark� trwa około jednego miesi�ca. 
Praca hafciarki r�cznej odbywa si� wył�cznie w pozycji siedz�cej, hafciarka maszynowa obsługuj�ca 
dwa komputery i maszyn�, cz��� czasu pracy sp�dza na stoj�co i przechodz�c od jednego urz�dzenia 
do drugiego. 
 

�RODOWISKO PRACY 
 
materialne �rodowisko pracy 
 
Miejscem pracy hafciarki r�cznej jest pracownia w pomieszczeniu typu sklepowego z zapleczem, 
b�d	 wydzielony pokój w jej prywatnym mieszkaniu. Pracownie hafciarstwa maszynowego 
zatrudniaj� wi�cej hafciarek: 5 do 10 i wymagaj� wi�cej pomieszcze�. Nie s� to jednak typowe hale 
produkcyjne. 
Z zawodem hafciarki zwi�zane jest ryzyko znacznego osłabienia wzroku i wyst�pienia wad 
kr�gosłupa (to ostatnie jest spowodowane długim przebywaniem w pochylonej pozycji siedz�cej). 
 
warunki społeczne 
 
Praca hafciarki, to praca typowo indywidualna. Jedynie w pracowniach komputerowych hafciarka 
konsultuje si� z kierownikiem lub wła�cicielem, który z reguły ma do�wiadczenie w tym zawodzie, i 
który przyjmuje zamówienia, kupuje maszyny, nici, materiały oraz organizuje prac�. 
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Hafciarka r�czna pracuje najcz��ciej sama lub z uczennic�, samodzielnie przyjmuj�c zamówienia i 
sprzedaj�c swoje wyroby. Jej kontakty z lud	mi s� wi�c do�� intensywne i polegaj� na ustalaniu z 
klientami rozwi�za� dotycz�cych wzorów, koloru i wielko�ci kompozycji, doradzaniu i 
konsultowaniu. 
 
warunki organizacyjne 
 
Czas pracy hafciarki maszynowej jest stały i wynosi 8 godzin. Hafciarka r�czna, indywidualna, 
pracuje podobnie, cho� czasami dłu�ej, w zale�no�ci od liczby zamówie�. Praca odbywa si� tylko w 
dzie� (do jej wykonywania niezb�dne jest dobre �wiatło). Czynno�ci przy wykonywaniu haftu s� 
zrutynizowane, jedynie hafciarka r�czna musi wykazywa� wi�cej inwencji, np. przy projektowaniu 
haftu, doborze kolorystyki itp. Hafciarka odpowiada przed klientem za wła�ciwe wykonanie zleconej 
pracy.  
 

WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE 
 
Hafciarka, zwłaszcza artystyczna, powinna cechowa� si� wrodzonym poczuciem estetyki, posiada� 
pewne umiej�tno�ci plastyczne, co przydaje si� w projektowaniu haftu i rozrysowywaniu wzoru. 
Do cech przydatnych w zawodzie hafciarki nale�y przede wszystkim cierpliwo�� i dokładno��, a tak�e 
odporno�� na do�� monotonny tryb pracy. Mimo i� jest to praca lekka, to jednak odbywa si� przez 
długi czas w jednej pozycji i polega na wykonywaniu jednostajnych ruchów. 
 

WYMAGANIA FIZYCZNE I ZDROWOTNE 
 
W prac� nad haftem zaanga�owany jest przede wszystkim wzrok. Bardzo wa�na jest tak�e sprawno�� 
r�k i palców, koordynacja wzrokowo-ruchowa, umiej�tno�� rozró�niania barw i ich odcieni. 
Przeciwwskazaniem s� wady wzroku nie daj�ce si� skorygowa� okularami b�d	 soczewkami 
kontaktowymi. 
 Osoby niepełnosprawne: z dysfunkcj� ko�czyn dolnych, niedosłysz�ce, a nawet niesłysz�ce mog� 
podj�� prac� hafciarki r�cznej. Wi�ksze ograniczenia w tym zakresie stawia hafciarstwo maszynowe, 
które wymaga chodzenia i stania, a wi�c w du�ym stopniu wyklucza z zawodu osoby z dysfunkcj� 
narz�dów ruchu.  
 

WARUNKI PODJ�CIA PRACY W ZAWODZIE 
 
Do nauczenia si� tego zawodu, a pó	niej podj�cia pracy wystarczaj�ce jest wykształcenie 
podstawowe b�d	 zawodowe, wymagania pod tym wzgl�dem s� bardzo niewielkie. W hafciarstwie 
maszynowym (komputerowym) preferowane jest jednak wykształcenie �rednie. Praktyka wykazała 
bowiem, �e osoby z takim wykształceniem o wiele łatwiej ucz� si� obsługiwa� komputer. 
Nauka zawodu odbywa si� w zasadzie w pracowni. Kursy hafciarskie wła�ciwie ju� nie istniej� od 
czasu gdy rozwi�zano spółdzielnie produkuj�ce hafty, np. w Ostroł�ckiem 
 

MO
�

LIWO �CI AWANSU W HIERARCHII ZAWODOWEJ 
 
Jedyn� mo�liwo�ci� awansu jest zało�enie własnej pracowni. 
 

MO
�

LIWO �CI PODJ�CIA PRACY PRZEZ DOROSŁYCH 
 
Pracownie hafciarstwa maszynowego preferuj� osoby młode, do 25 roku �ycia. Hafciarstwem 
r�cznym mo�na zaj�� si� jeszcze w wieku 50. lat, a nawet pó	niej. 
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ZAWODY POKREWNE 
 
krawiec  
dziewiarz  
szwaczka  
tkacz 
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MO
�

LIWO �CI ZATRUDNIENIA I PŁACE 

Na koniec roku 2002 w zawodzie Hafciarka  - (7430603), liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych 
w urz�dach pracy wynosiła 512 osób. W poszczególnych województwach sytuacja kształtowała si� 
nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 11 
Kujawsko-pomorskie 25 
Lubelskie 0 
Lubuskie 0 
Łódzkie 55 
Małopolskie 109 
Mazowieckie 114 
Opolskie 3 
Podkarpackie 30 

Podlaskie 13 
Pomorskie 29 �
l�skie 22 �
wi�tokrzyskie 4 

Warmi�sko-mazurskie 45 
Wielkopolskie 35 
Zachodniopomorskie 17 

W drugim półroczu 2002r. liczba ofert pracy zgłoszonych do urz�dów pracy w zawodzie Hafciarka  
wynosiła 88. W poszczególnych województwach zgłoszono oferty pracy dla zawodu w nast�puj�cej 
ilo�ci: 
Dolno�l�skie 12 
Kujawsko-pomorskie 1 
Lubelskie 1 
Lubuskie 0 
Łódzkie 53 
Małopolskie 0 
Mazowieckie 10 
Opolskie 0 
Podkarpackie 0 

Podlaskie 2 
Pomorskie 0 �
l�skie 0 �
wi�tokrzyskie 2 

Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 6 
Zachodniopomorskie 1 

Według danych GUS za 2002 rok przeci�tne wynagrodzenie osób zatrudnionych w zawodach z grupy 
Szwaczki, hafciarki i pokrewni wynosiło 1125,75. Według tych danych wynagrodzenie w tej grupie 
zawodów wynagrodzenie w poszczególnych województwach kształtowało si� nast�puj�co 
Dolno�l�skie 1197,61 
Kujawsko-pomorskie 1145,98 
Lubelskie 887,42 
Lubuskie 1189 
Łódzkie 1114,35 
Małopolskie 1020,05 
Mazowieckie 1120,39 
Opolskie 1029,49 
Podkarpackie 926,02 

Podlaskie 1079,59 
Pomorskie 1388,31 �
l�skie 1266,83 �
wi�tokrzyskie 840,78 

Warmi�sko-mazurskie 1263,9 
Wielkopolskie 1116,76 
Zachodniopomorskie 930,62 

Według danych GUS za 2002 liczba osób pełnozatrudnionych w zawodach z grupy Szwaczki, 
hafciarki i pokrewni, wynosiła 103917. Liczba osób pełnozatrudnionych w tej grupie zawodów w 
poszczególnych województwach kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 11594 
Kujawsko-pomorskie 4887 
Lubelskie 5655 
Lubuskie 4573 
Łódzkie 22100 
Małopolskie 5606 
Mazowieckie 7071 
Opolskie 2364 
Podkarpackie 2741 

Podlaskie 1719 
Pomorskie 2440 �
l�skie 8796 �
wi�tokrzyskie 1521 

Warmi�sko-mazurskie 7620 
Wielkopolskie 12543 
Zachodniopomorskie 2687 
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SZWACZKA 
 
kod: 743604 
inne nazwy zawodu:  
 

ZADANIA I CZYNNO
�
CI ROBOCZE 

 
 Szwaczka szyje w krótkich lub długich seriach odzie� z wykrojonych materiałów.  
 Zadania szwaczki zale�� od miejsca pracy. Szwaczka w małym zakładzie zazwyczaj produkuje 
poszczególne sztuki odzie�y od pocz�tku do ko�ca, tj. od otrzymania przygotowanych cz��ci 
materiału a� do wyko�czenia uszytej sztuki garderoby. Szwaczka w du�ym przedsi�biorstwie 
najcz��ciej wykonuje jedynie pojedyncze operacje w całym procesie szycia danej sztuki, np. tylko 
wszywa kieszenie. 
 Szwaczka w z góry ustalonej kolejno

�
ci zszywa cz��ci materiału w odpowiednich miejscach, 

w sposób zgodny z dostarczonym jej modelem danego wyrobu. W pierwszej kolejno
�
ci zapoznaje si� 

z modelem odzie�y, według którego ma szy� i sprawdza, czy dostarczone jej wykroje s� prawidłowo 
wykonane. Poniewa� głównym narz�dziem pracy szwaczki jest maszyna szwalnicza, szwaczka przed 
przyst�pieniem do szycia musi odpowiednio ustawi� maszyn�, dostosowa� jej 

�
cieg do modelu 

i rodzaju tkaniny, a po sko�czonej pracy j� oczy
�
ci�. W zale�no

�
ci od zakładu pracy i procesu 

produkcji, szwaczka posługuje si� podstawow� maszyn� szwalnicz� tzw. stebnówk�, która słu�y do 
prostego zszywania wykrojonych elementów oraz innymi maszynami, tak zwanymi specjalistycznymi, 
jak np. guzikark� do przyszywania guzików, dziurkark� do obrzucania i przecinania dziurek, pikówk� 
do pikowania np. materiałów ocieplaj�cych płaszcze, automatami do szycia kołnierzy itp. 
 Podczas szycia szwaczka wykonuje wiele ró�nych czynno

�
ci. Przede wszystkim zabezpiecza brzegi 

wykrojonych cz��ci tkanin przed strz�pieniem si� i zanim poł�czy wszystkie elementy w cało
��, 

naszywa kieszenie, szyje mankiety, kołnierze, naszywa ozdoby, wszywa materiały usztywniaj�ce, 
rozprasowuje szwy oraz tymczasowo ł�czy wszystkie cz��ci, czyli fastryguje. Po takich 
przygotowaniach nast�puje poł�czenie w odpowiedniej kolejno

�
ci wszystkich elementów ju� na stałe 

(np. wszycie r�kawa w mankiet, wszycie kołnierza czy paska). W nast�pnej kolejno
�
ci szwaczka 

przechodzi do prac wyko�czeniowych, np. r�cznie podszywa podszewk�, przyszywa guziki i robi 
dziurki do nich, wyka�cza dolne kraw�dzie wyrobu, przyszywa etykietki itp. 
 Efektem pracy szwaczki s� ró�nego rodzaju wyroby odzie�owe, zarówno lekkie, szyte z cienkich 
materiałów, takie jak: bluzki, suknie, koszule, jak te� ci��kie, szyte z tkanin grubszych, np. �akiety, 
marynarki, garnitury, płaszcze itd. Szwaczka szyje odzie� m�sk�, damsk�, dzieci�c�, bielizn�, odzie� 
na ró�ne okazje (np. odzie� sportow�, robocz�) itd. 
 
�
RODOWISKO PRACY 

 
materialne 

�
rodowisko pracy 

 
 Praca szwaczki odbywa si� w zakładzie produkcyjnym. Mo�e to by� małe przedsi�biorstwo, w którym 
zazwyczaj pracuje od kilku do kilkunastu osób lub du�y zakład przemysłu odzie�owego, gdzie mo�e 
pracowa� kilkaset osób. Miejsce pracy szwaczki to hala produkcyjna. Jej praca przebiega w pozycji 
siedz�cej lub stoj�cej, cz�sto wymuszonej i niewygodnej. Szwaczka w zale�no

�
ci od miejsca pracy 

mo�e by� nara�ona na hałas, powietrze zanieczyszczone pyłami, zwi�kszon� wilgotno
�� powietrza. 

W zasadzie jedynym wypadkiem przy pracy, który mo�e przydarzy� si� szwaczce, jest przeszycie 
palca u dłoni - najcz��ciej przez nieuwag�. 
  
warunki społeczne  
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 Praca szwaczki przebiega w warunkach do
�� cz�stych kontaktów z innymi lud�mi. Kontakty te 

opieraj� si� na zasadach współpracy, zwłaszcza w du�ym zakładzie produkcyjnym, gdzie mamy do 
czynienia z podziałem zada� i czynno

�
ci przy szyciu jednego wyrobu. Wtedy jako

�� wykonania 
zale�y od całego zespołu szwaczek, a tak�e współpracy z pracownikami krojowni, z prasowaczami 
czy konserwatorami maszyn szwalniczych. Praca szwaczki w małym zakładzie jest zazwyczaj bardziej 
zindywidualizowana, poniewa� szwaczka sama cz�sto szyje dany wyrób w cało

�
ci - od pocz�tku do 

ko�ca. 
 
warunki organizacyjne  
 
 Szwaczka pracuje 8 godzin dziennie, najcz��ciej w dzie�, cz�sto na dwie zmiany, np. od godz. 6 do 14 
i od godz.14 do 22. Czasami szwaczka pracuje w ubraniu roboczym, ale nie zawsze jest to konieczne. 
W zale�no

�
ci od zakładu, szwaczka mo�e pracowa� na akord, w rytmie ta

�
my produkcyjnej. 

W du�ych zakładach praca szwaczki jest najcz��ciej 
�
ci
�
le nadzorowana przez brygadzist� czy mistrza 

zmiany i bardziej zrutynizowana. Natomiast w małych przedsi�biorstwach szwaczka jest 
kontrolowana okresowo, jest bardziej samodzielna, jej czynno

�
ci nie s� tak zrutynizowane, gdy� 

najcz��ciej szyje si� tam krótsze serie, które wymagaj� od szwaczki elastyczno
�
ci i umiej�tno

�
ci 

szycia ró�norodnych ubiorów, szybkiego uczenia si� szycia nowych modeli.  
 Szwaczka na ogół wyst�puje w roli podwładnego i odpowiada za u�ywane przez siebie maszyny oraz 
jako
�� wyrobu. 

 

WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE 
 

 PONIEWA
�

 PRACA SZWACZKI TO PRACA FIZYCZNA, WYMAGANIA 
PSYCHOLOGICZNE W  TYM ZAWODZIE NIE S � WYGÓROWANE, A NACISK KŁADZIE 
SI� GŁÓWNIE NA CECHY FIZYCZNE. 
 Od szwaczki, która wiele godzin sp�dza przy maszynie wykonuj�c przewa�nie te same czynno

�
ci 

i cz�sto wielokrotnie szyj�c te same ubiory lub ich elementy, wymagana jest du�a cierpliwo��, 
umiej�tno�� długotrwałej koncentracji i odporno�� na monotoni� pracy. 
 Poniewa� praca szwaczki jest prac� produkcyjn�, w której liczy si� jako

�� i szybko
�� wykonania, 

wa�nym jest, aby szwaczka umiała pracowa
�
 w szybkim tempie, była dokładna i staranna. Mo�na 

powiedzie�, �e w tym zawodzie wa�na jest tak�e taka cecha jak uczciwo�� wykonania, zwłaszcza 
tam, gdzie mamy do czynienia z czynno

�
ciami szycia, które mo�emy okre

�
li� jako „ukryte”, 

niewidoczne (np. obszycie brzegu materiału pod podszewk�). W zawodzie tym wzrasta rola ch�ci do 
uczenia si� nowych metod pracy, nowych wzorów i poznawania nowych maszyn szwalniczych - 
zwłaszcza w du�ych przedsi�biorstwach. 
 W du�ych zakładach produkcyjnych szwaczka najcz��ciej pracuje w zespole szwaczek, z których 
ka�da odpowiada za swój odcinek produkcji, np. za zszycie nogawek spodni. W zwi�zku z tym 
wymagana jest tam umiej�tno�� współpracy, poniewa� cały zespół pracuje razem nad jednym 
wyrobem. Natomiast w małych zakładach, gdzie szwaczka cz�sto sama pracuje nad danym 
egzemplarzem odzie�y, wi�kszy nacisk kładzie si� na samodzielno��. 
 Szwaczka musi mie� zamiłowanie do robót r�cznych, a przede wszystkim do szycia. Przydatne 
mog� okaza� si� zainteresowania techniczne np. rysunek techniczny, budowa i konserwacja maszyn 
oraz zainteresowanie tendencjami w modzie. Wa�nym jest tak�e, aby szwaczk� cechował zmysł 
estetyki, a czasem nawet umiej�tno�� odpowiedniego czy ciekawego doboru kolorystycznego. Tu 
pomocne okaza� si� mog� uzdolnienia i zainteresowania plastyczne. Jest to zwłaszcza istotne 
w małych zakładach, gdzie szwaczka mo�e uczestniczy� w procesie tworzenia modelu odzie�y 
prezentuj�c własne pomysły.  
 

WYMAGANIA FIZYCZNE I ZDROWOTNE 
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 Prac� szwaczki mo�na okre
�
li� jako prac� produkcyjn�, lekk�, głównie fizyczn�, a zwłaszcza jako 

prac� manualn�. Powy�sze cechy wyznaczaj� wymagania, jakie stawia si� kandydatkom do tej pracy.  
 Od szwaczki wymaga si� przede wszystkim dobrego wzroku, gdy� szwaczka musi dokładnie 
widzie�, co i jak szyje, od czego zale�y w przewa�aj�cej mierze jako

�� jej pracy. Jest to istotne 
zwłaszcza przy szyciu ró�nych detali ubioru. Nie bez znaczenia jest tak�e i to, �e szwaczka przez 
wiele godzin pozostaje skupiona nad materiałem przy maszynie i to w niedu�ej odległo

�
ci od oczu. 

Wymaga to od niej odporno�ci wzroku na zm�czenie. W tym miejscu nale�y równie� podkre
�
li�, �e 

dla szwaczki jest istotna tak�e umiej�tno�� rozró�niania barw. Jest to konieczne podczas ł�czenia 
ró�ni�cych si� pod wzgl�dem kolorystycznym poszczególnych cz��ci ubioru. 
 Równie wa�n� cech� obok dobrego wzroku jest zr�czno�� manualna. Zwinne palce s� konieczne nie 
tylko podczas samego procesu szycia, gdy nale�y szybko i sprawnie operowa� maszyn� i materiałem, 
ale tak�e np. podczas wymiany igieł czy czyszczenia maszyn.  
 W zawodzie szwaczki istotne s� te� takie cechy fizyczne jak sprawno�� układu kostno- stawowego 
i sprawno�� zmysłu dotyku. Mimo do

�� du�ych wymaga� zdrowotnych stawianych szwaczce, 
w zawodzie tym mog� pracowa� osoby niepełnosprawne. Zatrudnienie jednak tych osób zale�y od 
mo�liwo

�
ci zakładu pracy do przystosowania stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej. Zawód 

szwaczki mog� wykonywa� osoby z niedorozwojem umysłowym niewielkiego stopnia, osoby 
głuchonieme, głuche, słabosłysz�ce, z dysfunkcj� ko�czyn dolnych i osoby cechuj�ce si� bardzo 
niskim wzrostem. 
 Do bezwzgl�dnych przeciwwskaza� do nauki i wykonywania zawodu nale��: krótkowzroczno

�� 
powy�ej 8 OD, 

�
lepota, nadwzroczno

�� nie poddaj�ca si� korekcji, nieprawidłowe widzenie barw, 
niesprawno

�� ko�czyn górnych, zaburzenia w układzie kr��enia, zwyrodnienia układu kostno-
stawowego. Trudno

�
ci w podj�ciu pracy w zawodzie szwaczki mog� mie� tak�e osoby z alergi�. 

 

WARUNKI PODJ�CIA PRACY W ZAWODZIE 
 
 Aby wykonywa� zawód szwaczki, kandydat do pracy powinien legitymowa� si� minimum 
wykształceniem podstawowym. Du�y zakład produkcyjny mo�e przyj�� osob� bez przygotowania 
zawodowego i we własnym zakresie przyuczy� do zawodu - do wykonywania najprostszych 
czynno

�
ci zwi�zanych z szyciem. Pracodawcy jednak na ogół poszukuj� wykwalifikowanych 

szwaczek po zasadniczej szkole zawodowej. 
 Zawód szwaczki mo�na zdoby� w zasadniczych szkołach odzie�owych w klasie o profilu „krawiec - 
szwacz”, w zespołach szkół zawodowych z klasami o ró�nych profilach - w tym odzie�owym, lub 
w zasadniczych szkołach zawodowych w klasie wielozawodowej. Szwaczk� mo�na równie� zosta� 
ucz�c si� w Ochotniczych Hufcach Pracy czy ucz�szczaj�c na kursy przyuczaj�ce do zawodu, 
organizowane przez ró�ne instytucje, w tym przez Zakład Doskonalenia Zawodowego. Na ogół 
w Polsce nie ma problemu ze zdobyciem zawodu szwaczki, gdy� instytucje kształc�ce w tym 
zawodzie rozsiane s� po całym kraju. Jedynie tam, gdzie dynamicznie rozwija si� przemysł odzie�owy 
mog� wyst�powa� trudno

�
ci w przyj�ciu do szkoły odzie�owej. 

 mo�liwo
��

 awansu w hierarchii zawodowej  
 
 W zawodzie szwaczki mo�liwo

�
ci awansu s� do

�� ograniczone. W du�ych zakładach produkcyjnych 
do
�
wiadczona szwaczka, posiadaj�ca zdolno

�
ci organizacyjne i umiej�ca nawi�za� kontakt z lud�mi 

oraz kierowa� nimi, mo�e awansowa� na stanowisko brygadzisty, a nast�pnie stanowisko mistrza 
zmiany. Niektóre szwaczki mog� awansowa� z działu produkcji do wzorcowni, gdzie przygotowuje 
si� modele ubiorów szytych pó�niej seryjnie, a tak�e do działu przygotowania produkcji.  
 Szwaczka mo�e podnosi� swoje kwalifikacje i zwi�ksza� mo�liwo

�
ci awansu poprzez dalsz� nauk� 

w technikach odzie�owych, ale to ju� wła
�
ciwie wi��e si� ze zdobyciem nowego, chocia� pokrewnego 

zawodu, np. krawca czy technika technologii odzie�y. 
 

MO
�

LIWO
��

 PODJ�CIA PRACY PRZEZ DOROSŁYCH 
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 Pracodawcy przemysłu odzie�owego deklaruj� ch�� przyjmowania do pracy osób w zawodzie 
szwaczki generalnie do 50 - tego roku �ycia, a w wyj�tkowych wypadkach nawet po 50. tym roku 
�ycia. Mog� to by� osoby, które w pó�niejszym wieku zdobyły zawód szwaczki (np. na kursach 
przyuczaj�cych do zawodu), osoby bezrobotne, które miały dłu�sz� przerw� w wykonywaniu zawodu. 
Najwa�niejsza jest fachowo

��, dobry stan zdrowia i ch�ci do pracy. 
 

ZAWODY POKREWNE 

  
kapelusznik 
krawiec 
krojczy - wykrawacz elementów odzie�y 
hafciarka 
ku
�
nierz 

r�kawicznik 
technik technologii odzie�y 
prasowaczka 
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MO
�

LIWO
�
CI ZATRUDNIENIA ORAZ PŁACE 

 
 Na koniec roku 2002 w zawodzie Szwaczka - (7430605), liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych 
w urz�dach pracy wynosiła 53040 osób. W poszczególnych województwach sytuacja kształtowała si� 
nast�puj�co: 
Dolno

�
l�skie 5655 

Kujawsko-pomorskie 3515 
Lubelskie 2862 
Lubuskie 2022 
Łódzkie 9314 
Małopolskie 1804 
Mazowieckie 5782 
Opolskie 1347 
Podkarpackie 2023 

Podlaskie 1260 
Pomorskie 1566 �
l�skie 3486 �
wi�tokrzyskie 1590 

Warmi�sko-mazurskie 3143 
Wielkopolskie 4769 
Zachodniopomorskie 2902 

W drugim półroczu 2002r. liczba ofert pracy zgłoszonych do urz�dów pracy w zawodzie Szwaczka 
wynosiła 11657. W poszczególnych województwach zgłoszono oferty pracy dla zawodu w 
nast�puj�cej ilo

�
ci: 

Dolno
�
l�skie 1121 

Kujawsko-pomorskie 801 
Lubelskie 618 
Lubuskie 495 
Łódzkie 3516 
Małopolskie 229 
Mazowieckie 718 
Opolskie 227 
Podkarpackie 319 

Podlaskie 150 
Pomorskie 408 �
l�skie 412 �
wi�tokrzyskie 195 

Warmi�sko-mazurskie 533 
Wielkopolskie 1590 
Zachodniopomorskie 325 

Według danych GUS za 2002 rok przeci�tne wynagrodzenie osób zatrudnionych w zawodach z grupy 
Szwaczki, hafciarki i pokrewni wynosiło 1125,75. Według tych danych wynagrodzenie w tej grupie 
zawodów wynagrodzenie w poszczególnych województwach kształtowało si� nast�puj�co 
Dolno

�
l�skie 1197,61 

Kujawsko-pomorskie 1145,98 
Lubelskie 887,42 
Lubuskie 1189 
Łódzkie 1114,35 
Małopolskie 1020,05 
Mazowieckie 1120,39 
Opolskie 1029,49 
Podkarpackie 926,02 

Podlaskie 1079,59 
Pomorskie 1388,31 �
l�skie 1266,83 �
wi�tokrzyskie 840,78 

Warmi�sko-mazurskie 1263,9 
Wielkopolskie 1116,76 
Zachodniopomorskie 930,62 

Według danych GUS za 2002 liczba osób pełnozatrudnionych w zawodach z grupy Szwaczki, 
hafciarki i pokrewni, wynosiła 103917. Liczba osób pełnozatrudnionych w tej grupie zawodów w 
poszczególnych województwach kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno

�
l�skie 11594 

Kujawsko-pomorskie 4887 
Lubelskie 5655 
Lubuskie 4573 
Łódzkie 22100 
Małopolskie 5606 
Mazowieckie 7071 
Opolskie 2364 
Podkarpackie 2741 

Podlaskie 1719 
Pomorskie 2440 �
l�skie 8796 �
wi�tokrzyskie 1521 

Warmi�sko-mazurskie 7620 
Wielkopolskie 12543 
Zachodniopomorskie 2687 
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R�KAWICZNIK 
 
kod: 743306 
inne nazwy zawodu:  
 

ZADANIA I CZYNNO �CI ZAWODOWE 
 
R�kawicznik, to rzemie�lnik wykonuj�cy r�kawiczki ró�nego rodzaju i przeznaczenia ze skóry, 
materiałów skóropodobnych i włókienniczych. Mog� to by� r�kawiczki galanteryjne zimowe, 
przej�ciowe i letnie oraz specjalne: robocze, ochronne, sportowe, np. bokserskie, hokejowe. 
Zadania r�kawicznika obejmuj� cały proces wytwarzania r�kawiczki: odpowiednie przygotowanie 
skóry (lub innego materiału), sporz�dzenie planu elementów r�kawiczki i wykonanie modelu, 
wycinanie elementów, szycie, wyka�czanie, a tak�e naprawa b�d	 renowacja r�kawiczek w ramach 
usług. 
Obecnie, gdy istniej� ju� tylko prywatne pracownie r�kawiczek, w zakres czynno�ci r�kawicznika 
wchodzi zakup surowca. Sam proces wytwarzania zaczyna si� od przygotowania surowca, czyli 
nawil�enia skóry, a nast�pnie jej naci�gania (r�cznego) i wygładzania za pomoc� specjalnego struga, 
a potem wałka. Kolejna czynno��, to planowanie wykroju, ci�cie materiału na szpalty (kawałki skóry, 
z których wycina si� elementy r�kawiczki), a nast�pnie krojenie według wcze�niej przygotowanego 
szablonu. Gotowe elementy zszywa si� za pomoc� specjalnej maszyny do szycia, i nast�pnie montuje 
si� elementy wyko�czenia: zakłada butony za pomoc� dziurkacza, zaci�ga depesy (wewn�trzne 
mankiety) i prasuje na elektrycznej prasowalnicy. 
W wypadku r�kawic zimowych, b�d	 specjalnych (np. sportowych), nale�y wykona� nabijanie wełn� 
lub wypełnienie r�kawic jakim� innym materiałem. Ko�cowym etapem jest lamowanie, powtórne 
prasowanie i wreszcie numerowanie (suwmiark�) czyli klasyfikacja według wielko�ci za pomoc� 
numeratora. 
 

�RODOWISKO PRACY 
 
materialne �rodowisko pracy 
 
Rzemie�lnicze pracownie r�kawiczek mieszcz� si� w typowych pomieszczeniach sklepowych, 
maj�cych na zapleczu pracowni�. 
Wykonuj�c swoj� prac� r�kawicznik jest nara�ony na okresowe podra�nienia skóry. Ich przyczyn� 
stanowi� alergeny zawarte w substancjach chemicznych, u�ytych do garbowania skór. 
 
warunki społeczne 
 
R�kawicznik pracuje w zasadzie samodzielnie, zwłaszcza obecnie, gdy wykonywaniem r�kawiczek 
zajmuj� si� głównie prywatne pracownie. Niektóre z nich zatrudniaj� uczniów i wówczas praca 
zostaje podzielona mi�dzy kilka osób.  
R�kawicznik na ogół jednocze�nie zajmuje si� sprzeda�� swoich wyrobów. W zwi�zku z tym cz�ste 
kontakty z lud	mi staj� si� integralnym elementem jego pracy. Sprzedaj�c swoje wyroby doradza 
klientom, pomaga im w wyborze odpowiedniego towaru. 
 
warunki organizacyjne 
 
Nominalny czas pracy wynosi osiem godzin, czyli tak długo jak otwarty jest sklep. Je�eli jednak 
wła�ciciel pracowni (mistrz) nie zatrudnia ucznia lub czeladnika, wówczas pracuje tak�e cz�sto po 
zamkni�ciu sklepu, nawet do 16 godzin dziennie. Uczniowie i czeladnicy nie pracuj� w dni wolne; 
wła�ciciel pracowni, zwłaszcza gdy nikogo nie zatrudnia, musi pracowa� tak�e w wolne soboty. Musi 
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on ponadto sam stara� si� o surowiec, co wi��e si� z wyjazdami do producentów skór i garbarni. 
Praca r�kawicznika jest zrutynizowana, zestaw czynno�ci pocz�wszy od przygotowania skóry do 
numerowania jest zawsze taki sam z kilkoma wariantami w zale�no�ci od rodzaju r�kawic. 
Nadzór nad prac� uczniów i czeladników skupia si� jedynie na głównych zadaniach, np. 
przygotowaniu szablonu, rozplanowaniu wykroju, dalej pracuj� ju� sami, a mistrz jedynie sprawdza 
od czasu do czasu jako�� wykonania i tempo pracy. Mistrz decyduje te� o rodzaju i wielko�ci 
produkcji. 
 

WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE 
 
Jako �e r�kawicznik sam musi najpierw zaplanowa�, a nast�pnie wykona� i skontrolowa� proces 
produkcji, wa�na cech� jego charakteru jest samodzielno��. Istotna jest dokładno�� oraz odporno�� na 
swoist� monotoni� pracy. Przydatna bywa tak�e umiej�tno�� rysowania i projektowania, 
wspomagaj�ce działanie przy opracowywaniu wzorów r�kawiczek, szablonów itp. 
R�kawicznik wyst�puje tak�e jako sprzedawca i powinien w zwi�zku z tym wykształci� pewne 
zdolno�ci kupieckie: grzeczno��, umiej�tno�� zaprezentowania swoich wyrobów. Wła�ciciel pracowni 
musi nauczy� si� równie� zasad kierowania swoim małym przedsi�biorstwem w warunkach wolnego 
rynku. 
 

WYMAGANIA FIZYCZNE I ZDROWOTNE 
 
Zawód r�kawicznika wymaga pewnych wrodzonych sprawno�ci, takich jak dobry wzrok, zr�czno�� 
r�k i palców. Z uwagi na wysiłek fizyczny potrzebny do jej wykonywania prac� r�kawicznika mo�na 
zaliczy� do kategorii prac lekkich. Pewne fazy produkcji wymagaj� jednak u�ycia do�� znacznej siły – 
przy wyci�ganiu skóry i jej wygładzaniu. 
Ka�dy, przeci�tnie zdrowy człowiek mo�e podj�� prac� r�kawicznika, a jedynym przeciwwskazaniem 
jest słaby wzrok, nie daj�cy si� skorygowa� soczewkami. Osoby niepełnosprawne: niedosłysz�ce, 
z dysfunkcj� ko�czyn dolnych mog� by� zatrudnione jako r�kawicznicy, ich ułomno�� nie koliduje 
bowiem z przewa�nie siedz�cym charakterem pracy oraz praktyczn� metod� nauki zawodu. 
 

WARUNKI PODJ�CIA PRACY W ZAWODZIE 
 
Do podj�cia pracy w zawodzie r�kawicznika wystarczaj�ce jest wykształcenie podstawowe lub 
zawodowe. Obecnie nie ma mo�liwo�ci przygotowania do zawodu w szkole. Nauka zawodu odbywa 
si� wi�c systemem rzemie�lniczym – ucze� w ci�gu trzech lat mo�e uzyska� stopie� czeladnika, a po 
dalszych trzech latach praktyki mo�e zdawa� egzamin na mistrza. Na nauk� do pracowni 
przyjmowane s� zarówno kobiety jak i m��czy	ni, z tym, i� tradycyjnie na stanowisko szwaczki – 
kobiety, na krojczego – m��czy	ni. W obecnych warunkach, jedna osoba wykonuje cz�sto obie te 
czynno�ci. 
 

MO
�

LIWO �� AWANSU W HIERARCHII ZAWODOWEJ 
 
Mo�liwo�ci te s� bardzo niewielkie. Ich szczytem jest osi�gni�cie stopnia mistrzowskiego, co nie 
oznacza automatycznie samodzielno�ci. Aby otworzy� własn� pracowni� potrzebne jest posiadanie 
lokalu i �rodków finansowych. 
 

MO
�

LIWO �� PODJ�CIA PRACY PRZEZ DOROSŁYCH 
 
Mo�liwo�ci takie istniej� teoretycznie do 50. roku �ycia. Ch�tniej jednak przyjmowani s� ludzie 
młodsi, do 30. roku �ycia. Maj� oni wi�ksze mo�liwo�ci rozwoju. 
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ZAWODY POKREWNE 

 
rymarz  
kaletnik  
ku�nierz  
krawiec  
krojczy – wykrawacz elementów odzie�y 
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MO
�

LIWO �CI ZATRUDNIENIA ORAZ PŁACE 

Na koniec roku 2002 w zawodzie R�kawicznik - (7440203), liczba osób bezrobotnych 
zarejestrowanych w urz�dach pracy wynosiła 158 osób. W poszczególnych województwach sytuacja 
kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 49 
Kujawsko-pomorskie 15 
Lubelskie 0 
Lubuskie 2 
Łódzkie 4 
Małopolskie 4 
Mazowieckie 2 
Opolskie 7 
Podkarpackie 0 

Podlaskie 0 
Pomorskie 60 �
l�skie 0 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 1 
Wielkopolskie 10 
Zachodniopomorskie 4 

W drugim półroczu 2002r. liczba ofert pracy zgłoszonych do urz�dów pracy w zawodzie 
R�kawicznik wynosiła 0. W poszczególnych województwach zgłoszono oferty pracy dla zawodu w 
nast�puj�cej ilo�ci: 
Dolno�l�skie 0 
Kujawsko-pomorskie 0 
Lubelskie 0 
Lubuskie 0 
Łódzkie 0 
Małopolskie 0 
Mazowieckie 0 
Opolskie 0 
Podkarpackie 0 

Podlaskie 0 
Pomorskie 0 �
l�skie 0 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 0 
Zachodniopomorskie 0 

Według danych GUS za 2002 rok przeci�tne wynagrodzenie osób zatrudnionych w zawodach z grupy 
Kaletnicy, rymarze, r�kawicznicy i pokrewni wynosiło 1134,38. Według tych danych wynagrodzenie 
w tej grupie zawodów wynagrodzenie w poszczególnych województwach kształtowało si� 
nast�puj�co 
Dolno�l�skie 1618,74 
Kujawsko-pomorskie 1420,54 
Lubelskie 0 
Lubuskie 0 
Łódzkie 760 
Małopolskie 1588,57 
Mazowieckie 1165,52 
Opolskie 1278,1 
Podkarpackie 850,46 

Podlaskie 1002,57 
Pomorskie 0 �
l�skie 932,41 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 1207,11 
Wielkopolskie 1527,5 
Zachodniopomorskie 0 

Według danych GUS za 2002 liczba osób pełnozatrudnionych w zawodach z grupy Kaletnicy, 
rymarze, r�kawicznicy i pokrewni, wynosiła 2355. Liczba osób pełnozatrudnionych w tej grupie 
zawodów w poszczególnych województwach kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 30 
Kujawsko-pomorskie 54 
Lubelskie 0 
Lubuskie 0 
Łódzkie 14 
Małopolskie 339 
Mazowieckie 378 
Opolskie 312 
Podkarpackie 710 

Podlaskie 8 
Pomorskie 0 �
l�skie 324 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 126 
Wielkopolskie 60 
Zachodniopomorskie 0 
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XIV.B. PRZEMYSŁ SKÓRZANY I OBUWNICZY 

IN
�

YNIER TECHNOLOGII PRZETWÓRSTWA SKÓRY 
 
kod: 214915 
Inna nazwa zawodu: in�ynier technologii skóry 
 

ZADANIA I CZYNNO �CI ROBOCZE 
 
Zawód in�yniera przetwórstwa skóry obejmuje dwa ró�ne stanowiska pracy: 
- specjalista ds. technologii garbarstwa i futrzarstwa, 
- specjalista ds. technologii obuwia. 
In�ynier technolog garbarstwa i futrzarstwa planuje i organizuje proces obróbki skóry, czyli 
konserwacji, przygotowania, garbowania oraz wyka�czania skór z włosem (tzw. skóry futrzane) i bez 
włosa (tzw. skóry licowe), czyli przygotowuje technologi� wła�ciwej produkcji skóry ��danej, np. 
skóra na obuwie typu lakierki. 
Do ka�dego z wymienionych procesów sporz�dza dokumentacj� technologiczn�, tzw. metodyki dla 
ka�dego produkcyjnego stanowiska pracy. Metodyki te zawieraj� opisy czynno�ci, czas trwania 
poszczególnych operacji, wyszczególnienie zwi�zków chemicznych, które nale�y zastosowa� w 
procesie produkcyjnym (np. zwi�zki ro�linne, chromowe), wraz z ich st��eniem, okre�laj� 
temperatur� na ka�dym etapie procesu technologicznego. Technolog ocenia �rodki stosowane w 
wyprawianiu skór; opracowuje normy materiałów, zu�ycia surowca, materiałów pomocniczych i 
odczynników. 
Planuje produkcj� i nadzoruje przygotowanie stanowisk pracy na podstawie dokumentacji 
technologicznej. Opracowuje i dostosowuje technologi� pod nowy asortyment skór. Kontroluje 
przebieg procesu obrabiania skór - jego zgodno�� z zało�eniami technologicznymi; ocenia jako�� 
wyrobów gotowych; prowadzi badania wykorzystania i utylizacji odpadów skór, np. na pasz�, dba o 
ochron� �rodowiska. Prowadzi prace badawcze z dziedziny nowych technologii dotycz�cych np. 
konserwacji skór surowych, produkcji materiałów pomocniczych, stosowanych urz�dze�; wdra�a je 
do produkcji. Przeprowadza próbne, eksperymentalne obróbki skór nowymi technologiami. 	ledzi i 
poznaje nowo�ci i prace naukowe dotycz�ce technologii przetwórstwa skór oraz podejmuje decyzje o 
celowo�ci ich zastosowania. 
Celem pracy in�yniera ds. technologii obuwnictwa jest planowanie, organizowanie i nadzorowanie 
produkcji obuwia ze skóry i innych tworzyw. Specjalista ten sporz�dza opis technologiczny procesów 
wytwarzania, dobiera materiały i opracowuje kolejno�� czynno�ci na poszczególne fazy produkcji - 
rozkrój, szwalnia i monta�; ustala normy zu�ycia materiałów na podstawie próbnego rozkroju skór; 
oblicza czas operacji wykonywanych przez pracowników produkcyjnych; ustala liczb� niezb�dnych 
pracowników do wykonania okre�lonej partii obuwia, np. 1000 par obuwia w ci�gu 8 godzin pracy 50 
pracowników; sporz�dza kalkulacj� materiałów i kosztów wytwarzania. Wykonuje produkcj� próbn�, 
np. 5 par obuwia przy wprowadzaniu nowej technologii, nowego materiału; eksperymentuje w celu 
oszcz�dnego zu�ycia materiałów i robocizny. Na ka�dy produkowany asortyment sporz�dza protokół 
ustalenia norm zu�ycia surowców; przeprowadza kontrol� mi�dzy operacjami produkcyjnymi i 
gotowych wyrobów, a szczególnie w toku wprowadzania do produkcji nowego wzoru obuwia i nowej 
technologii; okre�la jako�� wyrobów. Kontroluje wła�ciwo�ci eksploatacyjne i konserwacj� maszyn i 
urz�dze� produkcyjnych. Dba o doskonalenie zawodowe pracowników, proponuje kandydatów na 
szkolenia. Prowadzi dokumentacj� techniczno- ekonomiczn�. 
 

�RODOWISKO PRACY 
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materialne �rodowisko pracy 
 
Praca in�yniera przetwórstwa skóry odbywa si� w pomieszczeniach zamkni�tych: wydzielonych 
biurach, halach produkcyjnych - w hali przygotowania, garbowania i wyka�czania skóry (w garbarni) 
lub w hali rozkroju, szwalni i monta�u obuwia (w zakładzie produkcji obuwia). Ze wzgl�du na 
surowiec - jakim jest skóra, łatwo ulegaj�ca zmianom pod wpływem �rodków chemicznych (kwasy, 
zasady) - du�� wilgotno�� powietrza i hałas praca in�yniera ds. technologii garbarstwa i futrzarstwa 
jest szkodliwa dla zdrowia. Na pewno zagro�enie to jest mniejsze ni� dla ludzi pracuj�cych 
bezpo�rednio w produkcji, ale mimo to cz�sto, przebywaj�c na halach produkcyjnych (chocia�by dla 
skontrolowania dotykiem jako�ci skóry), jest nara�ony na choroby zawodowe: choroby górnych dróg 
oddechowych, choroby skóry, schorzenia reumatyczne i choroby odzwierz�ce. 
Równie� in�ynier ds. technologii obuwia jest nara�ony na szkodliwe warunki pracy, takie jak: hałas, 
zanieczyszczenie powietrza pyłami i gazami. Mog� one wywoływa� choroby zawodowe: ostre i 
przewlekłe zatrucia, choroby skóry. 
W zawodach tych istnieje prawdopodobie�stwo wypadków przy pracy, np. poparzenie zwi�zkami 
chemicznymi, urazy palców i r�k. 
 
warunki społeczne 
 
Praca in�yniera przetwórstwa skóry ma charakter indywidualny, wtedy gdy opracowuje on now� 
technologi�, sporz�dza metodyki, opisy technologiczne, kalkulacje surowca i zu�ycia materiałów, ale 
jest zespołowa, gdy� sporz�dzone opisy technologiczne wprowadza instruuj�c i ucz�c mistrzów oraz 
nadzoruj�c przebieg procesów roboczych wykonywanych przez pracowników produkcyjnych. 
 
warunki organizacyjne 
 
In�ynier omawianych zawodów pracuje od 6 do 9 godzin dziennie. Praca mo�e mie� charakter 
zmianowy; wymaga przemieszczania si� na małych odległo�ciach, tak�e poza zakładem pracy; 
zdarzaj� si� równie� wyjazdy słu�bowe poza granicami kraju, np. na sympozja naukowe lub do 
zakładów pracy w celu przyjrzenia si� nowym technologiom.  
In�ynier przetwórstwa skóry najcz��ciej pełni w zakładzie pracy funkcje kierownika i podwładnego 
równocze�nie. Ponosi odpowiedzialno�� za funkcjonowanie swojego wydziału lub je�li jest 
dyrektorem ds. technicznych, ponosi pełn� odpowiedzialno�� za funkcjonowanie zakładu. 
 

WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE 
 
Z uwagi na du�y udział procesów chemicznych w procesie garbowania skóry niezb�dna jest dobra 
znajomo�� chemii. Przydatne te� s� zainteresowania fizyk�, mechanik�, elektrotechnik� i elektronik�, 
gdy� w przemy�le skórzanym s� stosowane najnowocze�niejsze maszyny i urz�dzenia. 
Ze wzgl�du na konieczno�� wprowadzania nowych technologii, nowych maszyn i urz�dze� in�ynier 
przetwórstwa skóry powinien cechowa� si� my�leniem twórczym i otwarto�ci� na zmiany zachodz�ce 
w przetwórstwie skóry. Powinien uczestniczy� w spotkaniach naukowych poszerzaj�cych wiedz� w 
jego specjalno�ci. W pracy konstruktora obuwia tworz�cego nowe modele wyrobów - zgodnych z 
aktualn� mod� i zapotrzebowaniem - wa�na jest wyobra�nia plastyczna i przestrzenna. W 
organizowaniu i planowaniu pracy przydaj� si� zdolno�ci kierownicze i organizacyjne, wa�na jest 
tak�e umiej�tno�� samodzielnego podejmowania decyzji. 
In�ynier przetwórstwa skóry pracuj�cy w garbarni powinien si� liczy� z niesprzyjaj�cymi warunkami 
(np. odór rozkładaj�cych si� mi��ni i �ył na skórach, agresywnych chemikaliów i in.). 
 

WYMAGANIA FIZYCZNE I ZDROWOTNE 
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Praca in�yniera przetwórstwa skóry jest zaliczana do lekkich pod wzgl�dem obci��enia fizycznego. 
Jednak do jej wykonywania wymagany jest ogólny dobry stan zdrowia. 
Bezwzgl�dne przeciwwskazania do pracy w tym zawodzie dotycz�: słabej kondycji fizycznej, 
padaczki i innych schorze� centralnego układu nerwowego, daltonizmu i powa�nych wad wzroku i 
słuchu, alergii, przewlekłych schorze� skóry, ograniczonej sprawno�ci ko�czyn dolnych i górnych, 
astmy oskrzelowej, płaskostopia. 
Wzgl�dne przeciwwskazania dotycz� uszkodzenia słuchu niewielkiego stopnia i zmian w 
obwodowym układzie nerwowym, schorze� kr�gosłupa. 
W zawodzie tym istnieje mo�liwo�� zatrudniania niepełnosprawnych w zakresie niedosłuch 
niewielkiego stopnia. 
 

WARUNKI PODJ�CIA PRACY W ZAWODZIE 
 
Do podj�cia pracy w zawodzie in�yniera przetwórstwa skóry niezb�dne jest wykształcenie wy�sze 
oraz okre�lona specjalizacja: 
- technolog garbarstwa i futrzarstwa, 
- technolog obuwnictwa. 
Jedyn� uczelni� w Polsce kształc�c� in�ynierów tej specjalno�ci jest: 
Wy�sza Szkoła In�ynieryjna, Wydział Materiałoznawstwa i Technologii Obuwia,  
26-600 Radom, ul. Malczewskiego 29,  
W zawodzie przydatna jest dobra znajomo�� j�zyków obcych, gdy� wiele publikacji z zakresu 
nowych technologii i urz�dze� pojawia si� w literaturze obcoj�zycznej. 
Mimo �e nie ma ró�nic w zatrudnianiu m��czyzn i kobiet w zawodzie, to jednak wi�kszo�� 
pracuj�cych stanowi� m��czy�ni. 
 

MO
�

LIWO �� AWANSU W HIERARCHII ZAWODOWEJ  
 
In�ynier przetwórstwa skóry ma du�e mo�liwo�ci awansu i zawodowego. W pierwszym okresie pracy 
absolwent uczelni wy�szej jest zatrudniany w charakterze pracownika umysłowego okre�lonego 
wydziału. 
Po zdobyciu do�wiadczenia na ogół awansuje na stanowisko kierownika wydziału, a nast�pnie 
dyrektora ds. techniczno-handlowych zakładu. Mo�e równie� zosta� dyrektorem naczelnym zakładu 
przetwórstwa skóry. Osoby maj�ce odpowiedni� motywacj� i predyspozycje mog� pracowa� 
naukowo. In�ynier mo�e tak�e otworzy� własny zakład przetwórstwa skóry. In�ynier ze specjalizacj� 
technolog obuwia specjalizuj�cy si� w projektowaniu nowych wzorów mo�e zosta� konstruktorem w 
zakładzie lub otworzy� własn� firm� projektow�. 
 

MO
�

LIWO �� PODJ�CIA PRACY PRZEZ DOROSŁYCH 
 
W zawodzie in�yniera przetwórstwa skóry nie ma ogranicze� wiekowych w podj�ciu pracy, pod 
warunkiem spełniania kryteriów zdrowotnych i wykształcenia. 

 

ZAWODY POKREWNE 
 
in�ynier technologii drewna 
in�ynier włókiennik 
in�ynier poligraf 
in�ynier transportu 
technik przetwórstwa skóry 
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MO
�

LIWO �CI ZATRUDNIENIA ORAZ PŁACE 
 
Na koniec roku 2002 w zawodzie In�ynier przetwórstwa skóry - (2141601), liczba osób 
bezrobotnych zarejestrowanych w urz�dach pracy wynosiła 48 osób. W poszczególnych 
województwach sytuacja kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 0 
Kujawsko-pomorskie 1 
Lubelskie 5 
Lubuskie 0 
Łódzkie 2 
Małopolskie 0 
Mazowieckie 33 
Opolskie 1 
Podkarpackie 0 

Podlaskie 0 
Pomorskie 0 
	l�skie 3 
	wi�tokrzyskie 3 
Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 0 
Zachodniopomorskie 0 

W drugim półroczu 2002r. liczba ofert pracy zgłoszonych do urz�dów pracy w zawodzie In�ynier 
przetwórstwa skóry wynosiła 3. W poszczególnych województwach zgłoszono oferty pracy dla 
zawodu w nast�puj�cej ilo�ci: 
Dolno�l�skie 0 
Kujawsko-pomorskie 0 
Lubelskie 0 
Lubuskie 0 
Łódzkie 0 
Małopolskie 0 
Mazowieckie 0 
Opolskie 0 
Podkarpackie 2 

Podlaskie 0 
Pomorskie 1 
	l�skie 0 
	wi�tokrzyskie 0 
Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 0 
Zachodniopomorskie 0 

Według danych GUS za 2002 rok przeci�tne wynagrodzenie osób zatrudnionych w zawodach z grupy 
In�ynierowie włókiennicy i przetwórstwa skóry wynosiło 2547,2. Według tych danych wynagrodzenie 
w tej grupie zawodów wynagrodzenie w poszczególnych województwach kształtowało si� 
nast�puj�co 
Dolno�l�skie 2506,67 
Kujawsko-pomorskie 3731,11 
Lubelskie 2367,74 
Lubuskie 2195,18 
Łódzkie 2605,84 
Małopolskie 0 
Mazowieckie 0 
Opolskie 0 
Podkarpackie 0 

Podlaskie 2510,05 
Pomorskie 0 
	l�skie 1769,53 
	wi�tokrzyskie 0 
Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 3238,17 
Zachodniopomorskie 0 

Według danych GUS za 2002 liczba osób pełnozatrudnionych w zawodach z grupy In�ynierowie 
włókiennicy i przetwórstwa skóry, wynosiła 995. Liczba osób pełnozatrudnionych w tej grupie 
zawodów w poszczególnych województwach kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 46 
Kujawsko-pomorskie 37 
Lubelskie 40 
Lubuskie 49 
Łódzkie 594 
Małopolskie 0 
Mazowieckie 0 
Opolskie 0 

Podkarpackie 0 
Podlaskie 27 
Pomorskie 0 
	l�skie 130 
	wi�tokrzyskie 0 
Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 72 
Zachodniopomorskie 0 
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TECHNIK TECHNOLOGII WYROBÓW SKÓRZANYCH 
kod: 311915 inne nazwy zawodu: garbarz, obuwnik 
 

ZADANIA I CZYNNO
�
CI ROBOCZE 

 
Technik przetwórstwa skóry mo�e zajmowa� si� garbowaniem skóry lub produkcj� obuwia. 
Celem pracy technika garbarstwa jest wyprawianie skóry, tzn.: doprowadzanie skóry surowej przez 
operacje fizykochemiczne do jej zakonserwowania i u�ytkowania, tak aby nie uległa popsuciu. 
Technik garbarz wyprawia skóry z włosem, tzw. futerkowe, i bez włosa, tzw. skóry licowe, mi�kkie - 
przeznaczone na wierzchy obuwia, odzie� skórzan�, twarde - przeznaczone na podeszwy. Proces 
wyprawiania skóry przebiega w etapach �ci�le okre�lonych technologicznie: dział mokry, garbowanie 
wła�ciwe i wyka�czanie. 
W dziale mokrym garbarz doprowadza skór� do zmi�kczenia, usuni�cia brudu, nast�pnie pierze j� 
przy u�yciu �rodków chemicznych w okre�lonej temperaturze. Wypran� skór� odmi��nia w celu 
usuni�cia resztek mi�sa, �ył. Wypłukane i odwirowane skóry przewozi do garbowania. Garbowanie to 
szereg procesów fizykochemicznych, wskutek których dochodzi do wyodr�bnienia włókna skóry, 
inaczej mówi�c - kolagenu skóry. W trakcie garbowania technik obserwuje temperatur�, st��enie 
�rodków chemicznych i pilnuje czasu trwania całego procesu. Nast�pnie płucze wygarbowan� skór� i 
odkłada j� do le�akowania. Wyrównuje grubo�� skóry, natłuszcza j�, barwi i suszy. Wysuszon� skór� 
przewozi do wyka�czania. 
Wyka�czanie rozpoczyna si� od zmi�kczania skóry. W zale�no�ci od zapotrzebowania technik 
poddaje skór� procesowi uszlachetniania przez: farbowanie włosa, farbowanie skóry, nanoszenie 
szablonów imituj�cych skór� dzikich zwierz�t. W przypadku skór przeznaczonych na obuwie mo�e 
nanosi� wzory wyciskane na prasie. Z kolei skóry futerkowe czesze, strzy�e, prasuje. Mierzy 
powierzchni� wygarbowanych skór, ocenia ich jako��, sortuje na gatunki, a nast�pnie zdaje do 
magazynu wraz z zał�czon� dokumentacj� oceny i znakowania skór. 
Technik garbarstwa zatrudniony na stanowisku brygadzisty organizuje i kontroluje prac� zespołu, 
pilnuje prawidłowo�ci całego procesu technologicznego, sprawdza wykaz u�ytych �rodków 
chemicznych, ich ilo��, wykonuje obliczenia zwi�zane ze sporz�dzaniem roztworów, sortuje, dobiera 
i klasyfikuje skóry. Prowadzi dokumentacj� techniczn�. 
Technik garbarz - wła�ciciel własnej firmy j - aktywnie szuka zlece� na garbowanie skór, przyjmuje 
zlecenia na przefarbowywanie ubra� skórzanych. Mo�e zatrudnia� pracowników do obróbki skór 
surowych. Prowadzi rozliczenia finansowe działalno�ci gospodarczej zgodnie z obowi�zuj�cymi 
przepisami. 
Technik obuwnictwa wykonuje prace zwi�zane z wytwarzaniem seryjnym i masowym obuwia. 
Proces ten przebiega w kilku fazach: rozkroju skóry, szwalni� i monta�. 
Technik obuwnictwa zaczyna wytwarzanie buta od pobrania metalowych szablonów, tzw. 
wykrojników, na ró�ne elementy tego samego buta oraz skór, z których b�dzie wycinał te elementy - 
elementy spodowe i wierzchowe. Rozkraja skór�, wyrównuje wyci�te elementy. Stempluje i cechuje 
wykrojone elementy, nanosz�c znak firmowy, numer obuwia. Uzyskane cz��ci obuwia wi��e w 
wi�zk�, odkłada do pudeł i przekazuje do szwalni obuwia. Tam �cinarkami �ciera niepotrzebne 
zgrubienia skóry; ł�czy wykrojone elementy buta, szyj�c je. Za pomoc� prasy ł�czy elementy skóry z 
materiałami termoplastycznymi (wzory, kokardki z tworzyw sztucznych). Wykonuje dziurki ozdobne 
lub w paskach, ł�czy klejem podszewk� z butem. Nadaje kształt cholewce, formuje zakładki na niej. 
Przekazuje ta�m� na stanowiska monta�u wszystkie wcze�niej zszyte, zgrzane, uformowane i 
ozdobione elementy. Ł�czy je, stosuj�c - w zale�no�ci od technologii - technik� klejenia, wtrysku lub 
przyszywania r�cznego. Wyka�cza gotowy wyrób przez: wklejenie wy�ciółki, natrysk farb�, 
sznurowanie i ogólny retusz. Ocenia jako�� wyrobu. 
Technik obuwnictwa najcz��ciej jest zatrudniany przy produkcji, a po poznaniu pracy na wszystkich 
stanowiskach, nabraniu do�wiadczenia zawodowego mo�e awansowa� na stanowisko brygadzisty. 
Technik pracuj�cy na stanowisku brygadzisty organizuje i kontroluje prac� zespołu. Według 
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dokumentacji technologicznej nadzoruje wszystkie czynno�ci wykonywane w produkcji buta, 
dokonuje oceny skór, tkanin, nici, ustala normy zu�ycia materiałów i normy pracy (mo�e to by� praca 
w akordzie). Przeprowadza kalkulacj� kosztów wytwarzania i kontrol� gotowych wyrobów. Prowadzi 
dokumentacj� techniczn�. 
 
�
RODOWISKO PRACY 

 
materialne �rodowisko pracy 
 
Technik przetwórstwa skóry pracuje w zamkni�tych pomieszczeniach produkcyjnych - halach, małych 
pomieszczeniach biurowych i w magazynach. W pracy - szczególnie w działach mokrym i garbarskim 
- jest on nara�ony na du�� wilgotno�� powietrza, zmienn� temperatur�, kontakt ze �rodkami 
chemicznymi, stałe przebywanie w nieprzyjemnych warunkach �rodowiskowych - odór 
rozkładaj�cych si� �ył i mi��ni, dra�ni�cych zmysł powonienia substancji chemicznych. 
Niebezpiecznym dla zdrowia czynnikiem s� choroby odzwierz�ce. W pracy cz�sto porusza si� po 
�liskich (zalanych wod� i odczynnikami) powierzchniach. 
Technik obuwnik jest nara�ony na działanie hałasu, szczególnie w szwalni obuwia, zanieczyszczenie 
powietrza pyłami pochodz�cymi ze skór, na działanie szkodliwych klejów łatwopalnych.  
Technik przetwórstwa skóry ma do czynienia z ruchomymi cz��ciami maszyn. Ze wzgl�du na 
ró�norodno�� czynników zagra�aj�cych zdrowiu wyst�puje zwi�kszone ryzyko wypadków przy pracy. 
Najcz��ciej s� to uszkodzenia i urazy palców r�k, zwi�zane z u�ywaniem urz�dze� mechanicznych - 
zgniecenia dłoni, obci�cie palca, oparzenie kwasami lub prasowaczk� do skór. Warunki 
�rodowiskowe, w jakich pracuje technik przetwórstwa skóry, mog� sprzyja� powstawaniu ró�nych 
chorób, takich jak: przewlekłe choroby skóry na skutek kontaktu z chemikaliami - egzemy, grzybice, 
choroby reumatyczne, aleregie (uczulenia) na chrom, siarkowodór, amoniak, oraz choroby 
odzwierz�ce - toksoplazmoza i in. 
 
warunki społeczne 
 
Wi�kszo�� zada� i prac wykonuje w obecno�ci lub wspólnie z innymi osobami. Mimo i� konkretne 
czynno�ci zwi�zane z produkcj� wykonuje indywidualnie, to jednak jego praca jest zespołowa - efekt 
ko�cowy (obuwie, wygarbowana skóra) jest uzale�niony od pracy wszystkich uczestnicz�cych w 
procesie produkcji osób. W zale�no�ci od stanowiska pracy kontakty z lud�mi s� cz�ste lub bardzo 
intensywne i niezb�dne, bezpo�rednie lub za pomoc� urz�dze� komunikacyjnych. Informuje o 
wykonaniu swojego etapu pracy inne osoby uczestnicz�ce w produkcji, przekazuje im elementy i 
współpracuje z nimi. Technik brygadzista organizuje miejsce pracy, odpowiada na pytania, udziela 
rad, konsultuje na bie��co z kierownikiem wydziału przebieg procesu technologicznego. 
Wła�ciciel prywatnej firmy garbarskiej kupuje potrzebne materiały, urz�dzenia, sprzedaje gotowe 
produkty. Jego praca w najwi�kszym stopniu nara�a na konfliktów z lud�mi, np. klient mo�e by� 
niezadowolony z usługi i kwestionowa� jako�� wygarbowanej skóry. 
 
warunki organizacyjne 
 
Dzie� pracy na stanowisku technika garbarza, ze wzgl�du na kontakt z czynnikami szkodliwymi, jest 
skrócony i trwa 7 godzin. Godziny jego pracy mog� by� ruchome, mo�e on pracowa� na zmiany. 
Technik obuwnik natomiast pracuje od 6 do 9 godzin i - je�li jest zapotrzebowanie - mo�e pracowa� 
na zmiany. Praca jest wykonywana tylko w dzie�. Czynno�ci i zadania powtarzaj� si� i maj� charakter 
zrutynizowany. Praca technika przetwórstwa skóry na stanowiskach bezpo�rednio produkcyjnych jest 
�ci�le nadzorowana przez brygadzist� lub wła�ciciela firmy b�d� okresowo nadzorowana przez 
kierownika wydziału w przypadku podwładnego brygadzisty. Wła�ciciel prywatnej firmy garbarskiej 
równie� jest nadzorowany - przez cykl produkcyjny.  
Wła�ciciel małej firmy odpowiada całym swym maj�tkiem za prawidłowe funkcjonowanie swojej 
firmy.  
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Technik przetwórstwa skóry - je�li zaniedba lub zlekcewa�y i nie dopilnuje technologii - mo�e 
spowodowa� zniszczenia olbrzymiej ilo�ci skór i narazi� zakład na straty finansowe. Je�li zdarzyłoby 
si� to - zostaje przeniesiony na stanowiska o niewielkiej odpowiedzialno�ci za prac�, np. brygadzista 
zostanie przesuni�ty do produkcji. W pracy u�ywa ubrania roboczego i ochronnego. 
 

WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE 
 
Ze wzgl�du na du�� ró�norodno�� czynno�ci ruchowych, zwi�zanych z obróbk� skóry, obsług� 
urz�dze�, posługiwaniem si� narz�dziami i wytwarzaniem obuwia, niezwykle wa�na w wykonywaniu 
tego zawodu jest du�a sprawno�� ko�czyn górnych i dolnych, prawidłowa koordynacja wzrokowo-
ruchowa i prawidłowe czucie dotykowe. Poniewa� praca na niektórych stanowiskach jest ci��ka 
fizycznie i przebiega w nieprzyjemnych warunkach, konieczna jest wytrzymało�� na długotrwały 
wysiłek i gotowo�� do pracy w nieprzyjemnych warunkach �rodowiskowych. 
Technika przetwórstwa skóry powinna cechowa� dokładno�� w przestrzeganiu instrukcji i opisu 
technologicznego oraz cierpliwo�� i wytrwało��, gdy� efekt ko�cowy, np. wygarbowanie skóry, jest 
widoczny dopiero po kilkunastu dniach. Równie wa�na jest umiej�tno�� rozró�niania barw, 
prawidłowa ostro�� wzroku, słuchu i powonienia. 
Nieodzowna jest umiej�tno�� pracy w warunkach monotonnych, gdy� niektóre czynno�ci zawodowe 
maj� charakter zrutynizowany, np. szycie elementów obuwia w szwalni. 
Technik brygadzista powinien przejawia� umiej�tno�� post�powania z lud�mi i mie� predyspozycje 
kierownicze, gdy� organizuje, rozdziela, planuje i nadzoruje prac� podległych pracowników. 
Ze wzgl�du na wprowadzanie nowych technologii, obsług� coraz nowocze�niejszych maszyn i 
urz�dze� bardzo wa�na jest gotowo�� uczenia si� nowo�ci i ich wdra�ania. W pracy technika 
przetwórstwa skóry wa�na jest umiej�tno�� czytania rysunków technicznych dokumentacji 
technologicznej. 
W przypadku wła�ciciela firmy prywatnej wa�ne s� umiej�tno�ci mened�erskich.  
 

WYMAGANIA FIZYCZNE I ZDROWOTNE 
 
Praca technika przetwórstwa skóry jest zaliczana do �rednio ci��kich, ale na niektórych stanowiskach 
s� prace zaliczane do ci��kich, np. praca technika garbarstwa w warsztacie mokrym i przy 
bezpo�rednim garbowaniu, praca technika obuwnika przy rozkroju skór. 
W wysokim stopniu wymagany jest dobry ogólny stan zdrowia i wysoka ogólna wydolno�� fizyczna. 
Wa�na w tym zawodzie jest równie� du�a sprawno�� układu kostno-stawowego i układu 
mi��niowego, a tak�e układu kr��enia i oddechowego. Niezb�dna jest prawidłowa sprawno�� 
narz�dów dotyku i wzroku (rozpoznawanie jako�ci i klasyfikowanie skóry dotykiem, strzy�enie, 
wyka�czanie skór pod kontrol� wzroku). 
Przeciwwskazaniem do pracy w zawodzie jest przewlekła alergiczna choroba skóry, szorstko�� r�k, 
powa�ne wady wzroku i słuchu, padaczka i inne choroby centralnego układu nerwowego, daltonizm, 
reumatyzm, dysfunkcje w obr�bie ko�czyn górnych i dolnych, psychozy. Wzgl�dne przeciwwskazania 
do pracy w zawodzie dotycz� uszkodzenia słuchu w niewielkim stopniu, nie�yty górnych dróg 
oddechowych. 
W zawodzie technika przetwórstwa skóry istnieje mo�liwo�� zatrudnienia niepełnosprawnych z 
niedosłuchem. 
 

WARUNKI PODJ�CIA PRACY W ZAWODZIE 

 
Do podj�cia pracy w zawodzie technika przetwórstwa skóry niezb�dne jest wykształcenie �rednie o 
kierunku garbarstwo lub obuwnictwo. Wykształcenie to mo�na uzyska� w technikum  
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 W zawodzie przydatna jest znajomo�� j�zyków obcych, gdy� wiele nowo�ci technicznych z zakresu 
technologii przetwórstwa skóry i nowoczesnych urz�dze� wprowadzanych do produkcji jest 
przekazywanych w formie instrukcji w czasopismach obcoj�zycznych. 
Zawód technika przetwórstwa skóry w zakresie garbarstwa jest zawodem typowo m�skim, ze wzgl�du 
na trudne i szkodliwe warunki pracy i wymagania zdrowotne. Kobiety ch�tnie s� przyjmowane na 
stanowiska pracy w wyka�czalniach - w przypadku obróbki skór, i w szwalniach - w przypadku 
produkcji obuwia (rozkrój skór wierzchnich, wklejanie podnosków i zakładek, smarowanie klejem 
elementów obuwia). 
 

MO�LIWO
��

 AWANSU W HIERARCHII ZAWODOWEJ  
 
Technik przetwórstwa skóry, po zapoznaniu si� z obróbk� skóry i przetwórstwem, mo�e awansowa� 
na stanowisko mistrza. Je�eli ma du�e do�wiadczenie zawodowe, mo�e pracowa� na stanowisku 
technologa ds. przetwórstwa skóry. Mo�liwe jest uzyskanie wykształcenia wy�szego w zawodzie pod 
warunkiem odpowiedniej motywacji i dysponowania �rodkami finansowymi ( studia zaoczne dla 
pracuj�cych s� płatne). 
Technik mo�e otworzy� własn� firm� usługowo-produkcyjn� w zakresie garbowania skór i 
wykonywania artykułów skórzanych (odzie�, obuwie). 
 

MO�LIWO
��

 PODJ�CIA PRACY PRZEZ DOROSŁYCH 
 
W zawodzie technika przetwórstwa skóry nie ma ogranicze� wiekowych dotycz�cych mo�liwo�ci 
podj�cia pracy. Jedynym warunkiem jest wykształcenie zawodowe i dobry stan zdrowia. 

ZAWODY POKREWNE 
 
technik chemik, 
technik włókiennik, 
technik obuwnik, 
technik technologii odzie�y, 
obuwnik, 
in�ynier przetwórstwa skóry. 
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MO�LIWO
�
CI ZATRUDNIENIA ORAZ PŁACE 

 
Na koniec roku 2002 w zawodzie Technik przetwórstwa skóry - (3111502), liczba osób 
bezrobotnych zarejestrowanych w urz�dach pracy wynosiła 338 osób. W poszczególnych 
województwach sytuacja kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 6 
Kujawsko-pomorskie 11 
Lubelskie 12 
Lubuskie 3 
Łódzkie 23 
Małopolskie 40 
Mazowieckie 159 
Opolskie 1 
Podkarpackie 11 

Podlaskie 6 
Pomorskie 40 �
l�skie 8 �
wi�tokrzyskie 4 

Warmi�sko-mazurskie 10 
Wielkopolskie 4 
Zachodniopomorskie 0 

W drugim półroczu 2002r. liczba ofert pracy zgłoszonych do urz�dów pracy w zawodzie Technik 
przetwórstwa skóry wynosiła 0. W poszczególnych województwach zgłoszono oferty pracy dla 
zawodu w nast�puj�cej ilo�ci: 
Dolno�l�skie 0 
Kujawsko-pomorskie 0 
Lubelskie 0 
Lubuskie 0 
Łódzkie 0 
Małopolskie 0 
Mazowieckie 0 
Opolskie 0 
Podkarpackie 0 

Podlaskie 0 
Pomorskie 0 �
l�skie 0 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 0 
Zachodniopomorskie 0 

Według danych GUS za 2002 rok przeci�tne wynagrodzenie osób zatrudnionych w zawodach z grupy 
Technicy włókiennicy,technologii odzie�y i przetwórstwa skóry wynosiło 1783,88. Według tych 
danych wynagrodzenie w tej grupie zawodów wynagrodzenie w poszczególnych województwach 
kształtowało si� nast�puj�co 
Dolno�l�skie 1784,65 
Kujawsko-pomorskie 1847,68 
Lubelskie 1769,41 
Lubuskie 1835,92 
Łódzkie 1774,34 
Małopolskie 1684,23 
Mazowieckie 1837,08 
Opolskie 2489,59 
Podkarpackie 1686,53 

Podlaskie 2087,07 
Pomorskie 2107,15 �
l�skie 1801,48 �
wi�tokrzyskie 1287,16 

Warmi�sko-mazurskie 1581,7 
Wielkopolskie 1545,17 
Zachodniopomorskie 1760,69 

Według danych GUS za 2002 liczba osób pełnozatrudnionych w zawodach z grupy Technicy 
włókiennicy,technologii odzie�y i przetwórstwa skóry, wynosiła 4622. Liczba osób 
pełnozatrudnionych w tej grupie zawodów w poszczególnych województwach kształtowała si� 
nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 529 
Kujawsko-pomorskie 209 
Lubelskie 229 
Lubuskie 155 
Łódzkie 1247 
Małopolskie 87 
Mazowieckie 532 

Opolskie 4 
Podkarpackie 116 
Podlaskie 217 
Pomorskie 166 �
l�skie 509 �
wi�tokrzyskie 40 

Warmi�sko-mazurskie 121 
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Wielkopolskie 423 
Zachodniopomorskie 38 
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KU
�
NIERZ 

 
kod: 743402 
inne nazwy zawodu:  
 

ZADANIA I CZYNNO
�
CI ROBOCZE 

 
 Głównym celem pracy ku�nierza jest wytwarzanie ró�nego rodzaju wyrobów futrzarskich, takich jak 
okrycia futrzane, nakrycia głowy, galanteria futrzana. Do ich produkcji u�ywa si� ró�nego rodzaju 
skór, które ostatecznie przetworzone s� w efektowne wyroby. Ponadto ku�nierze projektuj� 
i modeluj� wzory wyrobów oraz wykonuj� prototypy modeli. Surowcem do produkcji tego typu 
odzie�y s� ró�ne skóry futerkowe, niejednokrotnie bardzo drogie. Dlatego te� ich u�ytkowanie oprócz 
konieczno�ci napraw wymaga wykonywania ró�norodnych przeróbek, a nawet wprowadzania 
ekonomicznych poł�cze�. 
 W maksymalny sposób wykorzystuje si� tak�e wszelkie cz��ci odpadowe, jak łapki, łebki, ogonki, 
brzuszki itp. jako materiał wtórny z przeznaczeniem na inne wyroby, takie jak np. błamy, kołnierze, 
nakrycia głowy oraz inne wyroby, jak dywaniki, pokrowce, narzuty, maskotki.  
 W zakres pracy ku�nierza wchodzi zatem wytwarzanie nast�puj�cych wyrobów: 
- okrycia - futra, kurtki, ko�uchy, kamizelki, wdzianka, błamy; 
- nakrycia głowy - czapki, kapelusze, kaptury; 
- galanteria futrzana - kołnierze, peleryny, etole, szale, mufki, r�kawice; 
- inne wyroby futrzane - dywaniki, pokrowce, poduszki, maskotki itp. 
 Aby sprosta� powy�szym zadaniom, ku�nierz musi umie� wykona� wiele czynno�ci. Do 
podstawowych, charakterystycznych dla tego zawodu nale�y umiej�tno�� dobieranie skór 
futerkowych np. pod wzgl�dem koloru okrywy włosowej, a niekiedy dokonania drobnych reperacji 
poprzez zaszycie p�kni�cia, rozerwania lub uszkodzenia skóry. Kolejn� czynno�ci�, któr� wykonuje 
ku�nierz w swojej pracy zawodowej jest zestawianie skór i zszywanie ich w błamy odpowiedniej 
wielko�ci, aby mo�na było wykroi� z nich poszczególne elementy wyrobu, takie jak tył futra, przody, 
r�kawy, kołnierz. Elementy te musz� by� nast�pnie odpowiednio zabezpieczone przed deformacj� 
i przygotowane do monta�u. Poszczególne elementy nale�y zszy� w cało�� wyrobu przy u�yciu 
maszyny ku�nierskiej i nast�pnie wyrób wyko�czy�, tzn. wykona� zapi�cia, podszy� podszewk� 
i przeprasowa�. Gdy wyrób, np. futro, jest ju� gotowy, ku�nierz przyst�puje do wykonania jego 
kosmetyki. Delikatnie szczotkuj�c i wytrzepuj�c wyrób nadaje okrywie włosowej połysk i sypko��. 
 Obok szycia wyrobów futrzanych ku�nierz zajmuje si� tak�e modelowaniem form kroju, 
wykonywaniem szablonów, które potem wykorzystuje w swojej pracy zawodowej. Ponadto ku�nierz 
zdejmuje wymiary i szyje odzie� na miar�, według gustu i upodoba� indywidualnego klienta, jak 
równie� przerabia i naprawia u�ywan� wcze�niej odzie� futrzan� poprzez umiej�tne zw��enie lub 
poszerzenie, skrócenie lub wydłu�enie.  
 W swojej pracy ku�nierz posługuje si� maszynami ku�nierskimi i innymi maszynami szwalniczymi, 
takimi jak stebnówki, maszyny do przyszywania podszewki, dziurkarki, krajarki elektryczne do skór 
i materiałów włókienniczych oraz ró�nymi narz�dziami, jak np. no�e ku�nierskie, grzebienie, 
planimetry. 
 Typowymi stanowiskami pracy w tym zawodzie s�: dobieracz, krojczy, szwaczka i wyka�czarka. Aby 
nale�ycie wywi�zywa� si� z zada�, zwłaszcza w pracy indywidualnej, ku�nierz powinien umie� 
pracowa� na ka�dym z tych stanowisk.  
 
�
RODOWISKO PRACY 

 
materialne �rodowisko pracy 
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 Ku�nierz mo�e by� zatrudniony w zakładzie produkcyjnym lub usługowym. Praca odbywa si� 
w budynku, w pomieszczeniu zamkni�tym. Jego wielko�� w du�ej mierze zale�y od wielko�ci 
produkcji. W du�ych zakładach s� to zwykle hale produkcyjne, odpowiednio zorganizowane 
i wyposa�one w urz�dzenia, albo pracownie w małych zakładach usługowych lub rzemie�lniczych. 
 Pomieszczenia te powinny by� suche i posiada� wła�ciw� klimatyzacj� oraz dobre o�wietlenie 
naturalne i sztuczne. 
 Do wa�niejszych zagro�e� podczas pracy w tym zawodzie mo�na zaliczy�: zanieczyszczenie 
powietrza pyłkami z okrywy włosowej futra, hałas maszyn szyj�cych, mał� wilgotno�� powietrza 
w pomieszczeniu, substancje alergenne, które pochodz� z procesu wyprawiania skór. 
W zawodzie tym w zasadzie nie wyst�puj� choroby zawodowe. Niemniej mog� wyst�powa� 
alergiczne nie�yty błon �luzowych nosa, gardła itp. wywołane działaniem pyłów z pokrywy włosowej, 
które mog� działa� uczulaj�co. 
 
warunki społeczne  
 
 W zale�no�ci od miejsca zatrudnienia wykonywana praca mo�e mie� charakter pracy indywidualnej 
lub zespołowej. Je�li np. jest to mały zakład rzemie�lniczy, jego wła�ciciel pełni zarówno funkcj� 
kierownika, jak i rzemie�lnika; wówczas wszystkie czynno�ci mo�e wykonywa� indywidualnie. 
W przypadku, gdy zatrudnia wi�cej osób, okre�lone prace wykonuje si� w zespołach. 
 Osoby pracuj�ce w tym zawodzie maj� zwykle du�y kontakt z innymi lud�mi. S� to np. klienci, którzy 
przychodz�, aby zamówi� usług� ku�niersk�, lub uzyska� fachow� porad�. 
 
warunki organizacyjne  
 
 Praca ku�nierza trwa zwykle 8 godzin dziennie i odbywa si� w dzie�. W okresie jesienno-zimowym 
obserwuje si� wi�ksze jej nasilenie ze wzgl�du na wi�ksz� ilo�� zamówie�. Praca mo�e odbywa� si� 
bez nadzoru lub by� okresowo nadzorowana. Wynika to z zale�no�ci organizacyjnych zakładu 
/wła�ciciel-podwładny/. Wykonywane czynno�ci zawodowe maj� cz�sto charakter zrutynizowany. 
Charakter pracy nie wymaga wyjazdów ani przebywania z dala od domu. 
 Praca w tym zawodzie zwi�zana jest z odpowiedzialno�ci� zawodow� i materialn� /finansow�/. 
 W pracy nosi si� ubranie ochronne, a tak�e obuwie profilaktyczne. 
 Funkcje i zale�no�ci organizacyjne w zawodzie ku�nierza wi��� si� z wielko�ci� zakładu. W du�ym 
zakładzie mo�e on pełni� rol� zwierzchnika lub podwładnego, natomiast gdy zakłada własny warsztat 
/pracowni�/ - pracuje bez zale�no�ci organizacyjnych. 
 

WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE 
 
 Ze wzgl�du na główny cel pracy ku�nierza, jakim jest wytwarzanie okry� i ubiorów oraz galanterii 
futrzanej, a tak�e wykonywanie wszelkich przeróbek i reperacji odzie�y futrzanej, cechami 
niezb�dnymi w wykonywaniu tego zawodu s�: koordynacja wzrokowo-ruchowa, spostrzegawczo�� 
(np. dostrzeganie podobie�stw i ró�nic w cechach skór futerkowych), dokładno��, staranno�� (od tego 
zale�y jako�� wyrobu), umiej�tno�� pracy w warunkach monotonnych (wiele czynno�ci manualnych 
wykonuje si� w sposób rutynowy), poczucie odpowiedzialno�ci za jako�ciowe i terminowe wykonanie 
zadania. 
 Przydatna jest równie� umiej�tno�� nawi�zywania kontaktów z lud�mi i łatwo�� w komunikowaniu 
si� z nimi, a tak�e umiej�tno�� współdziałania w wykonywaniu prac zespołowych. 
Ponadto w zawodzie tym przydatne s� zdolno�ci manualne ze wzgl�du na konieczno�� posługiwania 
si� igł� i no�em ku�nierskim, uzdolnienia plastyczne zwi�zane z umiej�tno�ci� modelowania form 
kroju odzie�y, a tak�e zainteresowania techniczne, np. gdy zachodzi konieczno�� naprawy maszyny 
ku�nierskiej.  
 
wymagania fizyczne i zdrowotne 
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 Kandydaci do nauki zawodu powinni odznacza� si�: prawidłowym rozwojem fizycznym; osoby słabe 
fizycznie nie powinny rozpoczyna� nauki tego zawodu, gdy� zatrudnienie przy rozkroju i obróbce 
skór ci��kich, np. w produkcji ko�uchów, wymaga znacznego wysiłku fizycznego; powinny cechowa� 
si� pełn� sprawno�ci� układu kostno-stawowego, kr��enia i oddechowego; pełn� sprawno�ci� 
ruchow� r�k, w tym zwłaszcza palców; dobrym wzrokiem, prawidłowym widzeniem barw ze wzgl�du 
na konieczno�� rozró�niania i porównywania kolorów pod wzgl�dem nasycenia barwy i odcieni oraz 
rozró�niania ich kombinacji, a ponadto dobr� pami�ci� wzrokow�. 
 Przeciwwskazaniem s�: przewlekłe choroby oczu, górnych dróg oddechowych (np. astma), uczulenia 
na włosy (sier��), barwniki i garbniki, uczulenia skóry oraz daltonizm. 
 

WARUNKI PODJ�CIA PRACY W ZAWODZIE 
 
 Aby podj�� prac� w zawodzie ku�nierza nale�y uko�czy� szkoł� zawodow� lub co najmniej szkoł� 
podstawow� i przyuczy� si� do zawodu w zakładzie rzemie�lniczym, a nast�pnie przyst�pi� do 
egzaminu czeladniczego.  
 Obecnie mo�na uczy� si� zawodu ku�nierza tylko w kilku szkołach 
 

MO�LIWO
��

 AWANSU W HIERARCHII ZAWODOWEJ  

 
 W zawodzie tym nie ma w zasadzie formalnej drogi awansowania. Mimo to istniej� szanse 
podwy�szania swojej pozycji zawodowej, np. zało�enie własnej usługowej pracowni ku�nierskiej, 
której jest si� wła�cicielem. Zwykle dzieje si� tak nie bezpo�rednio po uko�czeniu szkoły, lecz po 
kilku latach praktyki zawodowej, gdy zdob�dzie si� pewne do�wiadczenia i zło�y egzamin 
mistrzowski. 
 

MO�LIWO
�
CI PODJ�CIA PRACY PRZEZ DOROSŁYCH 

 
 W zawodzie tym istniej� mo�liwo�ci podj�cia pracy przez osoby w pó�niejszym wieku, a tak�e takie, 
które miały pewn� przerw� w pracy albo te� zdecydowały si� pó�niej zdoby� kwalifikacje. 
Górn� granic� wieku do której mo�na ubiega� si� o prac� w zawodzie, jest 30-40 lat, natomiast osoby 
powy�ej 50 roku �ycia maj� zdecydowanie mniejsze szanse podj�cia pracy. 

ZAWODY POKREWNE 
 
krawiec 
krojczy 
szwaczka. 
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MO�LLIWO
�
CI ZATRUDNIENIA ORAZ PŁACE 

 Na koniec roku 2002 w zawodzie Ku�nierz - (7430402), liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych 
w urz�dach pracy wynosiła 1414 osób. W poszczególnych województwach sytuacja kształtowała si� 
nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 50 
Kujawsko-pomorskie 21 
Lubelskie 162 
Lubuskie 16 
Łódzkie 126 
Małopolskie 262 
Mazowieckie 299 
Opolskie 8 
Podkarpackie 41 

Podlaskie 33 
Pomorskie 85 �
l�skie 183 �
wi�tokrzyskie 35 

Warmi�sko-mazurskie 29 
Wielkopolskie 41 
Zachodniopomorskie 23 

W drugim półroczu 2002r. liczba ofert pracy zgłoszonych do urz�dów pracy w zawodzie Ku�nierz 
wynosiła 17. W poszczególnych województwach zgłoszono oferty pracy dla zawodu w nast�puj�cej 
ilo�ci: 
Dolno�l�skie 0 
Kujawsko-pomorskie 0 
Lubelskie 0 
Lubuskie 0 
Łódzkie 6 
Małopolskie 4 
Mazowieckie 1 
Opolskie 0 
Podkarpackie 1 

Podlaskie 0 
Pomorskie 0 �
l�skie 4 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 1 
Zachodniopomorskie 0 

Według danych GUS za 2002 rok przeci�tne wynagrodzenie osób zatrudnionych w zawodach z grupy 
Ku�nierze i pokrewni wynosiło 760. Według tych danych wynagrodzenie w tej grupie zawodów 
wynagrodzenie w poszczególnych województwach kształtowało si� nast�puj�co 
Dolno�l�skie 0 
Kujawsko-pomorskie 0 
Lubelskie 0 
Lubuskie 0 
Łódzkie 0 
Małopolskie 0 
Mazowieckie 0 
Opolskie 0 
Podkarpackie 0 

Podlaskie 0 
Pomorskie 0 �
l�skie 760 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 0 
Zachodniopomorskie 0 

Według danych GUS za 2002 liczba osób pełnozatrudnionych w zawodach z grupy Ku�nierze i 
pokrewni, wynosiła 34. Liczba osób pełnozatrudnionych w tej grupie zawodów w poszczególnych 
województwach kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 0 
Kujawsko-pomorskie 0 
Lubelskie 0 
Lubuskie 0 
Łódzkie 0 
Małopolskie 0 
Mazowieckie 0 
Opolskie 0 
Podkarpackie 0 

Podlaskie 0 
Pomorskie 0 �
l�skie 34 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 0 
Zachodniopomorskie 0 
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GARBARZ SKÓR 
 
kod: 7441(01-02) 
inne nazwy zawodu:  
 

ZADANIA I CZYNNO
�
CI ROBOCZE  

 
 Garbarz skór zajmuje si� garbowaniem (wyprawianiem) skór bez włosa i skór futerkowych. Na 
garbowanie składaj� si� procesy mechaniczne (odkrawanie, krojenie, struganie) i chemiczne 
(wapnienie, odwapnianie, wytrawianie, piklowanie, garbowanie chromowe, ro�linne, glicerynowe, 
formaldehydowe lub metodami kombinowanymi). 
 Wst�pnym zadaniem garbarza jest przygotowanie skór do garbowania. Polega to na okrawaniu cz��ci 
skór, które s� zb�dne przy dalszych operacjach. Nast�pnie trzeba wykona� dwojenie - przekroi� skór� 
w poprzek, dziel�c j� na skór� licow� i dwoin�. Na tym etapie pracy garbarz wykorzystuje takie 
narz�dzia i maszyny, jak: cytroki, odmi��niarki, wirówki, dwojarki.  
 Potem odbywa si� garbowanie - proces moczenia i obróbki chemicznej skór. Garbarz przygotowuje 
k�piele w poszczególnych fazach procesu, stosuj�c odpowiednie �rodki chemiczne i posługuj�c si� 
odpowiednimi narz�dziami (b�bny garbarskie). Po procesie garbowania, skóry układane s� na 
beczkowózkach. Po odciekni�ciu nadmiaru k�pieli (substancji chemicznych zmi�kczaj�cych 
i uodporniaj�cych skór�) wykonuje si� dalsz� obróbk�: wy�ymanie, suszenie, wygładzanie, struganie, 
szlifowanie, trocinowanie. Nast�pnie garbarz układa skóry na specjalnych ławach i rozkraja, 
posługuj�c si� no�em. Tak przygotowane półfabrykaty s� oceniane pod k�tem ich przydatno�ci - 
sortowane. W zale�no�ci od stanu skóry, ocenianych przez sortowacza półfabrykatów, jej wad 
i usterek, skóra jest kwalifikowana na odpowiednie wyroby, np. obuwie lub wyroby galanteryjne. 
Zgodna z zamówieniem klienta musi te� by� grubo�� skóry - osi�ga si� j� za pomoc� strugarek, 
maszyn o spiralnych no�ach.  
 Do zada� garbarza nale�y nadzorowanie prowadzonych procesów, kontrolowanie parametrów 
technologicznych (temperatury, st��enia roztworów), ocenianie skór i ewentualne kwalifikowanie 
półwyrobów do poprawki. 
 Garbarz zajmuje si� równie� wyka�czaniem skór - nakłada powłoki kryj�ce, natłuszcza, prasuje 
i maluje skóry (za pomoc� agregatu malowniczego). Je�li garbowane były skóry futerkowe, wykonuje 
si� jeszcze czesanie i trzepanie włosa, strzy�enie, prasowanie i apreturowanie (tzn. nadawanie 
gładko�ci, elastyczno�ci i połysku) włosa, barwienie. Wykorzystywane s� przy tym czesarki, 
strzy�arki, epilerki (do usuwania lub zestrzygania wystaj�cych sztywnych włosów).  
 Zadaniem garbarza jest równie� przygotowywanie narz�dzi, maszyn i urz�dze� do pracy, 
regulowanie, czyszczenie i konserwowanie maszyn.  
 
�
RODOWISKO PRACY 

 
materialne �rodowisko pracy  
 
 Garbarz skór pracuje zwykle w małych, rzadziej wi�kszych zakładach pracy, na terenie hali 
produkcyjnej. Poniewa� podczas garbowania u�ywa si� substancji chemicznych, musi liczy� si� 
z pewn� zwi�zan� z tym uci��liwo�ci� - du�ym st��eniem oparów, gazów i pyłów w powietrzu. 
 Wiele procesów przebiega z u�yciem wody i ró�nego rodzaju k�pieli (roztworów substancji), dlatego 
zawarto�� wilgoci w powietrzu jest znaczna. Mo�e to powodowa� alergie, choroby skóry i schorzenia 
laryngologiczne.  
 Garbarz w pracy du�o chodzi i stoi, co mo�e powodowa� skłonno�� do �ylaków.  
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 Wi�kszo�� prac w garbarni wykonywana jest za pomoc� narz�dzi i maszyn, które przesuwaj� si� lub 
maj� ruchome cz��ci (np. strugarka ma ruchome no�e). Wymaga to du�ej ostro�no�ci i przestrzegania 
przepisów bhp, gdy� nieuwaga grozi wypadkiem. 
 
warunki społeczne  
 
 Obecnie wi�kszo�� garbarni to małe zakłady prywatne, zatrudniaj�ce niewielu pracowników. 
Wi�kszych zakładów jest zaledwie kilka. Wpływa to na organizacj� pracy. Garbarz w małym 
zakładzie sam musi wykonywa� ró�ne czynno�ci. Pracuje indywidualnie, w małym gronie, bywa, �e 
zajmuje si� skór� „od pocz�tku do ko�ca”. 
 W wi�kszym zakładzie cz��ciej wyodr�bnia si� stanowiska, na których wykonywane s� prace 
w ró�nych fazach procesu garbowania, a garbarze współpracuj� ze sob�.  
 
warunki organizacyjne 
  
 Ilo�� pracy garbarza jest zale�na od zamówie�. W du�ych zakładach zdarza si�, �e praca odbywa si� 
w dzie� i w nocy, w systemie zmianowym, po osiem godzin. Mniejsze garbarnie nie pracuj� na ogół 
tak intensywnie.  
 Praca garbarza jest �ci�le nadzorowana, a jej efekty s� stale kontrolowane. Czynno�ci maj� charakter 
zrutynizowany. Garbarz pracuje w ubraniu roboczym. 
 

WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE  

 
 Praca garbarza wymaga przede wszystkim zainteresowa� chemicznych (znajomo�� substancji i 
procesów chemicznych, które mo�na stosowa� do poszczególnych rodzajów skór) i technicznych 
(konieczno�� obsługi, konserwacji i czyszczenia maszyn). Poniewa� jest to praca do�� obci��aj�ca 
fizycznie (d�wiganie skór), potrzebna jest garbarzowi wytrzymało�� na zm�czenie i umiej�tno�� pracy 
w szybkim tempie.  
 Stosowanie substancji chemicznych zmusza do du�ej dokładno�ci i wymaga dobrego w�chu. 
Przydatna jest spostrzegawczo�� i umiej�tno�� logicznego my�lenia. 
 Garbarz powinien by� wytrwały i cierpliwy (zdarza si�, �e niektóre czynno�ci trzeba powtórzy� czy 
poprawi�) oraz posiada� zdolno�� koncentracji uwagi, co umo�liwia mu stałe kontrolowanie efektów 
pracy.  
 Kiedy garbarz pracuje w wi�kszej grupie, powinien umie� współpracowa� z innymi. Bywa i tak, �e 
w małych garbarniach wszystkie prace wykonywane s� wspólnie, bez podziału zada�. Sytuacja taka 
zmusza do wspólnego działania i współodpowiedzialno�ci za efekt pracy. 
 

WYMAGANIA FIZYCZNE I ZDROWOTNE  
 
 Praca garbarza jest �rednioci��ka. Niezb�dna jest wysoka ogólna wydolno�� fizyczna, du�a sprawno�� 
układu kostno-stawowego i mi��niowego (pozwala to na przenoszenie, przekładanie i d�wiganie 
skór). Garbarz powinien mie� sprawne narz�dy równowagi, gdy� praca wykonywana jest w ruchu. 
Niezb�dny, z powodu wykorzystywania substancji chemicznych, jest dobry w�ch. Garbarz musi 
równie� mie� dobry, ostry wzrok i zdolno�� rozró�niania barw.  
 Wi�kszo�� czynno�ci wykonywana jest r�cznie, dlatego garbarz musi mie� zr�czne r�ce i palce.  
 Praca ta wymaga równie� dobrej równowagi ciała i koordynacji wzrokowo- ruchowej, gdy� skóry 
trzeba jednocze�nie przenosi�, przekłada� i kontrolowa� ich stan. Sortuj�c skóry garbarz powinien 
oceni� je organoleptycznie, do czego przydatna jest oprócz spostrzegawczo�ci tak�e zdolno�� do 
rozró�niania barw i czucie dotykowe, co pozwala oceni� stan skór nawet w czasie ich przekładania.  
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 W garbarni mo�e znale�� zatrudnienie osoba głuchoniema, niedosłysz�ca, niesłysz�ca. Alergie 
i dysfunkcja ko�czyn wykluczaj� mo�liwo�� podj�cia pracy w zawodzie. Konieczne jest te� badanie 
laryngologiczne (obecno�� w powietrzu dra�ni�cych substancji chemicznych). 
 

WARUNKI PODJ�CIA PRACY W ZAWODZIE  
 
 W zawodzie garbarza znajd� zatrudnienie osoby z wykształceniem �rednim garbarskim. Wymagane 
jest uko�czenie kursu zasad bhp i dodatkowe badania laryngologiczne. W pracy preferuje si� 
m��czyzn, w ka�dym wieku 
 
Mo�liwe jest te� podj�cie pracy na stanowiskach obsługowych po zasadniczej szkole garbarskiej 
(adresy - zespoły szkół jw.) 
 

MO�LIWO
��

 AWANSU W HIERARCHII ZAWODOWEJ  

 
 Garbarz ma raczej niewielkie mo�liwo�ci awansowania. W pewnym sensie awansem mo�e by� dla 
niego mo�liwo�� zało�enia własnego zakładu lub opinia dobrego fachowca, co zapewnia zdobycie 
du�ej liczby zamówie�. Mo�liwe jest te� zdobycie wy�szego wykształcenia w tej dziedzinie.  
 

MO�LIWO
��

 PODJ�CIA PRACY PRZEZ DOROSŁYCH  

 
 Nie ma ogranicze� wiekowych co do mo�liwo�ci podj�cia pracy w zawodzie garbarza. Kandydaci 
musz� jedynie spełnia� warunki zdrowotne i dysponowa� odpowiednim przygotowaniem 
zawodowym.  

ZAWODY POKREWNE  
 
rymarz  
ku�nierz  
r�kawicznik  
 

LITERATURA  
 
Rzemie�lnik - tygodnik  
Przegl�d Techniczny – tygodnik 
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MO�LIWO
�
CI ZATRUDNIENIA ORAZ PŁACE  

Na koniec roku 2002 w zawodzie Garbarz skór - (7440101), liczba osób bezrobotnych 
zarejestrowanych w urz�dach pracy wynosiła 1009 osób. W poszczególnych województwach sytuacja 
kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 24 
Kujawsko-pomorskie 8 
Lubelskie 157 
Lubuskie 29 
Łódzkie 19 
Małopolskie 99 
Mazowieckie 292 
Opolskie 96 
Podkarpackie 14 

Podlaskie 25 
Pomorskie 73 �
l�skie 36 �
wi�tokrzyskie 3 

Warmi�sko-mazurskie 67 
Wielkopolskie 54 
Zachodniopomorskie 13 

W drugim półroczu 2002r. liczba ofert pracy zgłoszonych do urz�dów pracy w zawodzie Garbarz 
skór wynosiła 116. W poszczególnych województwach zgłoszono oferty pracy dla zawodu w 
nast�puj�cej ilo�ci: 
Dolno�l�skie 0 
Kujawsko-pomorskie 0 
Lubelskie 0 
Lubuskie 12 
Łódzkie 0 
Małopolskie 6 
Mazowieckie 11 
Opolskie 0 
Podkarpackie 0 

Podlaskie 3 
Pomorskie 65 �
l�skie 14 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 5 
Zachodniopomorskie 0 

Według danych GUS za 2002 rok przeci�tne wynagrodzenie osób zatrudnionych w zawodach z grupy 
Garbarze i pokrewni wynosiło 1505,67. Według tych danych wynagrodzenie w tej grupie zawodów 
wynagrodzenie w poszczególnych województwach kształtowało si� nast�puj�co 
Dolno�l�skie 0 
Kujawsko-pomorskie 3238,24 
Lubelskie 1550,5 
Lubuskie 2165,33 
Łódzkie 0 
Małopolskie 1657,46 
Mazowieckie 898,09 
Opolskie 1889,11 
Podkarpackie 0 

Podlaskie 1594,4 
Pomorskie 1919,69 �
l�skie 2197,72 �
wi�tokrzyskie 1539,87 

Warmi�sko-mazurskie 1796,33 
Wielkopolskie 1317 
Zachodniopomorskie 0 

Według danych GUS za 2002 liczba osób pełnozatrudnionych w zawodach z grupy Garbarze i 
pokrewni, wynosiła 1824. Liczba osób pełnozatrudnionych w tej grupie zawodów w poszczególnych 
województwach kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 0 
Kujawsko-pomorskie 23 
Lubelskie 298 
Lubuskie 123 
Łódzkie 0 
Małopolskie 138 
Mazowieckie 164 
Opolskie 27 
Podkarpackie 0 

Podlaskie 204 
Pomorskie 62 �
l�skie 28 �
wi�tokrzyskie 14 

Warmi�sko-mazurskie 22 
Wielkopolskie 721 
Zachodniopomorskie 0 
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KALETNIK 
 
kod: 744202 
inne nazwy zawodu:  
 

ZADANIA I CZYNNO �CI ROBOCZE 
 
 Kaletnik wytwarza i naprawia r�cznie lub maszynowo przedmioty u�ytkowe, wykonane ze skór 
mi�kkich, sztucznych oraz tkanin, takie jak torby, torebki, plecaki, tornistry, paski portfele, futerały na 
klucze lub okulary i inne. 
 Droga od naszkicowania projektu do powstania gotowego wyrobu jest do�� długa i dzieli si� na kilka 
etapów. Najpierw na podstawie szkiców wykonanych przez projektanta kaletnik przygotowuje 
rysunki techniczne (konstrukcyjne) i wycina z tektury lub blachy szablony ró�nych cz��ci torby czy 
teczki. Gotowe wzorniki przekazuje krojczemu, który r�cznie lub maszynowo wykrawa według nich 
poszczególne cz��ci wyrobu (odrysowuje kolorow� kredk� na skórze w taki sposób, by pozostało jak 
najmniej odpadów i wycina no�em rymarskim). Kaletnik przy wykrojach maszynowych, zale�nie od 
materiału, u�ywa wycinarki, krajarki pasów, krajarki ta�mowej, gilotyn� do papieru. 
 Inny etap przygotowania wyrobu to �cienianie skrojonych cz��ci. Polega ono na zmniejszaniu 
w cz��ci lub cało�ci grubo�ci wykrojów oraz profilowaniu ich brzegów (je�li maj� by

�
 one zawini�te 

albo miejsce ł�czenia pozostaje widoczne). Swoj� prac� mo�e wykonywa
�
 r�cznie za pomoc� no�y, 

linii, cyrkli lub automatyczn� �cieniark�. Zszywanie wykrojów mo�e zosta
�
 poprzedzone tłoczeniem 

na nich ozdobnych linii (przede wszystkim wtedy, gdy skóra ma rozmaite wady i defekty).Tak 
przygotowane wykroje przekazywane s� do szwalni, gdzie s� ł�czone ze sob� r�cznie lub maszynowo. 
Jest to jedna z najwa�niejszych czynno�ci technologicznych przy produkcji galanterii. Przed 
rozpocz�ciem szycia r�cznego szwacz tnie nici na kawałki, impregnuje woskiem i �cienia ich ko�ce. 
W czasie szycia stosuje ró�ne szwy konstrukcyjne i dekoracyjne, dba, by �cieg był równy, ni

�
 

doci�gni�ta, nakłucia odpowiednio od siebie oddalone. Przy szyciu r�cznym kaletnik posługuje si� 
narz�dziami, takimi jak szydło, igły, konik rymarski. U�ywa te� maszyn elektrycznych. Przed 
rozpocz�ciem pracy ustala dla ka�dego wyrobu i jego cz��ci: barw� i jako�� nici, rodzaj maszyny, 
numer i profil ostrza igły, rodzaj szwu, jego odległo�� od brzegu itp. 
 Dalszy etap produkcji to monta�, który polega na usztywnieniu, dna, klapy lub kieszeni wyrobu 
(przyklejenie tektury, płótna krawieckiego, wszycie ta�my), mocowaniu oku

�
 i zamkni�� (nitów, 

naro�ników, zatrzasków suwaków,),wykonaniu i zamocowaniu r�czek i szelek, zgrzewaniu wyrobów 
z tworzyw sztucznych. 
 Ponadto ka�dy pracownik pobiera i rozlicza si� z pobranych narz�dzi r�cznych, materiałów, 
wykrojów itp. Dba te� o ich stan techniczny, czy�ci i konserwuje maszyny i urz�dzenia kaletnicze. 
 

�RODOWISKO PRACY 
 
materialne �rodowisko pracy 
 
 Kaletnik mo�e wykonywa

�
 swoj� prac� w pracowniach i magazynach prywatnych zakładów 

rzemie�lniczych (czasem ulokowanych na zapleczu sklepu kaletniczego), spółdzielni kaletniczych 
i spółdzielni inwalidów lub we własnym mieszkaniu, gdzie zainstalowany jest warsztat pracy 
chałupnika. 
 Pracuje w dobrze o�wietlonych mieszanym �wiatłem, wentylowanych pomieszczeniach (modelarnia, 
krajalnia), w hałasie nie przekraczaj�cym dopuszczalnych norm (obsługa maszyn).Mo�e mie

�
 do 

czynienia z intensywnymi zapachami klejów i rozpuszczalników oraz ich toksycznymi składnikami, 
ostrymi materiałami (drut, skuwki, nity), ruchomymi lecz zwykle dobrze osłoni�tymi cz��ciami 
maszyn (prasy, wały, koła, silniki),pr�dem elektrycznym do 1 kV, a przy obsłudze liniarek 
i zgrzewarek z podwy�szon� temperatur� powietrza. Obecno�� w miejscu pracy du�ej ilo�ci 
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materiałów łatwopalnych i palnych (skóra, papier, tektura, kleje) wymaga rygorystycznego 
przestrzegania przepisów bhp. Na wszystkich stanowiskach pracownicy u�ywaj� ubra� roboczych 
(fartuchy i spodnie), zabezpieczaj�cych przed zabrudzeniem, a przy obsłudze maszyn zatyczek do 
uszu przeciwko hałasowi lub maseczek ochronnych (klejarki). Zagro�enia dla zdrowia zwi�zane 
z wykonywaniem zawodu to: urazy zwi�zane z obsług� maszyn (nawet zmia�d�enia r�k), ukłucia 
i zranienia, płaskostopie, �ylaki, choroby kr�gosłupa (przy siedz�cej, pochylonej pozycji), 
zwyrodnienia stawów łokciowych, osłabienie wzroku (szwacze). Kontakt z klejami (zast�powanymi 
coraz cz��ciej przez nowe, nietoksyczne preparaty) mo�e by

�
 przyczyn� zatru

�
, nie�ytu gardła i krtani 

oraz zaburze� psychoneurologicznych (butapren). 
 
warunki społeczne 
 
 Kaletnik mo�e pracowa

�
 indywidualnie, samodzielnie wykonuj�c powierzon� mu cz��� pracy lub 

w brygadzie, która wspólnie odpowiada za tempo pracy i jako�� przygotowanego wyrobu. Jego 
kontakty z innymi pracownikami mog� ogranicza

�
 si� do przyj�cia surowca i oddania gotowego 

wyrobu (chałupnik, który pracuje w domu). 
 
warunki organizacyjne 
 
 Kaletnik pracuje �rednio 8 godzin, na jedn� zmian� (w godz.700 -1500, a w pracowniach prywatnych 
tak�e w godzinach otwarcia nale��cego do nich sklepu), tylko w dni powszednie, według stawek 
godzinowych lub na dniówki. W prywatnych pracowniach mo�e obowi�zywa

�
 praca w wolne soboty 

i do 10 godzin dziennie, gdy wymaga tego terminowa realizacja zamówienia. W spółdzielniach pracy 
inwalidów cz��� wyrobów jest przygotowywana metod� chałupnicz�, w czasie dowolnie ustalonym. 
Zakład pracy dostarcza wówczas narz�dzia, surowiec oraz ustala normy jego zu�ycia, a gotowe 
wyroby odbiera w ustalonym terminie (codziennie, co 2 tygodnie itp.). Osoby niepełnosprawne 
pracuj� w czasie skróconym zale�nie od grupy inwalidzkiej.  
 Praca kaletnika ma charakter rutynowy, polega na wykonywaniu głównie nieskomplikowanych, 
powtarzaj�cych si� i dokładnie ustalonych czynno�ci. Pracownicy odpowiadaj� finansowo za 
powierzone im materiały i urz�dzenia oraz za jako�� wyrobów. 
 

WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE 

 
 Cechami niezb�dnymi do wła�ciwego wywi�zywania si� z obowi�zków zawodowych s�: du�a 
zr�czno�� r�k i palców, dokładno�� i staranno�� w wykonywaniu wszystkich czynno�ci (tak r�cznych 
jak i maszynowych), cierpliwo�� i odporno�� na monotoni� pracy (wykonywanie prostych, 
powtarzaj�cych si� czynno�ci) oraz brak kontaktu z innymi pracownikami (chałupnik). Potrzebne s� 
tak�e spostrzegawczo��, która mo�e zapobiec awarii maszyn i zepsuciu wyrobu, gospodarno��, 
umiej�tno�� podporz�dkowania si� przeło�onym oraz szczegółowym normom i instrukcjom 
wykonywania pracy. Wiele czynno�ci (przygotowanie wykrojów, obsługa maszyn) wymaga pełnej 
koordynacji wzrokowo -ruchowej, a dobór skór umiej�tno�ci rozró�niania barw i odcieni.  
 Chałupnik powinien mie

�
 umiej�tno�� samodzielnego organizowania pracy i gospodarowania swoim 

czasem. Wła�cicielowi małego zakładu potrzebne s� przede wszystkim samodzielno��, łatwo�� 
nawi�zywania kontaktów i współpracy, zdolno�ci mened�erskie, umiej�tno�� sprawnego liczenia 
i zapami�tywania du�ej ilo�ci informacji, podzielno�� uwagi. Przydatne mog� by

�
 w tym zawodzie 

zdolno�ci i zainteresowania techniczne, upodobanie do majsterkowania i robótek r�cznych. Kaletnik 
powinien te� umie

�
 praktycznie wykorzysta

�
 wiedz� o specjalistycznych materiałach, maszynach 

i technologiach. 
 

WYMAGANIA FIZYCZNE I ZDROWOTNE 
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 Praca kaletnika nie wymaga du�ego wydatku energetycznego i zaliczana jest do prac lekkich. 
Charakterystyczne s� dla niej czynno�ci, takie jak stanie, siedzenie, manipulowanie.  

 WYMAGANIA FIZYCZNE I ZDROWOTNE W  TYM ZAWODZIE W  DU�YM STOPNIU 
ZALE�� OD ZAJMOWANEGO STANOWISKA. PRZY OBSŁUDZE MASZYN MOG

�
 

PRACOWA� TYLKO OSOBY W  PEŁNI SPRAWNE FIZYCZNIE, PSYCHICZNIE 
I MOTORYCZNIE, Z PRAWIDŁOWO ROZWINI �TYM UKŁADEM KOSTNO -
STAWOWYM, MI ��NIOWYM, DOBRYM SŁUCHEM.  
 Przeciwwskazaniami do klejenia wyrobów s� uczulenia, padaczka, niektóre choroby psychiczne, 
zaburzenia krzepliwo�ci krwi (kontakt z rozpuszczalnikami i składnikami klejów, szczególnie 
butaprenu, szybko pogarsza stan chorych). Inne przeciwwskazania do pracy w kaletnictwie to: 
zaburzenia �wiadomo�ci i równowagi oraz cukrzyca insulinowa (kontakt z maszynami), choroby 
kr�gosłupa (praca wykonywana jest w du	ej mierze w pozycji siedz�cej, pochylonej), zaburzenia 
kr�	enia, gru
lica, choroby skóry r�k, płaskostopie i 	ylaki (tam, gdzie konieczna jest pozycja 
stoj�ca).Wyrobem galanterii skórzanej od wielu lat zajmuj� si� zatrudnione w spółdzielniach 
inwalidów osoby niepełnosprawne - głuchoniemi, niedosłysz�cy, osoby z lekkim niedorozwojem 
umysłowym, w okresie remisji chorób psychicznych, z niedowładem ko�czyn dolnych. Stanowiska, 
na których mog� pracowa� za ka	dym razem s� dobierane indywidualnie, stosownie do rodzaju 
i zaawansowania schorzenia. Niektóre czynno�ci (monta	, szycie r�czne) mogliby wykonywa� tak	e 
chorzy na epilepsj� lub osoby na wózkach. Wymaga to jednak specjalnego przygotowania stanowiska 
(odpowiedniej szeroko�ci przej�cia, specjalne fotele dla epileptyków). 
 

WARUNKI PODJ�CIA PRACY W ZAWODZIE 
 
 Kaletnikiem mo	na zosta� po uko�czeniu zasadniczej szkoły zawodowej lub zasadniczej szkoły 
zawodowej specjalnej w tej specjalno�ci. Prywatne pracownie galanteryjne zatrudniaj� tak	e 
młodocianych pracowników, absolwentów szkoły podstawowej, którzy jednocze�nie ucz� si� 
i pracuj�. 
 Tak	e osoby dorosłe, które podj�ły prac� bez 	adnego przygotowania mog� po 2. latach praktyki 
ubiega� si� o uprawnienia czeladnicze, a po 5. latach o mistrzowskie, je�li zdadz� egzamin 
teoretyczny i praktyczny w Izbie Rzemie�lniczej. 

 MO�LIW O
�� AWANSU W HIERARCHII ZAWODOWEJ  

 
 Mo	liwo�ci awansu w tym zawodzie s� ograniczone. W du	ych zakładach mo	na awansowa� na 
stanowisko brygadzisty, mistrza, kierownika działu (krajalnia, szwalnia, monta	), a nawet prezesa 
spółdzielni, jednak cz�sto z braku wolnych stanowisk trudno jest zosta� nawet mistrzem. Poza tym 
coraz cz��ciej ze stanowiska mistrza mog� wy	ej awansowa� tylko osoby z wykształceniem co 
najmniej �rednim.  
 W małych, prywatnych pracowniach, zatrudniaj�cych po kilku pracowników mo	liwy jest tylko 
awans finansowy. 
 

MO�LIWO
�� PODJ�CIA PRACY PRZEZ DOROSŁYCH 

 
 Wiek nie jest kryterium decyduj�cym o zatrudnieniu pracownika. Bardziej licz� si� umiej�tno�ci, 
ch�� do pracy i walory osobiste, takie jak pracowito��, solidno��, uczciwo��. Najwi�ksze szanse 
znalezienia pracy maj� osoby w pełni sił (do 40 lat), sprawne, wszechstronnie przygotowane, 
z praktyk�.  Zawód ten jest dost�pny w takim samym stopniu dla m�	czyzn i kobiet, jednak obsług� 
maszyn kaletniczo- garbarskich zajmuj� si� głównie m�	czy
ni. 

ZAWODY POKREWNE 
 
szewc 
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obuwnik 
rymarz 
r�kawicznik 
operator maszyn do produkcji wyrobów włókienniczych, futrzarskich i skórzanych, 
technik przetwórstwa skóry 
maglarz 
zamiatacz 

 

LITERATURA 
 
Skóra - miesi�cznik 
Moda skórzana- miesi�cznik 
Napora S., Galanteria ze skóry i tworzyw sztucznych, Wyd. Przemysłu Lekkiego i Spo	ywczego, 1966 
(podr�cznik do klas I -III ZSZ). 
Arapow S.G.,Technologia Galanterii Skórzanej, PWT, Warszawa 1952. 
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MO�LIWO
�
CI ZATRUDNIENIA ORAZ PŁACE 

 Na koniec roku 2002 w zawodzie Kaletnik  - (7440202), liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych 
w urz�dach pracy wynosiła 4308 osób. W poszczególnych województwach sytuacja kształtowała si� 
nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 160 
Kujawsko-pomorskie 205 
Lubelskie 190 
Lubuskie 94 
Łódzkie 301 
Małopolskie 463 
Mazowieckie 559 
Opolskie 14 
Podkarpackie 271 

Podlaskie 180 
Pomorskie 340 �
l�skie 363 �
wi�tokrzyskie 133 

Warmi�sko-mazurskie 575 
Wielkopolskie 397 
Zachodniopomorskie 63 

W drugim półroczu 2002r. liczba ofert pracy zgłoszonych do urz�dów pracy w zawodzie Kaletnik  
wynosiła 184. W poszczególnych województwach zgłoszono oferty pracy dla zawodu w nast�puj�cej 
ilo�ci: 
Dolno�l�skie 40 
Kujawsko-pomorskie 3 
Lubelskie 1 
Lubuskie 2 
Łódzkie 12 
Małopolskie 8 
Mazowieckie 25 
Opolskie 0 
Podkarpackie 9 

Podlaskie 6 
Pomorskie 19 �
l�skie 4 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 39 
Wielkopolskie 16 
Zachodniopomorskie 0 

Według danych GUS za 2002 rok przeci�tne wynagrodzenie osób zatrudnionych w zawodach z grupy 
Kaletnicy, rymarze, r�kawicznicy i pokrewni wynosiło 1134,38. Według tych danych wynagrodzenie 
w tej grupie zawodów wynagrodzenie w poszczególnych województwach kształtowało si� 
nast�puj�co 
Dolno�l�skie 1618,74 
Kujawsko-pomorskie 1420,54 
Lubelskie 0 
Lubuskie 0 
Łódzkie 760 
Małopolskie 1588,57 
Mazowieckie 1165,52 
Opolskie 1278,1 
Podkarpackie 850,46 

Podlaskie 1002,57 
Pomorskie 0 �
l�skie 932,41 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 1207,11 
Wielkopolskie 1527,5 
Zachodniopomorskie 0 

Według danych GUS za 2002 liczba osób pełnozatrudnionych w zawodach z grupy Kaletnicy, 
rymarze, r�kawicznicy i pokrewni, wynosiła 2355. Liczba osób pełnozatrudnionych w tej grupie 
zawodów w poszczególnych województwach kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 30 
Kujawsko-pomorskie 54 
Lubelskie 0 
Lubuskie 0 
Łódzkie 14 
Małopolskie 339 
Mazowieckie 378 
Opolskie 312 
Podkarpackie 710 

Podlaskie 8 
Pomorskie 0 �
l�skie 324 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 126 
Wielkopolskie 60 
Zachodniopomorskie 0 
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RYMARZ  
kod: 744203 
inne nazwy zawodu:  
 

ZADANIA I CZYNNO �CI ROBOCZE  
 
 Rymarz wytwarza i reperuje przedmioty ze skóry i materiałów skóropodobnych, takie jak: uprz��, 
siodła, pasy (tak

�
e nap�dowe), smycze itp. (oprócz obuwia).  

 Na wst�pie rymarz dobiera odpowiedni materiał (zwykle jest to skóra) na wytwarzany przedmiot. 
Projektuje wzór i rysuje go (odr�cznie). Zestawia elementy i opracowuje konstrukcj� wyrobu (bior�c 
pod uwag� ko�cowy efekt i mo

�
liwo�ci produkcyjne, np. doj�cia do poszczególnych miejsc podczas 

szycia i kolejno�� szycia). Przygotowuje szablony, według których wykrawa ze skóry potrzebne 
elementy. Nast�pnie zszywa wyroby. Wi�kszo�� tych prac wykonuje r�cznie, za pomoc� no

�
y, 

koników rymarskich, igieł, szydeł lub wykorzystuj�c maszyny: �cieniarki, krajarki  
wielono

�
owe, maszyny do szarfowania, maszyny szyj�ce płaskie i słupkowe. Do zada� rymarza 

nale
�
y te

�
 wyko�czenie wyrobu. Wtedy musi najpierw przygotowa

�
 odpowiednie dla danego 

przedmiotu materiały: tektur�, karton, materiały podszewkowe. Rymarz klei, zawija brzegi, szyje 
podszewki, ewentualnie wypełnia i pikuje przedmiot (w siodlarstwie). Montuje te

�
 odpowiednie 

zapi�cia, sprz�czki, nabija nity, maluje skór�.  
 Zazwyczaj wi�c rymarz wykonuje przedmiot "od pocz�tku do ko�ca". Mo

�
e si� jednak zdarza

�
 i tak, �

e reperuje tylko przedmiot uszkodzony. W tym wypadku wprawdzie nie musi wykonywa
�
 

wszystkich czynno�ci, ale powinien te
�
 zna
�
 np. konstrukcj� wyrobu i mo

�
liwo�ci materiału. 

 Rynek zbytu na tradycyjne wyroby rymarskie (siodła, uprz��) jest dzi� mały. Rymarz musi wi�c 
szuka

�
 nowych mo

�
liwo�ci produkcji (np. smycze, kabury, paski), aby mie

�
 zbyt na swoje towary. 

 Cz�sto wykonuje równie
�
 prace typowo kaletnicze. Rymarz w małym zakładzie prywatnym, a takich 

jest najwi�cej, mo
�
e by

�
 zmuszony do organizowania swojej pracy. Musi sam kupowa

�
 potrzebne 

materiały i organizowa
�
 sprzeda

�
 wyrobów.  

 Czasem rymarz zatrudnia współpracowników, których prac� organizuje i nadzoruje. Odpowiada za 
działalno�� całego zakładu: kieruje prac� podległych osób, organizuje produkcj�, przygotowuje 
maszyny i sprz�t. Prowadzi te

�
 cał� ksi�gowo�� zakładu i korespondencj�. Wreszcie musi nawi�za

�
 

kontakty z dostawcami materiałów i odbiorcami wyrobów. Poza zadaniami typowo rzemie�lniczymi, 
wykonuje wi�c prace biurowe, charakterystyczne dla kierownika zakładu.  
 

�RODOWISKO PRACY  
 
materialne �rodowisko pracy 
 
 Swoj� prac� rymarz wykonuje w warsztacie. Pełni�c funkcj� kierownika, rymarz musi liczy

�
 si� 

z konieczno�ci� wyjazdów (zbyt i zakup materiałów). Podczas produkcji rymarz nara
�
ony jest na 

kontakt z pyłami. Czasami zdarzaj� si� alergie i schorzenia laryngologiczne wywołane substancjami 
chemicznymi unosz�cymi si� ze skór.  
 
warunki społeczne  
 
 Rymarz pracuje samodzielnie. Mo

�
e si� zdarzy

�
, 
�
e jest jedynym zatrudnionym w zakładzie i ma 

kontakt tylko z klientami zamawiaj�cymi jego wyroby. Je�li pracuje w wi�kszej pracowni, równie
�
 

zwykle pracuje samodzielnie, ale mo
�
e te
�
 pracowa

�
 zespołowo i wykonywa

�
 tylko jeden etap prac 

(np. wyko�czenia). 
 Kontakty z innymi lud�mi s� szczególnie intensywne i niezb�dne wówczas, gdy rymarz prowadzi 
własny zakład. Wtedy organizuje te

�
 prac� zatrudnionych rzemie�lników i ni� kieruje. Musi umie

�
 

współpracowa
�
 i dostrzega

�
 potrzeby zarówno współpracowników jak i zleceniodawców. Kontaktuje 
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si� równie
�
 z klientami, nawi�zuje stosunki handlowe (zbyt wyrobów i kupno materiałów), tak

�
e za 

granic�.  
 
warunki organizacyjne  
 
 Warunki organizacyjne zale

�� od rodzaju zakładu i jego wielko�ci. W małym zakładzie rymarz 
pracuje w ustalonych godzinach pracy - zwykle osiem godzin dziennie. W wi�kszych zakładach, 
zwłaszcza je�li rymarz sam jest wła�cicielem zakładu, musi liczy

�
 si� z mniejszym unormowaniem 

czasu pracy i konieczno�ci� �wiadczenia jej tak
�
e poza warsztatem, np. w trakcie dalekich, nawet 

zagranicznych wyjazdów.  
 Je�li rymarz prowadzi własny zakład, nadzoruje te

�
 prac� innych, kieruje ni� i odpowiada za jej 

przebieg i efekty. Wtedy te
�
 spoczywa na nim cała odpowiedzialno�� za funkcjonowanie zakładu: 

odpowiedzialno�� finansowa, za wyposa
�
enie i maszyny, za prac� i bezpiecze�stwo zatrudnianych 

osób.  
 Rymarz mo

�
e te
�
 prowadzi

�
 swój warsztat bez 

�
adnych zale

�
no�ci organizacyjnych, je�li jest 

wła�cicielem i jedynym pracownikiem małego zakładu.  
 Prace rymarskie wykonuje si� w ubraniu roboczym. 
 

WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE  

 
 Wykonywanie zawodu rymarza wymaga koordynacji wzrokowo-ruchowej, spostrzegawczo�ci 
i podzielno�ci uwagi. Projektowanie wzorów zmusza do rozwijania rozumowania logicznego, 
wyobra�ni przestrzennej i uzdolnie� technicznych. Cenne s� zdolno�ci twórcze, wyobra�nia 
i umiej�tno�� radzenia sobie w wypadku nietypowych zlece�. Rymarz powinien te

�
 samodzielnie 

przygotowywa
�
 do pracy i regulowa

�
 maszyny, którymi si� posługuje, co tak

�
e wymaga uzdolnie� 

technicznych.  
 Je�li rymarz jest pracodawc�, powinien rozwija

�
 umiej�tno�ci kierownicze, jak np. zdolno�� do 

szybkiego podejmowania decyzji (bowiem od tego mo
�
e zale

�
e
�
 podpisanie opłacalnego kontraktu). 

 Dobre efekty w pracy osi�gaj� zwłaszcza osoby samodzielne, dynamiczne, ch�tne do poszerzania 
swojej wiedzy (przydatne mo

�
e by
�
 np. prawo jazdy czy znajomo�� j�zyków obcych), zainteresowane 

technik�, plastyk�, pracami charakterystycznymi dla mened
�
era. 

 

WYMAGANIA FIZYCZNE I ZDROWOTNE  
 
  Do wykonywania tego zawodu potrzebna jest ogólnie dobra sprawno�� fizyczna. 
 Wi�kszo�� prac rymarz wykonuje r�cznie. Efekt zale

�
y wi�c od dobrej sprawno�ci r�k i palców. 

Potrzebny jest te
�
 dobry wzrok (ostro�� i rozró

�
nianie barw), co umo

�
liwia szycie i dobieranie 

materiałów. W pracy tej mo
�
e sobie poradzi

�
 osoba z dysfunkcj� ko�czyn dolnych i poruszaj�ca si� 

na wózku inwalidzkim, ale maj�ca sprawne r�ce. Zatrudnienie w tym zawodzie mo
�
e znale�� tak

�
e 

osoba głuchoniema, niesłysz�ca i niedosłysz�ca.  
 Rymarz decyduj�cy si� na samodzielne prowadzenie warsztatu powinien jednak by

�
 w pełni sprawny, 

co zapewni mu mo
�
liwo�� efektywnego działania.  

 

WARUNKI PODJ�CIA PRACY W ZAWODZIE  
 
 Warsztat rymarski mo

�
e zało

�
y
�
 ka
�
dy. Jedynym warunkiem jest zgłoszenie tego faktu we wła�ciwym 

urz�dzie administracji terenowej. Umiej�tno�ci rymarskie mo
�
na zdoby

�
 tylko podczas praktyki 

czeladniczej w warsztacie. 
 W wypadku samodzielnego prowadzenia zakładu rzemie�lniczego potrzebne mo

�
e okaza

�
 si� 

uko�czenie kursu ksi�gowo�ci czy kursu zasad bhp. Niekiedy przydaje si� prawo jazdy i nawet 
znajomo�� j�zyków obcych. 
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MO�LIWO �� AWANSU W HIERARCHII ZAWODOWEJ  
 

 RYMARZ W  ZASADZIE NIE MA MO �LIWO �CI AWANSU W HIERARCHII 
ZAWODOWEJ. W  PEWNYM SENSIE AWANSEM MO�E BY

�
 DLA NIEGO ZAŁO �ENIE 

WŁASNEGO WARSZTATU LUB ZYSKANIE DOBREJ OPINII W  �RODOWISKU, CO 
MO�E OWOCOWA

�
 CIEKAW YMI ZAMÓWIENIAMI, NAWET OD ODBIORCÓW 

ZAGRANICZNYCH.  
 

MO�LIWO �� PODJ�CIA PRACY PRZEZ DOROSŁYCH  
 
 W zawodzie rymarza mog� podejmowa

�
 prac� osoby w ka

�
dym wieku i bez 

�
adnych wymaga� co do 

poziomu wykształcenia. Istnieje mo
�
liwo�� nauczenia si� zawodu podczas praktyki czeladniczej.  

 
 

ZAWODY POKREWNE  

 
kaletnik  
szewc  
krawiec  
r�kawicznik  
garbarz  
ku�nierz  

 

LITERATURA 
 
Rzemie�lnik - tygodnik  
Przegl�d Techniczny - tygodnik  
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MO�LIWO �CI ZATRUDNIENIA ORAZ PŁACE  

 Na koniec roku 2002 w zawodzie Rymarz - (7440204), liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w 
urz�dach pracy wynosiła 290 osób. W poszczególnych województwach sytuacja kształtowała si� 
nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 40 
Kujawsko-pomorskie 12 
Lubelskie 9 
Lubuskie 1 
Łódzkie 13 
Małopolskie 23 
Mazowieckie 15 
Opolskie 2 
Podkarpackie 34 

Podlaskie 0 
Pomorskie 10 �
l�skie 13 �
wi�tokrzyskie 73 

Warmi�sko-mazurskie 6 
Wielkopolskie 37 
Zachodniopomorskie 2 

W drugim półroczu 2002r. liczba ofert pracy zgłoszonych do urz�dów pracy w zawodzie Rymarz 
wynosiła 3. W poszczególnych województwach zgłoszono oferty pracy dla zawodu w nast�puj�cej 
ilo�ci: 
Dolno�l�skie 0 
Kujawsko-pomorskie 0 
Lubelskie 0 
Lubuskie 0 
Łódzkie 0 
Małopolskie 0 
Mazowieckie 2 
Opolskie 0 
Podkarpackie 0 

Podlaskie 0 
Pomorskie 0 �
l�skie 0 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 1 
Zachodniopomorskie 0 

Według danych GUS za 2002 rok przeci�tne wynagrodzenie osób zatrudnionych w zawodach z grupy 
Kaletnicy, rymarze, r�kawicznicy i pokrewni wynosiło 1134,38. Według tych danych wynagrodzenie 
w tej grupie zawodów wynagrodzenie w poszczególnych województwach kształtowało si� 
nast�puj�co 
Dolno�l�skie 1618,74 
Kujawsko-pomorskie 1420,54 
Lubelskie 0 
Lubuskie 0 
Łódzkie 760 
Małopolskie 1588,57 
Mazowieckie 1165,52 
Opolskie 1278,1 
Podkarpackie 850,46 

Podlaskie 1002,57 
Pomorskie 0 �
l�skie 932,41 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 1207,11 
Wielkopolskie 1527,5 
Zachodniopomorskie 0 

Według danych GUS za 2002 liczba osób pełnozatrudnionych w zawodach z grupy Kaletnicy, 
rymarze, r�kawicznicy i pokrewni, wynosiła 2355. Liczba osób pełnozatrudnionych w tej grupie 
zawodów w poszczególnych województwach kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 30 
Kujawsko-pomorskie 54 
Lubelskie 0 
Lubuskie 0 
Łódzkie 14 
Małopolskie 339 
Mazowieckie 378 
Opolskie 312 
Podkarpackie 710 

Podlaskie 8 
Pomorskie 0 �
l�skie 324 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 126 
Wielkopolskie 60 
Zachodniopomorskie 0 

Departament Rynku Pracy MGPiPS



Przemysł lekki i rzemiosło 

Rymarz V-126

 
 
 
 

Departament Rynku Pracy MGPiPS



Przemysł lekki i rzemiosło 

Szewc naprawiacz V-127

SZEWC NAPRAWIACZ  
kod: 744305 
inne nazwy zawodu: 

ZADANIA I CZYNNO �CI ROBOCZE 
 W pracy szewca mo�emy wyró�ni� dwie specjalno�ci: pierwsza to naprawa i od�wie�anie ró�nego 
rodzaju obuwia m�skiego, damskiego, dzieci�cego oraz specjalistycznego (np. baletek, butów 
sportowych); druga to wykonywanie obuwia na zamówienie klienta - albo indywidualnie na 
zamówienie klienta, albo we współpracy w zakładzie wytwarzaj�cym okre�lony typ butów np. letnich 
sandałek (chocia� ta ostania forma działalno��i jest ju� coraz rzadziej spotykana, poniewa� obecnie 
obuwie seryjne wykonuje si� przewa�nie w fabrykach metod� maszynow�).  
 Do głównych zada� szewca naprawiaj�cego obuwie nale�y rozpoznanie rodzaju uszkodzenia butów - 
czy jest to np. oderwany obcas, p�kni�ta podeszwa, albo zdarta zelówka - i wybranie sposobu 
naprawy. W zale�no�ci od rodzaju naprawy szewc mo�e u�ywa� ró�nych narz�dzi, np. maszyny do 
przyszywania łat, czasami lepiej zrobi to r�cznie. 
 Wi�cej pracy czeka szewca, gdy musi wykona� buty. Najpierw trzeba wzi�� miar� z obu nóg, 
wykona� rysunek stopy i na podstawie tego przygotowa� kopyto. Nast�pnie dobra� skór� na wierzchy 
i spody butów, wykroi� odpowiednie elementy, przygotowa� skór� (niektóre gatunki moczy si�, �eby 
zmi�kła). Gdy jest to ju� gotowe, szewc przyczepia podeszwy do kopyta, przybija specjalnymi 
gwo�dzikami, a potem wci�ga cholewk�. Nast�pnie przygotowuje pi�ty, po nich przody. Nakleja 
podnoski. O�wiekowuje wła�ciw� skór� z cholewki - ju�� wida� wtedy ostateczny kształt wierzchu 
buta. Nast�pnie szewc montuje podeszwy z cholew�, przybija obcas. Potem ju� tylko pozostaje 
wyko�czenie spodów, mocowanie sprz�czek, guzików, szlifowanie skóry. 
 

�RODOWISKO PRACY 
 
materialne �rodowisko pracy 
 
 Miejscem pracy szewców s� wszelkiego typu zakłady szewskie lub spółdzielnie (cho� niektórzy, tzw. 
chałupnicy, pracuj� w swoim prywatnym mieszkaniu, albo -rzadziej - w piwnicy ). 
 W zawodzie szewca istnieje zwi�kszone ryzyko zapadania na choroby skórne pod wpływem działania 
niektórych gatunków skór zwierz�cych. Cz�sto zdarzaj� si� alergie na pewne gatunki klejów, a nawet 
pylice płuc spowodowane ci�głym przebywaniem w pomieszczeniach, w których stale co� si� 
poleruje lub piłuje. 
 
warunki społeczne 
 
 Praca szewca mo�e by� indywidualna lub zespołowa - w zale�no�ci od charakteru zakładu, w którym 
jest podejmowana. W du�ej spółdzielni albo w zakładzie prywatnym na ogół pracuje si� zespołowo - 
szyje spody butów, kto� inny przybija cholewki, cho� tak�e i tam mo�na spotka� stanowiska 
samodzielne (w bardzo wyspecjalizowanych zakładach zdarza si�, �e jedna osoba szyje buty od 
pocz�tku do ko�ca sama). Wielu szewców pracuje samodzielnie we własnych niedu�ych zakładach. 
 Nie w ka�dym zakładzie szewc ma bezpo�redni kontakt z klientem. Cz�sto w zakładzie szewskim 
zatrudniona jest osoba, która tylko przyjmuje zlecenia (reperacji lub uszycia butów) i przekazuje je 
odpowiednim pracownikom. 
 
warunki organizacyjne  
 
 Z reguły szewc pracuje od poniedziałku do pi�tku po 8 godzin dziennie (godziny pracy s� stałe). W 
niektórych zakładach pracuje si� tak�e w soboty, ale tylko 4 godziny. W zale�no�ci od wielko�ci 
zakładu praca mo�e mie� charakter zmianowy. 
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 Praca szewca ma charakter rutynowy - buty od lat podobnie si� szyje, klei, szlifuje, ale zdarzaj� si� 
przecie� sytuacji, gdy trzeba zastosowa� jakie� nowe rozwi�zania, np. w reperacji niektórych obcasów 
Dobrze jest wówczas zapomnie� o tym, co robiło si� od dawna i poszuka� jakiego� nowego sposobu.  
 Je�li szewc nale�y do cechu szewców (od kilku lat nie jest to obowi�zkowe) - za to co robi odpowiada 
materialnie. Je�li nie - to zwrot pieni�dzy za �le wykonane buty lub ich zniszczenie podczas naprawy 
zale�y najcz��ciej od jego woli.  
 

WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE 
 
 Głównymi cechami, jakimi powinien charakteryzowa� si� dobry szewc, s� dokładno��, wytrwało�� i 
cierpliwo��. Od tego, czy dobrze przybity albo przyklejony b�dzie obcas, zale�y przecie� zdrowie 
klienta, a od tego, czy dokładnie była wzi�ta miara zale�y tak�e jego wygoda. Dlatego dobrze jest, 
je�li szewc nigdzie si� nie spieszy i cierpliwie przybija gwo�dzik po gwo�dziku albo czeka na to by 
sklejone buty odpowiednio wyschły. To wszystko odnosi si� tak�e do przygotowywania narz�dzi i 
materiałów potrzebnych do zrobienia butów - np. dratwy, skóry. 
 Ze wzgl�du na to, �e praca szewca składa si� z wielu podobnych czynno�ci i przewa�nie wymaga 
siedzenia w jednym miejscu - osoba wybieraj�ca ten zawód powinna umie� przystosowa� si� do 
monotonii jego wykonywania, cz�sto w�ród nieprzyjemnych zapachów skór i klejów. 
 

WYMAGANIA FIZYCZNE I ZDROWOTNE 

 
 Praca szewca zaliczana jest do prac �rednio ci��kich. W zwi�zku z tym kandydat do tego zawodu 
powinien mie� dobr� ogóln� wydolno�� organizmu, tzn. by� zdolnym do du�ego wysiłku, móc 
pracowa� kilka godzin w tej samej pozycji - cz�sto niewygodnej. Ta praca to w du�ej mierze sprawne 
manipulowanie młotkiem, igł� z dratw� czy innymi narz�dziami, tote� wa�ne jest, by osoba chc�ca j� 
wykonywa� miała sprawne r�ce i dobry wzrok. Szewc poza tym styka si� z przeró�nymi substancjami 
chemicznymi, które mog� powodowa� choroby skóry albo alergie, dlatego osoby szczególnie na to 
podatne nie powinny podejmowa� tej pracy. 
 Szewcem mo�e zosta� osoba niepełnosprawna z niedowładem ko�czyn dolnych, jego praca jest 
bowiem siedz�ca i nie wymaga przemieszczania si� z miejsca na miejsce. W zawodzie tym b�dzie 
mogła pracowa� tak�e osoba niedosłysz�ca, a na stanowiskach pomocniczych - nie słysz�ca.  
 

WARUNKI PODJ�CIA PRACY W ZAWODZIE 
 
 Kandydat do zawodu szewca powinien uko�czy� szkoł� zawodow�, a nast�pnie odby� praktyk�. 
 Ucze� sp�dza trzy albo dwa dni w szkole i dwa albo trzy w zakładzie szewskim. A wszystko po to, by 
po dwóch latach zda� egzamin czeladniczy w Izbie Rzemie�lniczej, na którym powinien wykaza� si� 
nie tylko znajomo�ci� teorii, ale przede wszystkim praktyki, musi zrobi� buty. Podobn� drog� 
przechodzi osoba nie ucz�szczaj�ca do szkoły szewskiej: praktyki uczy si� od mistrza, a teorii albo 
sama z ksi��ek, albo na kursach w Zakładach Doskonalenia Zawodowego.  
 

MO�LIWO �CI AWANSU W HIERARCHII ZAWODOWEJ  
 
 W zawodzie szewca nie ma w gruncie rzeczy mo�liwo�ci awansu, cho� czym� w jego rodzaju na 
pewno jest zdobywanie kolejnych stopni wtajemniczenia: ucznia, czeladnika, mistrza. Trzeba jednak 
zaznaczy�, �e w dzisiejszej Polsce nie wszyscy musz� przechodzi� tak� drog�. Szewcem mo�e dzi� 
zosta� kto chce i kto zgłosi działalno�� gospodarcz� w odpowiednim urz�dzie.  
 Awansem w innym rozumieniu mo�e by� przej�cie z pozycji pracownika na wła�ciciela zakładu.  
 

MO�LIWO �� PODJ�CIA PRACY PRZEZ DOROSŁYCH 
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 Prawie ka�dy dorosły nie maj�cy wcze�niej kontaktu z szewstwem mo�e si� nauczy� prostych napraw 
obuwia (wymiana fleków, czy przybijanie �abek). Gorzej jest, gdy kto� chce si� nauczy� robienia 
butów, to ju� nie jest takie proste. Dobry szewc uczy si� tego kilka lat przechodz�c ró�ne stopnie 
wtajemniczenia. Niestety w ostatnich latach jest coraz trudniej pozna� tajniki wiedzy szewskiej, gdy� 
coraz wi�cej osób odchodzi z tego zawodu i nie ma kto uczy�. 
 Nie ma wła�ciwie górnej granicy wieku dla osób ubiegaj�cych si� o t� prac�. Potwierdzeniem tego 
jest spora liczba szewców chałupników, którzy po przej�ciu na emerytur� w dalszym ci�gu zajmuj� 
si� swoim zawodem - z tym, �e u siebie w domu. Nie wykonuj� wtedy wszystkich zada� szewca; 
zwykle podejmuj� si� prostych napraw, co cz�sto wynika z tego, �e nie maj� specjalistycznych 
maszyn potrzebnych do szycia czy rozci�gania obuwia.  

ZAWODY POKREWNE 
 
obuwnik 
garbarz skór 
rymarz 
kaletnik 
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MO�LIWO �CI ZATRUDNIENIA ORAZ PŁACE 

Na koniec roku 2002 w zawodzie Szewc - (7440307), liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w 
urz�dach pracy wynosiła 1596 osób. W poszczególnych województwach sytuacja kształtowała si� 
nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 34 
Kujawsko-pomorskie 20 
Lubelskie 25 
Lubuskie 16 
Łódzkie 105 
Małopolskie 201 
Mazowieckie 491 
Opolskie 7 
Podkarpackie 19 

Podlaskie 12 
Pomorskie 34 �
l�skie 404 �
wi�tokrzyskie 137 

Warmi�sko-mazurskie 24 
Wielkopolskie 43 
Zachodniopomorskie 24 

W drugim półroczu 2002r. liczba ofert pracy zgłoszonych do urz�dów pracy w zawodzie Szewc 
wynosiła 53. W poszczególnych województwach zgłoszono oferty pracy dla zawodu w nast�puj�cej 
ilo�ci: 
Dolno�l�skie 0 
Kujawsko-pomorskie 2 
Lubelskie 0 
Lubuskie 4 
Łódzkie 2 
Małopolskie 4 
Mazowieckie 5 
Opolskie 0 
Podkarpackie 4 

Podlaskie 0 
Pomorskie 2 �
l�skie 24 �
wi�tokrzyskie 1 

Warmi�sko-mazurskie 1 
Wielkopolskie 4 
Zachodniopomorskie 0 

Według danych GUS za 2002 rok przeci�tne wynagrodzenie osób zatrudnionych w zawodach z grupy 
Obuwnicy i pokrewni wynosiło 1212,59. Według tych danych wynagrodzenie w tej grupie zawodów 
wynagrodzenie w poszczególnych województwach kształtowało si� nast�puj�co 
Dolno�l�skie 1056,96 
Kujawsko-pomorskie 1306,92 
Lubelskie 1138,08 
Lubuskie 1218,2 
Łódzkie 921,67 
Małopolskie 1341,88 
Mazowieckie 1167,48 
Opolskie 1615,73 
Podkarpackie 1214,52 

Podlaskie 0 
Pomorskie 1170,83 �
l�skie 1254,69 �
wi�tokrzyskie 1309,58 

Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 1231,64 
Zachodniopomorskie 1533,94 

Według danych GUS za 2002 liczba osób pełnozatrudnionych w zawodach z grupy Obuwnicy i 
pokrewni, wynosiła 15718. Liczba osób pełnozatrudnionych w tej grupie zawodów w poszczególnych 
województwach kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 126 
Kujawsko-pomorskie 35 
Lubelskie 3254 
Lubuskie 649 
Łódzkie 46 
Małopolskie 2172 
Mazowieckie 3068 
Opolskie 64 
Podkarpackie 54 

Podlaskie 0 
Pomorskie 2323 �
l�skie 2553 �
wi�tokrzyskie 692 

Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 650 
Zachodniopomorskie 32 
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OPERATOR MASZYN DO PRODUKCJI WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH, 
FUTRZARSKICH I SKÓRZANYCH  
kod: 826(1-9) 
inne nazwy zawodu: 

ZADANIA I CZYNNO �CI ROBOCZE  
 Wspóln� cech� wszystkich stanowisk zajmowanych w ramach zawodu operatora maszyn do produkcji 
wyrobów włókienniczych, futrzarskich i skórzanych jest obsługa maszyn - praca operatora polega na 
sterowaniu (bezpo�rednim b�d� automatycznym) prac� maszyny (urz�dzenia) oraz na kontroli 
przebiegaj�cego przy udziale maszyny procesu produkcyjnego. 
Osoby pracuj�ce w tym zawodzie s� zatrudniane zarówno w przemy�le włókienniczym, jak i w bran�y 
odzie�owej, dziewiarskiej, obuwniczej, a nawet tapicerskiej. 
Najbardziej typowe stanowiska pracy, charakterystyczne dla tego zawodu to: 
- operator maszyn prz�dzalniczych, który z uformowanego niedoprz�du wytwarza gotow� prz�dz� 
(bawełnian�, wełnian�, lnian�, jedwabn�) stanowi�c� półprodukt do dalszej produkcji na innych 
stanowiskach pracy; 
- operator maszyn przygotowawczych do wytwarzania płaskich wyrobów włókienniczych, który 
dokonuje rozwłókniania popl�tanych odpadów włókienniczych i �cinków krawieckich, w wyniku 
czego powstaje szarpanka włókiennicza, stanowi�ca materiał do dalszej produkcji; 
- operator maszyn dziewiarskich, który wytwarza dzianiny metra�owe, koronki, firanki, dzianiny 
dekoracyjne, obiciowe i odpasowane oraz wyroby po�czosznicze; 
- operator maszyn tkackich, który z prz�dzy wytwarza gotowe wyroby, czyli tkaniny 
metra�owe (bawełniane, bawełnopodobne, wełniane, wełnopodobne, lniane, jedwabne); 
- operator maszyn produkuj�cych włókniny i prz�dziny, który z szarpanki włókienniczej (tzw. 
runa) wytwarza gotowe produkty, np. włókniny przeszywane; 
- operator maszyn wyka	czalniczych, który przy pomocy maszyn i urz�dze� (tzw. barwiarek) pierze 
i barwi prz�dz� lub tkaniny; 
- operator maszyn do szycia, który zszywa wykrojone elementy tkaniny; 
- operator maszyn do produkcji obuwia, który przeprowadza formowanie i monta� elementów 
składowych obuwia; 
- operator maszyn tapicerskich, który przygotowuje, niezb�dnych do monta�u gotowego wyrobu, 
poszczególne elementy tapicerskie (m.in. szycie tapicerki); 
- operator urz�dze	 do klejenia elementów odzie
y, który przykleja wykrojone elementy tkaniny 
z klejonk�, w celu usztywnienia, b�d� wzmocnienia odzie�y; 
 Czynno�ci zawodowe zró�nicowane s� w zale�no�ci od stanowiska, na którym operator jest 
zatrudniony. 
 Na stanowisku operatora maszyn prz�dzalniczych, tkackich, dziewiarskich, czy produkuj�cych 
włókniny nadzór nad prawidłow� prac� maszyny wyra�a si� głównie w eliminowaniu tzw. zrywów 
nitek (przykr�canie nitek prz�dzy, wi�zanie nitek osnowy, włóczki, nitek przeszywaj�cych). 
 Manipulowanie szyt� tkanin� oraz kontrola mechanizmu transportu materiału charakterystyczna jest 
dla stanowisk pracy operatora maszyn do szycia oraz operatora maszyn tapicerskich. 
 W zakresie czynno�ci operatora maszyn dziewiarskich, operatora maszyn do szycia i operatora 
maszyn tapicerskich jest równie� wymiana zu�ytych lub uszkodzonych elementów roboczych 
maszyny (igły, popychacze, spr��yny). 
 Do czynno�ci najbardziej charakterystyczne dla poszczególnych stanowisk pracy nale��: 
 podawanie surowca b�d� półproduktu (pl�tanki włókienniczej) do obróbki przez maszyn� - na 
stanowisku operatora maszyn przygotowuj�cych do produkcji płaskich wyrobów włókienniczych; 
 podawanie elementów wykrojonej i zło�onej z klejonk� tkaniny - na stanowisku operatora urz�dze� 
do klejenia elementów odzie�y; 
 podawanie zaparzonej cholewki wraz z kopytem - na stanowisku operatora maszyn do produkcji 
obuwia;  
 podawanie tkaniny (prz�dzy) do barwienia - na stanowisku operatora maszyn wyka�czalniczych. 
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Praca operatorów zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach pracy wymaga od pracowników 
umiej�tno�ci obsługi urz�dze� roboczych, w tym ustawiania parametrów technicznych 
i technologicznych. 
W zale�no�ci od stopnia skomplikowania maszyny czy urz�dzenia czynno�ci robocze 
charakterystyczne dla zawodu ust�puj� miejsca czynno�ciom zwi�zanym z procesem sterowania 
maszyn� (urz�dzeniem). Na przykład operator maszyn tkackich czy operator maszyn dziewiarskich 
ju� niewiele maj� wspólnego z typowym zawodem tkacza czy dziewiarza, bowiem automatyczne 
urz�dzenia (krosna typu DORNIER, maszyny dziewiarskie typu RIMACH) sterowane s� 
komputerowo i zast�puj� człowieka w jego roboczych czynno�ciach. Coraz cz��ciej operatorom 
maszyn zatrudnionym na stanowiskach charakterystycznych dla zawodu operatora maszyn do 
produkcji wyrobów włókienniczych, futrzarskich i skórzanych przydaje si� umiej�tno�� obsługi 
komputera. 
 

�RODOWISKO PRACY 
 
materialne �rodowisko pracy 
 
Praca operatora maszyn do produkcji wyrobów włókienniczych, futrzarskich i skórzanych odbywa si� 
w halach, najcz��ciej w pozycji chodz�co - stoj�cej (operator maszyn prz�dzalniczych, tkackich, 
dziewiarskich, wyka�czalniczych) lub siedz�cej (operator maszyn do szycia, operator maszyn 
tapicerskich). 
Uci��liwo�ci� wykonywania zawodu operatora jest hałas wywoływany prac� maszyn i urz�dze�. 
Najwi�ksze nat��enie hałasu wyst�puje na stanowisku operatora maszyn tkackich i prz�dzalniczych. 
Brak zabezpieczenia słuchu wywoływa

�
 mo�e ju� po kilku latach pracy na tych stanowiskach tzw. 

zawodowy uraz akustyczny (głuchota). 
Bezpo�redni kontakt z surowcem pochodzenia włókienniczego (pyłami zanieczyszczaj�cego 
powietrze) wywoływa

�
 mo�e - zwłaszcza u osób zatrudnionych na stanowiskach operatora maszyn 

produkuj�cych włókniny, operatora maszyn przygotowuj�cych do wytwarzania płaskich wyrobów 
włókienniczych, b�d� operatora maszyn prz�dzalniczych - ostre b�d� przewlekłe stany zapalne 
górnych dróg oddechowych, a u osób podatnych na alergie - stany alergiczne pochodzenia 
włókienniczego. 
Kontakt z oparami pochodzenia chemicznego (barwniki, kleje, kwasy) maj� pracownicy zatrudnieni 
na stanowisku operatora maszyn wyka�czalniczych (barwiarz) b�d� operatora maszyn do produkcji 
obuwia. Opary te mog� wywoływa

�
 - u osób na nie podatnych - stany alergiczne. 

 
warunki społeczne 
 
Praca operatora maszyn do produkcji wyrobów włókienniczych, futrzarskich i skórzanych mo�e by

�
, 

w zale�no�ci od stanowiska pracy, wykonywana indywidualnie (operator maszyn prz�dzalniczych, 
tkackich, tapicerskich, dziewiarskich, produkuj�cych włókniny, przygotowuj�cych do wytwarzania 
płaskich wyrobów włókienniczych), b�d� zespołowo - przy �cisłym podziale pracy (operator maszyn 
do szycia, do produkcji obuwia, do klejenia elementów odzie�y, maszyn wyka�czalniczych). 
W przypadku pracy indywidualnej ze stanowiska schodzi najcz��ciej gotowy wyrób w postaci 
prz�dzy, dzianiny, tkaniny, włókniny. 
Przy zespołowej organizacji pracy poszczególne stanowiska opuszcza półprodukt, który zostaje 
poddany dalszej obróbce na kolejnych, znajduj�cych si� w ci�gu technologicznym, stanowiskach 
pracy (np. ka�dy z operatorów maszyn do szycia zszywa inne elementy odzie�y). 
Charakter pracy w tym zawodzie nie sprzyja bezpo�redniemu komunikowaniu si� z innymi lud�mi, 
cała uwaga pracowników skupia si� na przedmiocie pracy. Na niektórych stanowiskach pracy kontakt 
werbalny (słowny) jest wr�cz udaremniony hałasem spowodowanym prac� maszyn (stanowisko 
operatora maszyn tkackich, prz�dzalniczych). 
Poniewa� ka�de ze stanowisk pracy usytuowane jest na pewnym etapie procesu technologicznego 
praca wymaga współpracy i współdziałania z osobami pracuj�cymi na innych stanowiskach. 
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warunki organizacyjne 
 
Czas pracy operatora jest normowany i wynosi 8 godzin dziennie. Godziny pracy s� stałe (gdy praca 
odbywa si� na jedn� zmian�), b�d� zmienne (gdy system pracy jest zmianowy). Praca odbywa si� 
najcz��ciej w dzie�, tylko niektóre zakłady organizuj� prac� w systemie ci�głym, tj. trzyzmianowym. 
W zakładowej hierarchii organizacyjnej operator maszyn do produkcji wyrobów włókienniczych, 
futrzarskich i skórzanych pełni rol� tylko podwładnego, a poniewa� wykonuje stale rutynowe 
czynno�ci, nie ma mo�liwo�ci rozwoju i awansu w hierarchii organizacyjnej. Nadzór nad procesem 
pracy ze strony przeło�onego jest dora�ny, praca nadzorowana jest okresowo. 
Do pracy na stanowiskach charakterystycznych dla zawodu operatora maszyn do produkcji wyrobów 
włókienniczych, futrzarskich i skórzanych przysługuje ubranie robocze, na niektórych stanowiskach 
(np. operator maszyn do szycia) wykorzystywane s� ubrania dowolne. 
 

WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE 
 
Szczególnie istotna w pracy w zawodzie operatora maszyn do produkcji wyrobów włókienniczych, 
futrzarskich i skórzanych jest ostro�� widzenia (na przykład zerwana nitka wymaga szybkiego 
ustalenie miejsca, w którym to si� stało oraz jej przeci�gni�cia przez oczka, kanaliki). 
Konieczna jest te� zdolno�� rozró
niania barw (np. w celu odpowiedniego pod wzgl�dem 
kolorystycznym dobierania szpul z włóczk� do zaprogramowanego w komputerze wzoru, 
dopasowania elementów skóry w odpowiednim odcieniu przy produkcji butów) 
Podobne istotne znaczenie przy obsłudze maszyn ma zmysłowi dotyku (np. przy wyczuwaniu 
przerwy w osnowie, tj. miejsca, w którym została zerwana nitka, umiej�tnym jej wi�zaniu, 
przewlekaniu i nawlekaniu). Niebagateln� rol� pełni tak�e zmysł dotyku przy wyczuwaniu 
wła�ciwo�ci materiału (np. naci�ganie skóry w przypadku operatora maszyn do produkcji obuwia, 
sprawdzanie obci�gu i struktury dzianiny w przypadku operatora maszyn dziewiarskich). 
Aby sprosta

�
 wymaganiom poszczególnych stanowisk pracy bardzo wa�n� s� umiej�tno�ci 

wynikaj�ce z odpowiedniej koordynacji wzrokowo - ruchowej (podstawa efektywno�ci i jako�ci 
pracy) oraz sprawno�� r�k i palców, która m.in. umo�liwia sprawne manipulowanie małymi 
przedmiotami (np. nawlekanie igieł w procesie szycia, wi�zanie nitek w procesie tkania lub 
prz�dzenia). 
Osobom zatrudnionym w zawodzie operatora przydaj� si� równie� takie sprawno�ci jak: zdolno�� 
koncentracji uwagi na aktualnie obrabianym przedmiocie i podzielno�� uwagi - gdy pracownik 
obsługuje jednocze�nie kilka maszyn lub urz�dze�. 
Umiej�tno�� współdziałania z osobami zatrudnionymi na innych stanowiskach pracy) oraz 
umiej�tno�� pracy w warunkach monotonnych (wynikaj�cych z wykonywania stale 
powtarzaj�cych si�, rutynowych czynno�ci) - to te cechy, których posiadanie jest równie� istotne. 
 

WYMAGANIA FIZYCZNE I ZDROWOTNE 
 
Prac� operatora maszyn do produkcji wyrobów włókienniczych, futrzarskich i skórzanych z racji 
warunków pracy oraz jej charakteru zaliczy

�
 mo�na do prac �rednio - ci��kich. 

Poniewa� wykonywanie pracy odbywa si� przewa�nie w pozycji chodz�co - stoj�cej, do 
wykonywania pracy niezb�dna jest wysoka ogólna sprawno�� fizyczna, w szczególno�ci za� 
sprawno�� układu kostno - stawowego. 
Rodzaj wykonywanych w tym zawodzie czynno�ci wymaga du�ej sprawno�ci narz�du wzroku 
i zmysłu dotyku. Wyklucza si� zatrudnianie w tym zawodzie osób z wadami kr�gosłupa, 
neurologicznymi schorzeniami ko�czyn górnych i dolnych, z wadami wzroku nie daj�cymi si� 
skorygowa

�
 przy pomocy szkieł, a na niektórych stanowiskach (operator maszyn tkackich 

i prz�dzalniczych) równie� z wadami słuchu. 
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Uci��liwo�� pracy i wysokie wymagania zdrowotne na stanowiskach zwi�zanych z obsługa maszyn 
sprawiaj�, �e w tym zawodzie nie ma mo�liwo�ci zatrudniania osób niepełnosprawnych. 
 

WARUNKI PODJ�CIA PRACY W ZAWODZIE 
 
Przy zatrudnianiu na stanowiskach w zawodzie operatora maszyn do produkcji wyrobów 
włókienniczych, futrzarskich i skórzanych preferuje si� osoby z kierunkowym wykształceniem 
zawodowym (włókienniczym, odzie�owym), cho

�
 nie wyklucza si� zatrudniania osób z innym 

poziomem wykształcenia (po uprzednim przyuczeniu do zawodu). 
 

MO�LIWO �� AWANSU W HIERARCHII ZAWODOWEJ  
 
Charakter pracy w zawodzie sprawia, �e nie ma mo�liwo�ci awansu w znaczeniu osi�gania coraz 
wy�szych szczebli w zakładowej hierarchii organizacyjnej. 
 

MO�LIWO �� PODJ�CIA PRACY PRZEZ DOROSŁYCH 
 
Przy zatrudnianiu na stanowiskach w zawodzie operatora maszyn do produkcji wyrobów 
włókienniczych, futrzarskich i skórzanych preferuje si� osoby w przedziale wieku od18 do 40 lat, 
cho
�
 nie wyklucza si� zatrudniania osób do 50 roku �ycia, legitymuj�cych si� dobrym stanem zdrowia 

i sta�em pracy w zawodzie. 

ZAWODY POKREWNE 
 
prz�dzarz, 
tkacz, 
ku�nierz, 
krojczy - wykrawacz elementów odzie�y, 
tapicer, 
garbarz skór, 
obuwnik, 
szewc, 
krawiec, 
szwaczka, 
 

LITERATURA 
 
Kurjaniuk Jerzy [red.], Klasyfikacja zawodów i specjalno�ci, wyd. Ministerstwo Pracy i Polityki 
Socjalnej 1995r. 
Przegl�d Włókienniczy + Technik Włókienniczy, SIGMA - NOT Łód� - miesi�cznik 
Wiadomo�ci: Włókno - Odzie� - Skóra, SIGMA - NOT Łód� - miesi�cznik 

Departament Rynku Pracy MGPiPS



Przemysł lekki i rzemiosło 

Operator maszyn do produkcji wyrobów  
włókienniczych, futrzarskich i skórzanych 

V-137

MO�LIWO�CI ZATRUDNIENIA ORAZ PŁACE 

Na koniec roku 2002 w zawodzie Operator maszyn do produkcji wyrobów włókieniczych, 
futrzarskich i skórzanych - (826), liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w urz�dach pracy 
wynosiła 3219 osób. W poszczególnych województwach sytuacja kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 473 
Kujawsko-pomorskie 182 
Lubelskie 68 
Lubuskie 478 
Łódzkie 618 
Małopolskie 67 
Mazowieckie 221 
Opolskie 57 
Podkarpackie 60 

Podlaskie 342 
Pomorskie 97 �
l�skie 275 �
wi�tokrzyskie 58 

Warmi�sko-mazurskie 68 
Wielkopolskie 78 
Zachodniopomorskie 77 

W drugim półroczu 2002r. liczba ofert pracy zgłoszonych do urz�dów pracy w zawodzie Operator 
maszyn do produkcji wyrobów włókieniczych, futrzarskich i skórzanych wynosiła 265. W 
poszczególnych województwach zgłoszono oferty pracy dla zawodu w nast�puj�cej ilo�ci: 
Dolno�l�skie 30 
Kujawsko-pomorskie 18 
Lubelskie 5 
Lubuskie 19 
Łódzkie 50 
Małopolskie 20 
Mazowieckie 19 
Opolskie 2 
Podkarpackie 18 

Podlaskie 3 
Pomorskie 13 �
l�skie 30 �
wi�tokrzyskie 1 

Warmi�sko-mazurskie 11 
Wielkopolskie 24 
Zachodniopomorskie 2 

Według danych GUS za 2002 rok przeci�tne wynagrodzenie osób zatrudnionych w zawodach z grupy 
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów włókienniczych,futrzarskich i skórzanych wynosiło 
1544,97. Według tych danych wynagrodzenie w tej grupie zawodów wynagrodzenie w 
poszczególnych województwach kształtowało si� nast�puj�co 
Dolno�l�skie 1492,05 
Kujawsko-pomorskie 1257,93 
Lubelskie 1221,99 
Lubuskie 1460,23 
Łódzkie 1512,36 
Małopolskie 1217,31 
Mazowieckie 1576,94 
Opolskie 1020,53 
Podkarpackie 1393,86 

Podlaskie 1527,21 
Pomorskie 1556,13 �
l�skie 1835,47 �
wi�tokrzyskie 1008,77 

Warmi�sko-mazurskie 1489,44 
Wielkopolskie 1697,12 
Zachodniopomorskie 0 

Według danych GUS za 2002 liczba osób pełnozatrudnionych w zawodach z grupy Operatorzy 
maszyn do produkcji wyrobów włókienniczych,futrzarskich i skórzanych, wynosiła 24116. Liczba 
osób pełnozatrudnionych w tej grupie zawodów w poszczególnych województwach kształtowała si� 
nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 3896 
Kujawsko-pomorskie 869 
Lubelskie 378 
Lubuskie 906 
Łódzkie 8211 
Małopolskie 780 
Mazowieckie 769 
Opolskie 284 
Podkarpackie 183 

Podlaskie 1675 
Pomorskie 242 �
l�skie 4471 �
wi�tokrzyskie 68 

Warmi�sko-mazurskie 559 
Wielkopolskie 825 
Zachodniopomorskie 0 
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XIV.C. PRZEMYSŁ SPO�YWCZY 

IN�YNIER TECHNOLOGII �YWNO�CI 
kod: 222202 
inne nazwy zawodu: technolog �ywno�ci 

ZADANIA I CZYNNO �CI ROBOCZE 
 In�yniera technologii �ywno�ci opracowuje i wykorzystuje technologie otrzymywania produktów 
�ywno�ciowych wysokiej jako�ci, tzn. smacznych, zdrowych, trwałych, apetycznie wygl�daj�cych 
i estetycznie opakowanych. 
 W zawodzie tym wyst�puje bardzo wiele specjalizacji, przy czym podział na specjalizacje mo�e 
wi�za� si� z rodzajem przetwarzanych produktów (np. specjalista w zakresie technologii mi�sa 
i przetworów mi�snych, specjalista technolog cukrownictwa, specjalista technolog przetwórstwa 
owoców i warzyw, przetwórstwo zbó�, przetwórstwo ziemniaków, przetwórstwo ryb, technologia 
mleczarska). Innym kryterium podziału jest rodzaj procesów technologicznych (np. technologia 
fermentacji i biosyntezy, chłodnictwo).  
 Technolog fermentacji i biosyntezy bierze udział w wytwarzaniu z u�yciem dro�d�y, ple�ni 
i bakterii takich produktów spo�ywczych, jak piwo, wino, spirytus, kwas octowy i mlekowy. Do jego 
zada� nale�y badanie surowców, podejmowanie decyzji w kwestii czasu trwania i temperatury 
fermentacji, kontrola czysto�ci w kadziach fermentacyjnych.  
 Specjalista w zakresie technologii mi�sa i produktów mi�snych opracowuje i ulepsza technologie 
przetwarzania mi�sa w gotowe produkty. Mo�e pracowa� zarówno w zakładach produkcyjnych, gdzie 
zajmuje si� procesami technologicznymi na skal� przemysłow�, jak i w instytutach naukowych, 
przygotowuj�c receptury w tzw. mikroskali przemysłowej. Jego zadania obejmuj� ocen� jako�ci 
mi�sa i jego przydatno�ci do spo�ycia. Zajmuje si� równie� obróbk� surowego mi�sa (peklowanie, 
w�dzenie, gotowanie), wyrobem w�dlin, konserw zawieraj�cych mi�so oraz przetwarzaniem tłuszczy 
zwierz�cych. 
 Praca specjalisty technologa cukrownictwa polega na opracowywaniu i wdra�aniu produkcji cukru 
z buraków cukrowych. Specjali�ci w tej dziedzinie s� głównie zatrudniani w zakładach 
produkcyjnych, rzadziej w instytutach badawczych. Technolog cukrownictwa nadzoruje przebieg 
całego procesu technologicznego produkcji cukru. 
 Specjalista technolog przetwórstwa owoców i warzyw zajmuje si� opracowywaniem nowych 
i udoskonalaniem istniej�cych technologii przetwarzania owoców i warzyw w gotowe, trwałe 
produkty spo�ywcze, takie jak soki, konfitury, d�emy, kompoty, kiszonki, marynaty i konserwy. 
Przygotowuj�c nowe receptury, ocenia jako�� owoców i warzyw, wybiera taki sposób rozdrabniania 
i pasteryzacji, aby nie straciły one warto�ci od�ywczych. Bada cechy smakowe i zapachowe, ocenia 
kwasowo�� owoców. Na ka�dym etapie przeprowadza badania mikrobiologiczne w celu dokładnego 
utrwalenia przetworów. 
 Zadania specjalisty technologii piekarskiej obejmuj� nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu 
wypieku pieczywa oraz kontrol� jako�ci produktów. Ocenia on przydatno�� surowców (głównie m�ki) 
i opiniuje ich dostawców. Na podstawie informacji z działu zbytu wprowadza do produkcji nowe 
rodzaje pieczywa lub wycofuje stare. Wymaga to cz�sto przebudowy linii technologicznej lub 
zastosowania nowych maszyn, które powinien zna�, by ocenia� ich przydatno�� w konkretnym 
zakładzie.  
 Podobne zadania, cho� dotycz�ce innych produktów, spełnia specjalista technologii mleczarskiej, 
którego działalno�� dotyczy wytwarzania produktów mlecznych. Bardzo wa�n� rol� w tej bran�y 
odgrywa współpraca z laboratorium, która rozpoczyna si� w momencie odbierania surowca (analizy 
jako�ci i analizy mikrobiologiczne). Podobnie jak w innych bran�ach spo�ywczych, specjalista 
technologii mleczarskiej odpowiada za wprowadzanie do produkcji nowego asortymentu. 
 In�ynier technologii �ywno�ci, poza zakładami produkcyjnymi i przetwórczymi, mo�e pracowa� 
w instytucie badawczym, np. w pracowni technologii �ywno�ci i �ywienia. Ze wzgl�du na bardzo 
du�� ró�norodno�� substancji od�ywczych technologowie wykonuj� badania w �ci�le okre�lonym 
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zakresie, np. dotycz�ce zawarto�ci tłuszczy, białka, cukru. Technolog �ywienia zajmuj�cy si� 
tłuszczami bada ich jako��, okre�la skład kwasów tłuszczowych, witamin, tłuszczy rozpuszczalnych 
i cholesterolu, bada smak i zapach badanej próbki. Jego zadaniem jest tworzenie i aktualizowanie 
bazy danych zawieraj�cych pełne informacje o krajowych i zagranicznych produktach spo�ywczych. 
Opracowuje wa�ne dla dietetyków i lekarzy tablice warto�ci od�ywczych.  
 Mo�na te� wyró�ni� stanowiska pracy zwi�zane z usytuowaniem w hierarchii organizacyjnej danego 
przedsi�biorstwa lub instytutu. Oto cztery najbardziej typowe stanowiska w tym zawodzie: kierownik 
wy�szego szczebla (zakładu), �redniego szczebla (zmiany, linii) lub ni�szego szczebla (brygadzista); 
technolog (główny technolog); laborant oraz pracownik naukowy.  
 Na stanowisku kierowniczym in�ynier technologii �ywno�ci dba o sprawn� prac� podległej mu cz��ci 
zakładu przemysłowego, zajmuje si� wi�c organizacj� stanowisk pracy i nadzorowaniem podległych 
mu pracowników oraz nadzorem nad koordynacj� i przebiegiem poszczególnych etapów produkcji.  
 Obowi�zkiem technologa jest nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu technologicznego. Jego 
zadania obejmuj� doskonalenie ju� istniej�cych i wdra�anie nowych technologii i receptur oraz 
opracowywanie nowych norm zakładowych, kontrol� jako�ci produktów i stanu technicznego 
urz�dze�. Do jego obowi�zków zaliczy� trzeba tak�e współprac� z laboratoriami, okre�lanie 
przydatno�ci technologicznej poszczególnych surowców i półproduktów oraz uaktualnianie własnej 
wiedzy fachowej. 
 Pracownik laboratorium wykonuje wszechstronne analizy biochemiczne surowców oraz 
produktów kolejnych etapów procesu technologicznego. Współpracuj�c z technologami, czuwa nad 
jako�ci(produktu finalnego. 
 Pracownicy naukowi opracowuj� nowe receptury i technologie w skali laboratoryjnej, wprowadzaj� 
je do produkcji na skal� przemysłow� oraz prowadz� badania nad popraw� trwało �ci i jako�ci 
produktów spo�ywczych. Ponadto systematycznie poszerzaj� wiedz� własn�, a tak�e niekiedy 
prowadz� działalno�� dydaktyczn�. 
 In�ynier technologii �ywno�ci mo�e wi�c wykonywa(bardzo ró�ne czynno�ci. W czasie swojej pracy 
posługuje si� zarówno narz�dziami laboratoryjnymi (mikroskop, lepko�ciomierz) i obliczeniowymi 
(komputer), jak i urz�dzeniami biurowymi. Niekiedy prowadzi ksi��k� produkcji oraz pisze rozmaite 
sprawozdania. Cz�sto nadzoruje działanie automatycznych i półautomatycznych linii produkcyjnych, 
co wymaga dogł�bnego poznania zasad ich działania i sterowania.  
 
 �
rodowisko pracy 

 
materialne �rodowisko pracy 
 
 
�
rodowiskiem pracy in�yniera technologii �ywno�ci s� hale produkcyjne, laboratoria, pomieszczenia 

biurowe oraz (bardzo rzadko) otwarte przestrzenie i magazyny. 
 Technologowie zatrudnieni w przemy�le mog� mie� do czynienia ze zmienn� temperatur� powietrza 
(np. chłodnie), hałasem i wibracjami na granicy norm (cukrownie) lub z wilgoci� (mleczarnie, 
browary) i podwy�szon� temperatur� (piekarnie). Praca w hali produkcyjnej wymaga niekiedy 
poruszania si� mi�dzy maszynami po �liskich, zmoczonych wod� lub olejem powierzchniach. 
Przestrzenie bywaj� ograniczone, a przej�cia w�skie i na ró�nych poziomach. Pracownicy stykaj� si� 
w niektórych przypadkach z gazami i pyłami (kadzie fermentacyjne, młyny, cukrownie). Czasem 
pracy towarzysz� te(intensywne zapachy (w�dzarnie, browary, cukrownie) lub widoki (ubojnie).  
 Technologowie w laboratorium bywaj� nara�eni na szkodliwe działanie substancji wydzielanych 
przez makro- i mikroorganizmy lub niektóre alergeny (np.: �rodki konserwuj�ce) 
 In�ynier technolog �ywno�ci nie jest zagro�ony �adn� z chorób zawodowych. Na niektórych 
stanowiskach istnieje niewielkie ryzyko wypadków, szczególnie w sytuacjach awaryjnych, 
spowodowanych kontaktem z par� wodn�, �r�cymi substancjami chemicznymi (ługi, kwasy) czy 
zbiornikami pod ci�nieniem (autoklawy). W celach ochronnych pracownicy u�ywaj� wtedy 
fartuchów, r�kawic gumowych i okularów.  
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 Osoby maj�ce kontakt z produkcj� nosz� ze wzgl�dów higienicznych białe fartuchy, nakrycia głowy 
i osłony brody. W wielu przypadkach obowi�zuje zakaz noszenia bi�uterii, sztucznych rz�s i paznokci 
oraz zakaz u�ywania perfum. 
warunki społeczne 
 
 Technologowie �ywno�ci pracuj� zarówno w zespołach jak i indywidualnie. Zespołowo pracuje si� 
np. w laboratorium i instytutach badawczych, natomiast w produkcji raczej indywidualnie. 
Indywidualnie pracuje tak�e osoba zajmuj�ca si� dydaktyk� i przeprowadzaj�ca szkolenia. 
 Praca in�yniera technologa wymaga jednak stałej współpracy i konsultacji.  
 
warunki organizacyjne 
 
 In�yniera technologa �ywno�ci obowi�zuje w zasadzie o�miogodzinny dzie� pracy. Niekiedy praca 
ma charakter zmianowy, gdy (wymaga tego całodobowy proces produkcyjny (piekarnia, browar). 
Równie� tam, gdzie wyst�puj(sezonowe spi�trzenia prac w okresie zbiorów (kampanie cukrownicze, 
ziemniaczane, przetwórstwo owocowo-warzywne) wymaga si�, by technolog kontrolował wszystkie 
zmiany.  
 Praca w produkcji jest nadzorowana okresowo lub tylko ze wzgl�du na wybór głównych 
celów i zada�, natomiast w instytucie naukowym nadzór ma charakter symboliczny.  
 Przedstawiciele zawodu z reguły pełni� kierownicze stanowiska i wtedy przebieg ich pracy nie jest 
zrutynizowany. Dbaj� o wyposa�enie i remont maszyn, odpowiadaj� za bezpiecze�stwo podległych 
im ludzi, mog� te� odpowiada� materialnie w przypadku podj�cia bł�dnych decyzji. Przy 
nadzorowaniu procesów technologicznych praca jest bardziej rutynowa: wymaga przestrzegania 
przyj�tych reguł  kontroli urz�dze� i jako�ci surowców i produktów .  
 Pracownicy naukowi utrzymuj� �cisły kontakt z zakładami produkcyjnymi, gdy badania s� 
wykonywane cz�sto na ich zlecenie, co wi��e si� z podró�ami po całym kraju, a niekiedy za granic�.  
 

WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE 
 
 In�ynieria technologii �ywno�ci jest dziedzin(interdyscyplinarn�: wymaga wiedzy z zakresu chemii, 
biologii, techniki czy fizyki. Bardzo wa�na jest te� sprawno�� zmysłów: powonienia, smaku oraz, 
w mniejszym stopniu, dotyku, a tak�e zdolno�� do rozró�niania barw.  
 Rodzaj po��danych cech charakteru zale�y od stanowiska pracy. Od kierownika wydziału 
produkcyjnego nale�y oczekiwa� zdolno�ci organizacyjnych i umiej�tno�ci porozumiewania si� 
z lud�mi. Istotna jest te� umiej�tno�� opanowywania silnych emocji w sytuacjach konfliktowych, 
a tak�e umiej�tno�� podejmowania szybkich i trafnych decyzji, szczególnie w warunkach 
nietypowych i awaryjnych. 
 Technolog powinien by� spostrzegawczym obserwatorem, przygotowanym wprawdzie do 
wykonywania wielu zrutynizowanych czynno�ci kontrolnych, ale jednocze�nie zdolnym do 
dostrze�enia niewielkich odst�pstw od normalnego przebiegu procesu technologicznego. Przydaj� si� 
w jego pracy uzdolnienia techniczne, rozumienie zasad działania maszyn i przebiegaj�cych w nich 
procesów. 
 Praca laboranta wymaga zdolno�ci do koncentracji i dokładno�ci, które maj� wpływ na poprawno�� 
przeprowadzanych analiz. Jest to na pewno stanowisko dla ludzi cierpliwych i wytrwałych. Podobne 
cechy powinien posiada(naukowiec, który poza zdolno�ci� do logicznego my�lenia, samodzielno�ci�, 
niezale�no�ci� opinii i wyobra�ni�, powinien cechowa� si� umiej�tno�ci� współpracy z innymi. 
W przypadku prowadzenia działalno�ci dydaktycznej wymagane jest jasne formułowanie my�li 
i wła�ciwe przekazywanie informacji.  
 
 
wymagania fizyczne i zdrowotne 
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 Pracownik zakładu przemysłowego powinien mie� wysok� ogóln� wydolno�� fizyczn�. Niezb�dna 
jest du�a sprawno�� narz�dów w�chu, smaku (np. w pracowni sensorycznej analizy �ywno�ci), dotyku 
(np. w laboratorium), wzroku i słuchu. 
 Przeciwwskazaniem do zatrudnienia, wynikaj�cym z konieczno�ci kontaktu z �ywno�ci�, jest 
nosicielstwo chorób zaka�nych (gru�lica płuc, salmonelloza) oraz choroby weneryczne, układu 
oddechowego (rozedma płuc, pylica, astma), skóry r�k i uczulenia na substancje znajduj�ce si� 
w miejscu pracy. 
 
�
rodowisko hal produkcyjnych nie pozwala na zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Jednak�e 

w laboratorium mog� pracowa� ludzie niedosłysz�cy lub z niewielk�, pozwalaj�c� na poruszanie si� 
dysfunkcj� r�k i nóg. Je�eli placówka zaopatrzona jest w sprz�t komputerowy z odpowiednio du�ym 
ekranem, istnieje mo�liwo�� zatrudnienia osoby niedowidz�cej (np. w Instytucie �ywienia, 
zajmuj�cym si� mi�dzy innymi badaniami statystycznymi). Ostatecznie przydatno�� do pracy okre�la 
lekarz na podstawie wyników bada� standardowych, WR, prze�wietlenia płuc i bada� na 
nosicielstwo. 
 

WARUNKI PODJ�CIA PRACY W ZAWODZIE 
 
 In�ynier technologii �ywno�ci musi mie� wy�sze wykształcenie. Mo�na je uzyska� w wi�kszo�ci 
uczelni rolniczych oraz (w zakresie pojedynczych specjalno�ci) w niektórych uczelniach 
technicznych.  
W zale�no�ci od szkoły oraz specjalizacji w wymienionych placówkach mo�na uzyska� wykształcenie 
wy�sze zawodowe, magisterskie lub magisterskie uzupełniaj�ce w trybie studiów dziennych, 
wieczorowych oraz eksternistycznych. 
 Dla pracodawców wa�nym kryterium jest cz�sto nie tyle wykształcenie potencjalnego pracownika, ile 
jego do�wiadczenie zawodowe. Dlatego te(stanowiska typowe dla in�ynierów technologii �ywno�ci 
cz�sto s� obsadzane przez techników danej bran�y (tzn. posiadaj�cych wykształcenie �rednie). 
Wyj�tek stanowi� stanowiska naukowe oraz kierownicze wy�szego szczebla. 
 W wielu firmach przydaje si� umiej�tno�� posługiwania si� komputerem i znajomo�� 
j�zyków obcych. 
 
 

MO�LIWO�� AWANSU W HIERARCHII ZAWODOWEJ  
 
 Mo�liwo�ci awansu in�yniera technologii �ywno�ci s� bardzo du�e. Po uko�czeniu studiów zwykle 
znajduje on zatrudnienie na ni�szych szczeblach hierarchii zawodowej, obejmuj�c np. stanowisko 
brygadzisty w zakładzie produkcyjnym lub młodszego asystenta w instytucie badawczym. Wchodz�c 
na kolejne szczeble kariery zawodowej mo�e obj�� funkcj� kierownika laboratorium, instytutu, 
oddziału produkcyjnego, głównego technologa, dyrektora zakładu czy profesora. 
 Awans zale�y przede wszystkim od zajmowanego stanowiska, sta�u pracy, wywi�zywania si� 
z obowi�zków, cech osobistych i tempa rozwoju zakładu. Nast�puje on najcz��ciej na wniosek 
przeło�onego i jest zatwierdzany przez kierownictwo firmy, rad� naukow� itp. Tempo awansu zale�y 
te� od aktywno�ci zawodowej pracownika: samokształcenia czy uczestnictwa w kursach 
organizowanych przez zakład. 
 
 

MO�LIWO�� PODJ�CIA PRACY PRZEZ DOROSŁYCH 
 
 Nie istniej� formalne ograniczenia wiekowe dla kandydatów do pracy. Dla pracodawców bardzo 
wa�ne jest do�wiadczenie zawodowe kandydata; poszukiwani s� wi�c przede wszystkim specjali�ci 
o długim sta�u pracy. Mo�na przyj��, �e zarówno m��czy�ni, jak i kobiety do około 45 roku �ycia, 
ciesz�cy si� dobrym zdrowiem oraz maj�cy za sob� znaczn� praktyk� zawodow�, maj� du�e szanse 
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znalezienia nowej pracy. Wydaje si�, �e w pó�niejszym wieku nie opłaca si� podejmowa� nauki 
zawodu od podstaw. Jest to natomiast celowe w przypadku osób ze �rednim wykształceniem, którym 
wykształcenie wy�sze otwiera drog� do awansu. 
 

IZAWODY POKREWNE 
 
biochemik 
in�ynier biotechnologii 
technik technologii �ywno�ci 
technik �ywienia zbiorowego 
dietetyk 
operator maszyn do przetwórstwa �ywno�ci i produktów pokrewnych 
literatura 
 
Pijanowski E., Dłu�ewski M., Dłu�ewska E., Ogólna technologia �ywno�ci, Wydawnictwa Naukowo-
Techniczne, Warszawa 1990. 
Lewicki P., In�ynieria procesowa i aparatura przemysłu spo�ywczego, Wydawnictwa Naukowo-
Techniczne, Warszawa 1990. 
Piekarstwo i ciastkarstwo (praca zbiorowa, red.: Ambroziak Z .), Wydawnictwa Naukowo-
Techniczne, Warszawa 1989. 
 Wydawnictwo Sigma NOT wydaje ponadto kilka miesi�czników bran�owych: Przemysł spo�ywczy, 
Gospodarka mi�sna, Przegl�d fermentacyjny i owocowo-warzywny, Przegl�d zbo�owo-młynarski, 
Przegl�d piekarski i cukierniczy, Przegl�d gastronomiczny. 
(Roman Doradzi�ski) 
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SZANSE ZATRUDNIENIA I PŁACE 

Na koniec roku 2002 w zawodzie In�ynier technologii �ywno�ci - (21414), liczba osób bezrobotnych 
zarejestrowanych w urz�dach pracy wynosiła 872  osób. W poszczególnych województwach sytuacja 
kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 82 
Kujawsko-pomorskie 41 
Lubelskie 80 
Lubuskie 17 
Łódzkie 29 
Małopolskie 39 
Mazowieckie 109 
Opolskie 10 
Podkarpackie 31 

Podlaskie 29 
Pomorskie 48 �
l�skie 16 �
wi�tokrzyskie 29 

Warmi�sko-mazurskie 99 
Wielkopolskie 130 
Zachodniopomorskie 83 

W drugim półroczu 2002r. liczba ofert pracy zgłoszonych do urz�dów pracy w zawodzie In�ynier 
technologii �ywno�ci wynosiła  96. W poszczególnych województwach zgłoszono  oferty pracy  dla 
zawodu w nast�puj�cej ilo�ci: 
Dolno�l�skie 4 
Kujawsko-pomorskie 2 
Lubelskie 8 
Lubuskie 6 
Łódzkie 4 
Małopolskie 5 
Mazowieckie 17 
Opolskie 0 
Podkarpackie 5 

Podlaskie 3 
Pomorskie 3 �
l�skie 4 �
wi�tokrzyskie 1 

Warmi�sko-mazurskie 10 
Wielkopolskie 14 
Zachodniopomorskie 10 

Według danych GUS za 2002 rok przeci�tne wynagrodzenie osób zatrudnionych  w zawodach z grupy 
In�ynierowie technologii �ywno�ci wynosiło 2994,29. Według tych danych wynagrodzenie w tej 
grupie zawodów wynagrodzenie w poszczególnych województwach kształtowało si� nast�puj�co 
Dolno�l�skie 2319,05 
Kujawsko-pomorskie 4056,05 
Lubelskie 3443,47 
Lubuskie 2964,19 
Łódzkie 2744,23 
Małopolskie 2304,49 
Mazowieckie 3659,85 
Opolskie 4573,25 
Podkarpackie 2573,78 

Podlaskie 3228,72 
Pomorskie 3544,1 �
l�skie 2507,15 �
wi�tokrzyskie 2431,89 

Warmi�sko-mazurskie 2465,47 
Wielkopolskie 3027,03 
Zachodniopomorskie 2473,81 

Według danych GUS za 2002 liczba osób pełnozatrudnionych w zawodach z grupy In�ynierowie 
technologii �ywno�ci,  wynosiła 3042. Liczba osób pełnozatrudnionych w tej grupie zawodów w 
poszczególnych województwach kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 159 
Kujawsko-pomorskie 134 
Lubelskie 27 
Lubuskie 111 
Łódzkie 323 
Małopolskie 159 
Mazowieckie 586 
Opolskie 19 
Podkarpackie 103 

Podlaskie 139 
Pomorskie 139 �
l�skie 80 �
wi�tokrzyskie 54 

Warmi�sko-mazurskie 471 
Wielkopolskie 469 
Zachodniopomorskie 69 
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TECHNIK TECHNOLOGII �YWNO�CI 
 
kod zawodu 3213 
inne nazwy zawodu:  
 

ZADANIA I CZYNNO �CI ROBOCZE  
 
 Technik technologii �ywno�ci uczestniczy w procesie zabezpieczania surowców zwierz�cych 
i ro�linnych oraz ich przetwarzania w gotowe artykuły spo�ywcze. Ze wzgl�du na ró�norodno�� tych 
surowców oraz wykorzystywanych do ich obróbki rozmaitych technologii w obr�bie zawodu 
wyró�nia si� 14 specjalno�ci, które ł�czy wspólny cel - wytwarzanie artykułów spo�ywczych 
wysokiej jako�ci (zdrowych, smacznych, trwałych i estetycznych), zgodnie z zasadami rachunku 
ekonomicznego i metodami, na ile to mo�liwe, przyjaznymi dla �rodowiska.  
 Technik technologii �ywno�ci mo�e si� specjalizowa� w cukrownictwie, produkcji produktów 
spo�ywczych, produkcji piekarsko-ciastkarskiej, cukierniczej, technologii chłodniczej, fermentacji, 
przetwórstwie mi�sa, rybnym, mleczarskim, zbo�owym, ziemniaczanym, owocowo-warzywnym, 
surowców olejarskich oraz przetwórstwie drobiu i jaj. 
 Technik technologii �ywno�ci bierze udział w opracowywaniu receptur, instrukcji technologicznych 
oraz norm zakładowych dla wyrobu, wdra�a je do produkcji (próby technologiczne) oraz koryguje 
zaobserwowane wady i braki. Nadzoruje przebieg produkcji i utrzymanie re�imu technologicznego na 
jednym lub kilku powierzonych mu odcinkach: od przyj�cia surowców do zakładu i ich 
odpowiedniego składowania, przez obróbk� wst�pn� (sortowanie, mycie, obieranie, rozdrabnianie 
itp.), wytworzenie półproduktów, ich dalsze przetwarzanie (filtrowanie, w�dzenie, zag�szczanie 
fermentowanie itp.), a� do uzyskania gotowych wyrobów, ich pakowanie i przekazanie do magazynu. 
Do jego zada� nale�y równie� kontrola jako�ci surowców i produktów na ka�dym etapie procesu 
technologicznego (np. organoleptyczna - ocena smaku i zapachu, wzrokowa ocena barwy i dotykowa 
konsystencji).Zajmuje si� tak�e analizowaniem przyczyn powstawania braków i i ich eliminowaniem. 
Istotnym jego zadaniem jest organizowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników tzn. 
pilnowanie wła�ciwego i zgodnego z obowi�zuj�cymi normami wykorzystania przez nich maszyn, 
surowców, energii, czasu pracy, przestrzegania przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy oraz 
przeciwpo�arowych; dokumentowanie zu�ycia surowców, dodatków, opakowa�, ilo�ci 
wyprodukowanych wyrobów, okre�lanie na tej podstawie norm zu�ycia materiałów i wydajno�ci, 
zestawianie ich z obowi�zuj�cymi normami zakładowymi. Technik wykonuje tak�e specjalistyczne 
analizy (fizyczne, chemiczne, mikrobiologiczne) surowców, półproduktów i produktów w warunkach 
laboratoryjnych. Do jego obowi�zków nale�y wreszcie organizowanie prac i nadzór nad usuwaniem 
awarii maszyn i urz�dze�. 
 W swojej pracy technik posługuje si� urz�dzeniami do pracy biurowej - komputerami, kalkulatorami, 
dokumentami do rozlicze� (dziennik mistrza, faktury do rejestracji zu�ytych w czasie zmiany 
surowców i opakowa� oraz wyprodukowanych wyrobów),odczynnikami chemicznymi i przyrz�dami 
do badania jako�ci produktów (rozdrabniacze, mikroskopy, kalorymetry, pehametry, lepko�ciomierze, 
wilgotno�ciomierze, alkoholomierze).Korzysta ze znajomo�ci instrukcji i zasad obsługi bardzo 
ró�nych, półautomatycznych i automatycznych linii produkcyjnych, receptur wyrobów, instrukcji 
technologicznych, norm produkcji (zu�ycia surowców, energii, opakowa�, wydajno�ci pracy).  
 Obowi�zki technika mo�na tak�e opisa� przyporz�dkowuj�c je do najbardziej typowych stanowisk 
w tym zawodzie. 
 Technolog - opracowuje nowe receptury i wprowadza je do produkcji, zmienia i doskonali istniej�ce 
wyroby. 
 Kierownik �redniego (zmiany, wydziału, linii) i ni�szego (mistrz, brygadzista) szczebla - 
nadzoruje i kontroluje podległych pracowników (przestrzeganie obowi�zuj�cych norm, instrukcji, 
przepisów bhp),organizuje ich prac� (przydziela zadania, dba o rytmiczne zaopatrzenie w surowce do 
produkcji), szkoli, typuje do awansów i nagród odpowiada za jako��, terminowo�� i wydajno�� pracy. 
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Przygotowuje rozliczenia zu�ycia surowców, opakowa�, energii, maszyn itp. Organizuje i nadzoruje 
prace remontowe i modernizacyjne. 
 Laborant - bada organoleptycznie i za pomoc� specjalistycznej aparatury surowce, półprodukty, 
dodatki, odpady na ka�dym etapie produkcji oraz ka�d� parti� gotowego wyrobu. Kontroluje 
zgodno�� ich wła�ciwo�ci fizycznych, chemicznych i organoleptycznych (zawarto�� wody, tłuszczów, 
alkoholu, �rodków konserwuj�cych, konsystencj�, smak i barw�) z obowi�zuj�cymi normami. 
Sprawdza te� jako�� magazynowanych wyrobów. 
 Referent ds. rozlicze� produkcji  - na podstawie danych o pracy wydziałów i całego zakładu 
przygotowuje raporty i zestawienia, które s� podstaw� do podejmowania decyzji przez dyrekcj�, 
zaopatrzeniowców, ksi�gowych. 
 

�RODOWISKO PRACY  
 
materialne �rodowisko pracy 
 
 
�
rodowiskiem pracy technika technologii �ywno�ci na stanowiskach najbardziej charakterystycznych 

dla tego zawodu s� hale fabryczne, magazyny, chłodnie, pomieszczenia biurowe, laboratoria, rzadziej 
otwarta przestrze�. W miejscu pracy ma t do czynienia z wysok� i nisk� lub skokowo zmienn� 
temperatur� (w chłodni mo�e by� + 300 C poza komor� i - 300 C wewn�trz), hałasem na granicy norm 
(cukrownia), wilgoci� (mleczarnie) lub przesuszonym i zapylonym powietrzem (młyny, cukrownie), 
przykrymi, intensywnymi zapachami(opary octu, alkoholu). Praca jest do�� ci��ka lub ci��ka 
i uci��liwa. Wymaga ci�głego, szybkiego przemieszczania si� mi�dzy pracuj�cymi maszynami, 
wózkami przewo��cymi wyroby, cz�sto po �liskim, tłustym lub mokrym podło�u, na ró�nych 
poziomach (piece wapiennicze w cukrowni, kadzie fermentacyjne w procesie fermentacji). Osoby, 
które maj� kontakt z produkcj� nosz� ze wzgl�dów higienicznych białe fartuchy, nakrycia głowy 
i osłony brody, gumowe r�kawice, ubrania ocieplane (chłodnia), a na cz��ci stanowisk robotniczych 
zatyczki do uszu, gumowe buty i fartuchy (kontakt ze �r�cymi �rodkami do mycia aparatury). 
Pracownicy laboratorium u�ywaj� przy wykonywaniu analiz fartuchów, r�kawic gumowych, 
okularów. W niektórych zakładach obowi�zuje zakaz u�ywania perfum, sztucznych rz�s i paznokci, 
bi�uterii. Osoby wykonuj�ce analizy organoleptyczne (szczególnie przy produkcji alkoholu) nie mog� 
pali� papierosów. 
 Najwi�kszym zagro�eniem dla zdrowia mog� by� zatrucia toksycznymi substancjami chemicznymi 
w sytuacjach awaryjnych (fenol, tlenek w�gla, gaz saturacyjny, siarkowodór, amoniak), pylica płuc 
(piekarnia, młyn, cukrownia), oparzenia parami technicznymi, gor�cymi półproduktami i wyrobami 
(cukrownia, piekarnia), urazy (nawet obci�cie palców) i stłuczenia, cz�ste przezi�bienia, reumatyzm 
i zapalenie korzonków, choroby skórne (dro�d�yce i grzybice w przemy�le fermentacyjnym, uczulenie 
na olejki eteryczne),zapalenie spojówek (pył cukrowy). 
 
warunki społeczne  
 
 Niewiele jest w tym zawodzie stanowisk (administracja, laboratorium), na których przewa�aj� 
działania indywidualne. Praca technika polega zwykle na ci�głych kontaktach z lud�mi (podwładnymi 
i przeło�onymi). Organizuje i nadzoruje czynno�ci oraz szkoli podległych mu pracowników, 
za�egnuje konflikty w zespole. Konsultuje wyniki analiz laboratoryjnych 
z przeło�onymi(kierownikiem produkcji, głównym technologiem),współpracuje z laborantami oraz 
brygadzistami i mistrzami z innych działów i zmian, przyjmuje i wykonuje polecenia przeło�onych. 
Jest nadzorowany i jednocze�nie sam nadzoruje innych. 
 
warunki organizacyjne 
 
 Najcz��ciej zakłady przemysłu spo�ywczego pracuj� na trzy zmiany (od 6. do 14., od 14. do 22., od 
22. do 6.), tak�e w niedziele i �wi�ta. Tam, gdzie wyst�puje sezonowe spi�trzenie prac w okresie 
zbiorów (cukrownie, chłodnie, przemysł owocowo -warzywny) obowi�zuje dzie� pracy przedłu�ony 
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do 12 -14 godzin. Praca jest bardzo urozmaicona, czynno�ci s� ró�norodne i pozbawione rutyny. 
Działania technika, chocia� całkowicie zale�ne od instrukcji technologicznych, norm i receptur, 
wymagaj� jednak du�ej samodzielno�ci, odpowiedzialno�ci i umiej�tno�ci podejmowania decyzji na 
podstawie niepełnych danych. Technik odpowiada za bezpiecze�stwo i prac� podległych mu 
pracowników, przebieg produkcji, jako�� wyrobów oraz powierzone mu surowce i maszyny. Mo�e 
ponosi� odpowiedzialno�� materialn� za bł�dne decyzje i niedopełnienie obowi�zków. 
 

WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE 

 
 Technik pracuje głównie umysłowo, w mniejszym stopniu wykorzystuj�c zdolno�ci manualne i sił� 
fizyczn�. Powinien lubi� ruch, zmiany, ró�norodno�� obowi�zków, stały kontakt z lud�mi.  
 Cechy niezb�dne w tym zawodzie to gospodarno��, dokładno��, systematyczno��, spostrzegawczo�� 
(wczesne wychwytywanie wad surowców, zaburze� w przebiegu procesu technologicznego, drobnych 
defektów maszyn, które łatwo mog� zamieni� si� w awarie),szybko�� podejmowania decyzji, 
podzielno�� uwagi, ale i umiej�tno�� skoncentrowania si� na konkretnym problemie. Od technika 
wymaga si� szybkiego refleksu w sytuacjach awaryjnych, umiej�tno�ci samodzielnego, ale 
i rozwa�nego podejmowani decyzji, współpracy z podwładnymi i przeło�onymi, zapami�tywania 
i praktycznego wykorzystywania du�ej ilo�ci bardzo ró�norodnych informacji, ci�głego przerzucania 
si� z jednej czynno�ci na inn�, odpowiedzialno�ci (za powierzone mienie, przebieg produkcji, jako�� 
wyrobów, prac� i bezpiecze�stwo ludzi). Na stanowiskach kierowniczych konieczna jest odporno�� 
na stres, umiej�tno�� organizowania i nadzorowania pracy innych osób, za�egnywania konfliktów 
mi�dzy pracownikami, egzekwowania polece�, opanowanie, swoboda wypowiadania si� w mowie 
i pi�mie(sporz�dzanie raportów i dokumentacji, szkolenie oraz instruowanie robotników na 
stanowiskach).Opracowywanie receptur, instrukcji technologicznych, bie��ce usprawnianie produkcji 
wymaga od pracownika inwencji i pomysłowo�ci. Osoby wra�liwe na widok krwi i �mier� zwierz�t 
nie powinny podejmowa� nauki w specjalno�ciach takich, jak technologia mi�sa i przemysł drobiarski 
(mo�liwo�� uczestnictwa w uboju),natomiast abstynenci i osoby ze skłonno�ci� do nadu�ywania 
alkoholu nie mog� kontrolowa� procesu fermentacji. Kandydaci do pracy w tym zawodzie powinni 
mie� du�� wiedz� z zakresu biologii, chemii, techniki oraz umiej�tno�� praktycznego jej 
wykorzystania. Nieodzowna jest wiedza teoretyczna i praktyczna o surowcach, technologiach 
i maszynach oraz gotowo�� do ci�głego uczenia si� i podnoszenia kwalifikacji, tym bardziej, �e brak 
wy�szego wykształcenia znacznie ogranicza mo�liwo�ci awansu. 
 

WYMAGANIA FIZYCZNE I ZDROWOTNE 
 
 Praca technika wymaga dobrego stanu zdrowia, pełnej sprawno�ci ruchowej, prawidłowo 
rozwini�tych zmysłów (wzroku, słuchu, smaku, w�chu, dotyku), odporno�ci fizycznej i psychicznej 
(praca nocna, z lud�mi, w przedłu�onym czasie). Bezwzgl�dne przeciwwskazania do nauki 
i zatrudnienia, wynikaj�ce z kontaktu z �ywno�ci� oraz własno�ci �rodowiska pracy, to nosicielstwo 
chorób zaka�nych (w tym gru�licy płuc),choroby weneryczne, wady serca, zaawansowana nerwica, 
napady drgawkowe (padaczka), zaburzenia równowagi i �wiadomo�ci, zaawansowany reumatyzm, 
choroby układu oddechowego(rozedma i pylica płuc, astma, uczulenie na substancje wyst�puj�ce 
w miejscu pracy, przewlekłe schorzenia skóry r�k, brak koordynacji ruchowo -wzrokowej. Powa�nym 
utrudnieniem w wykonywaniu zawodu jest daltonizm, płaskostopie, nadci�nienie, wady wzroku 
(astygmatyzm, szkła cylindryczne), słuchu, słabo rozwini�te zmysły w�chu i smaku.  
 
�
rodowisko i warunki pracy (obecno�� maszyn) nie pozwalaj� w zasadzie na zatrudnianie 

niepełnosprawnych, jednak niektóre zakłady przygotowuj� stanowiska pracy chronionej dla osób 
z upo�ledzeniami wzroku, słuchu, ko�czyn dolnych, w okresie remisji chorób psychicznych. S� to 
jednak stanowiska robotnicze, na obrze�u produkcji (r�czne zawijanie cukierków, pakowanie, 
metkowanie wyrobów itp.), nie daj�ce �adnej mo�liwo�ci awansu i kariery zawodowej. Ostatecznie 
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przydatno�� do pracy okre�la lekarz na podstawie indywidualnych wyników bada� (badania 
standardowe, audiogram, nosicielstwo, WR, prze�wietlenie płuc). 
 

WARUNKI PODJ�CIA PRACY W ZAWODZIE  

 
 Zwykle prac� w tym zawodzie podejmuj� absolwenci szkół �rednich (liceum zawodowego lub 
technikum) o specjalno�ci spo�ywczej lub gastronomicznej, jednak nie jest to warunek bezwzgl�dnie 
przestrzegany. W laboratoriach spo�ywczych mog� pracowa� osoby ze �rednim wykształceniem 
chemicznym, w nowoczesnych, wyposa�onych w zautomatyzowane linie produkcyjne, zakładach 
spo�ywczych miejsce technika technologii �ywno�ci zajmuje w nadzorze produkcji mechanik, który 
potrafi łatwiej przewidzie� i samodzielnie usun�� awari� urz�dzenia. Ze wzgl�du na rosn�c� 
komplikacj� techniczn� i wymagania jako�ci produkcji wy�sze wykształcenie staje si� niezb�dne na 
coraz ni�szych stanowiskach kierowniczych i operatorskich. Pracodawcy wol� tak�e zatrudnia� 
pracowników z kilkuletni� praktyk� zawodow� ni� bezpo�rednio po szkole. Wi�kszo�� zakładów nie 
ma potrzeby tworzenia nowych stanowisk, a wolne miejsca pojawiaj� si� w chwili odchodzenia 
pracowników na emerytur�. Tylko firmy bran�y cukrowniczej i owocowo -warzywnej ch�tnie 
przyjmuj� sezonowych pracowników w porze zbiorów owoców i warzyw, proponuj� im jednak 
stanowiska robotnicze. Chocia� formalnie nie istniej� �adne dodatkowe wymagania w wielu firmach, 
szczególnie nowopowstaj�cych lub modernizowanych, od �redniego personelu technicznego oczekuje 
si� umiej�tno�ci obsługi komputera i wózka widłowego. W małych przedsi�biorstwach, gdzie nie 
obowi�zuje �cisły podział obowi�zków, wskazane jest posiadanie prawa jazdy (organizacja 
zaopatrzenia, sprzeda� gotowych wyrobów).  
 Poniewa� lista szkół kształc�cych techników technologii �ywno�ci jest bardzo długa zainteresowani 
nauk� zawodu powinni si�gn�� do Informatora o szkołach rolniczych i gospodarki �ywno�ciowej, 
CDNSR, Brwinów 1995, zawieraj�cego kompletne informacje na ten temat. 
 

MO�LIWO�CI AWANSU W HIERARCHII ZAWODOWEJ 
 
 Technik technologii �ywno�ci rozpoczynaj�cy prac� na stanowisku robotniczym ma w perspektywie 
nast�puj�ce etapy kariery zawodowej:  
w nadzorze technologicznym: stanowisko brygadzisty, majstra (mistrza), kierownika zmiany, rzadziej 
kierownika działu lub wydziału produkcji; 
w kontroli jako�ci: stanowisko technika laboranta, kontrolera jako�ci;  
w administracji: referenta ds. rozlicze�, zaopatrzenia lub normowania; 
 Je�li zdecyduje si� zdoby� wy�sze wykształcenie mo�e zosta� tak�e kierownikiem działu, 
laboratorium zakładu lub nawet prezesem firmy. Praca na tych ostatnich stanowiskach jest bardziej 
skomplikowana, odpowiedzialna i ma charakter głównie umysłowy.  
 Tempo i wysoko�� awansu zale��, jak w ka�dym zawodzie, od zajmowanego stanowiska, sta�u pracy 
(od kilku miesi�cy do trzech lat na ni�szym stanowisku), perspektyw rozwojowych firmy, 
indywidualnych zdolno�ci i cech pracownika. Niezb�dna jest tak�e pozytywna opinia bezpo�redniego 
przeło�onego. W wielu przedsi�biorstwach na ka�de wy�sze stanowisko trzeba zda� egzamin 
kwalifikacyjny, gdzie indziej decyzja o awansie zapada na podstawie decyzji kierownictwa firmy.  
 Wi�ksze szanse na awans maj� te� ci pracownicy, którzy podnosz� swoje kwalifikacje i zdobywaj� 
nowe umiej�tno�ci, bior�c udział w organizowanych i finansowanych przez zakład pracy szkoleniach 
z zakresu np.: 
pedagogiki (praca z uczniami szkół spo�ywczych praktykuj�cymi w zakładzie) 
bhp i ppo� (aktualizowanie i pogł�bianie wiedzy na ten temat); 
analityki laboratoryjnej (nowe odczynniki, metody bada�, szkolenia organoleptyczne) i innych. 
 Dobrze widziane jest te� uczestnictwo w targach, sympozjach, specjalistycznych wyjazdach 
zagranicznych, które pozwala na bie��co uzupełnia� wiedz� o nowych technologiach, maszynach 
i urz�dzeniach, surowcach i dodatkach do �ywno�ci, nowych wyrobach (przy pełnej ochronie 
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tajemnicy receptury) oraz tendencjach rozwojowych przemysłu spo�ywczego (np. wzrost 
zapotrzebowania na tzw. zdrow� �ywno��, wyroby niskosłodzone). 
 

MO�LIWO�CI PODJ�CIA PRACY PRZEZ DOROSŁYCH  

 
 Dost�pu do pracy nie ogranicza formalnie wiek ani płe� kandydata, chocia� pracodawcy ch�tniej 
zatrudniaj� dobrych fachowców, z co najmniej kilkuletni� praktyk� w zawodzie. Poszukiwani s� 
pracownicy w pełni sił fizycznych, w takim samym stopniu m��czy�ni i kobiety, którzy nie 
przekroczyli 45 roku �ycia (z wyj�tkiem wybitnych specjalistów). Chocia� oficjalnie doro�li tak�e 
mog� zacz�� nauk� zawodu od podstaw, ze wzgl�du na du�� ilo�� techników na rynku pracy opłaca 
si� ona tym osobom, które s� zatrudnione w przemy�le spo�ywczym na ni�szych stanowiskach, 
i którym uko�czenie szkoły �redniej (zaocznej lub dla pracuj�cych) otwiera drog� do awansu 
w miejscu pracy. Dla tych osób Zakłady Doskonalenia Zawodowego organizuj� kursy czeladnicze 
i mistrzowskie zako�czone egzaminem (cena kursu kwalifikacyjnego dla cukierników - piekarzy 
wynosiła 500 zł w 1996 roku)  

ZAWODY POKREWNE  
 
 Technolog �ywno�ci konkretnej specjalno�ci mo�e pracowa� w pokrewnych bran�ach przemysłu 
spo�ywczego, przy czym nie we wszystkich specjalno�ciach przyuczenie jest tak samo łatwe (np. 
technik przetwórstwa owocowo-warzywnego najlepiej poradzi sobie w przechowalnictwie, 
chłodnictwie i przetwórstwie ziemniaczanym, technik przetwórstwa jajczarsko - drobiarskiego 
w zakładach mi�snych i garma�eriach, cukiernik w produkcji piekarsko - ciastkarskiej, cukrownik 
jako analityk �rodków spo�ywczych i w laboratoriach innych specjalno�ci).  
 

 INNE ZAWODY POKREWNE: 
 
(na tym samym poziomie wykształcenia:)  
technik �ywienia zbiorowego,  
dietetyk,  
zaopatrzeniowiec bran�y spo�ywczej,  
technik albo inspektor bezpiecze�stwa i higieny pracy. 
 
(na wy�szym poziomie wykształcenia:)  
in�ynier technologii �ywno�ci  
 
(na ni�szym poziomie wykształcenia:) 
operator maszyn do przetwórstwa �ywno�ci i produktów pokrewnych, 
robotnik przemysłu spo�ywczego (masarz, cukiernik, piekarz, młynarz, kwasiarz warzyw itp.)  
 
LITERATURA 
 
 Wymienione pozycje, to przede wszystkim podr�czniki dla uczniów i studentów technologii 
�ywno�ci, poruszaj�ce w nierównym stopniu wi�kszo�� zagadnie� zwi�zanych ze specyfik� zawodu, 
pokazuj�ce jak,czym i w jakich warunkach pracuje technolog �ywno�ci. 
 Tylko dwie pierwsze pozycje opracowane przez Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie 
Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki �ywno�ciowej, zawieraj� pełn� charakterystyk� zawodu i jego 
specjalno�ci, informacje o sposobach kształcenia i obowi�zuj�cych programach nauczania. 
Zało�enia dydaktyczno -wychowawcze. Technikum zawodowe, policealne studium zawodowe dla 
młodzie�y i pracuj�cych. Zawód - technik technologii �ywno�ci, Warszawa - Brwinów 1992. 
Program nauczania: Technikum zawodowe, zawód technik technolog �ywno�ci, specjalno�� 
przetwórstwo owocowo -warzywne. Wdro�enie próbne., Warszawa - Brwinów 1993. 
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Drzazga B., Analiza techniczna w przemy�le spo�ywczym. Podr�cznik dla technikum., WS iP 
Warszawa 1992 
Brochowski J, Technologia przetwórstwa mi�snego (cz 1 i 2). Podr�cznik dla technikum., WSiP, 
Warszawa 1995 
Sikorski Z .E., Technologia �ywno�ci pochodzenia morskiego., WN-T, Warszawa 1980. 
Niewiadomski H., Technologia tłuszczów jadalnych, WN-T, Warszawa 1993.  
Nowotny i inni, Technologia przetwórstwa ziemniaczanego, WN -T, Warszawa 1972. 
Ambroziak Z .,Technologia piekarstwa. Podr�cznik dla technikum, WSiP Warszawa 1992. 
Pytlak Z ., Surowce i materiały pomocnicze w przetwórstwie owocowo - warzywnym, WSiP, 
Warszawa 1982. 
Bijok B.i F., Surowce i technologia �ywno�ci, WSiP, Warszawa 1994. 
Potemkowska E., Drobiarstwo, PWRiL 1975. 
Przegl�d zbo�owo -młynarski (w nim Gazeta Młynarska) Wyd. Sigma NOT, Warszawa (miesi�cznik)  
- informuje o stanie ekonomicznym i perspektywach bran�y zbo�owej i pracy w niej, obowi�zuj�cych 
normach, nowych maszynach i urz�dzeniach 
Informator o szkołach rolniczych i gospodarki �ywno�ciowej, CDNSR,Brwinów 1995. 
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MO�LIWO�CI ZATRUDNIENIA ORAZ PŁACE 

Na koniec roku 2002 w zawodzie Technik technologii �ywno�ci - (31114), liczba osób bezrobotnych 
zarejestrowanych w urz�dach pracy wynosiła 10295 osób. W poszczególnych województwach 
sytuacja kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 699 
Kujawsko-pomorskie 1001 
Lubelskie 720 
Lubuskie 256 
Łódzkie 933 
Małopolskie 357 
Mazowieckie 1149 
Opolskie 356 
Podkarpackie 735 

Podlaskie 431 
Pomorskie 451 �
l�skie 465 �
wi�tokrzyskie 872 

Warmi�sko-mazurskie 421 
Wielkopolskie 958 
Zachodniopomorskie 491 

W drugim półroczu 2002r. liczba ofert pracy zgłoszonych do urz�dów pracy w zawodzie Technik 
technologii �ywno�ci wynosiła 225. W poszczególnych województwach zgłoszono oferty pracy dla 
zawodu w nast�puj�cej ilo�ci: 
Dolno�l�skie 6 
Kujawsko-pomorskie 27 
Lubelskie 8 
Lubuskie 35 
Łódzkie 16 
Małopolskie 11 
Mazowieckie 15 
Opolskie 8 
Podkarpackie 41 

Podlaskie 8 
Pomorskie 7 �
l�skie 16 �
wi�tokrzyskie 1 

Warmi�sko-mazurskie 5 
Wielkopolskie 16 
Zachodniopomorskie 5 

Według danych GUS za 2002 rok przeci�tne wynagrodzenie osób zatrudnionych w zawodach z grupy 
Technicy technologii �ywno�ci wynosiło 2336,71. Według tych danych wynagrodzenie w tej grupie 
zawodów wynagrodzenie w poszczególnych województwach kształtowało si� nast�puj�co 
Dolno�l�skie 1990,23 
Kujawsko-pomorskie 2368,66 
Lubelskie 2018,3 
Lubuskie 2061,42 
Łódzkie 1706,39 
Małopolskie 1885,68 
Mazowieckie 2696,32 
Opolskie 2340,89 
Podkarpackie 1925,12 

Podlaskie 2538,14 
Pomorskie 1758,99 �
l�skie 2266 �
wi�tokrzyskie 2501,48 

Warmi�sko-mazurskie 3322,27 
Wielkopolskie 3035,88 
Zachodniopomorskie 2094,02 

Według danych GUS za 2002 liczba osób pełnozatrudnionych w zawodach z grupy Technicy 
technologii �ywno�ci, wynosiła 5611. Liczba osób pełnozatrudnionych w tej grupie zawodów w 
poszczególnych województwach kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 150 
Kujawsko-pomorskie 247 
Lubelskie 223 
Lubuskie 157 
Łódzkie 324 
Małopolskie 549 
Mazowieckie 988 
Opolskie 290 
Podkarpackie 412 

Podlaskie 184 
Pomorskie 279 �
l�skie 668 �
wi�tokrzyskie 82 

Warmi�sko-mazurskie 130 
Wielkopolskie 720 
Zachodniopomorskie 208 
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PRZETWÓRCA RYB (ROBOTNIK W  PRZETWÓRSTWIE RYB) 
 
kod: 741102 
inne nazwy zawodu: rybak - przetwórca; 

ZADANIA I CZYNNO
�
CI ROBOCZE 

 Do zada� osoby pracuj�cej na stanowisku przetwórcy ryb nale�y szeroko rozumiane przetwarzanie 
ryb i ich półproduktów - jej zadania obejmuj�: 
wst�pne przygotowanie surowców do wytworzenia ustalonego asortymentu wyrobów, tj. odgławianie 
r�czne lub maszynowe, czyszczenie, mycie ryb; 
filetowanie r�czne lub maszynowe, porcjowanie, mielenie ryb; 
formowanie półproduktów lub przygotowanie ich do dalszej obróbki termicznej lub zamra�ania; 
pakowanie, składowanie i przechowywanie ryb (chłodzenie i zamra�anie); 
za - i rozładowanie wózków zamra�alniczych;  
obsługa �rodków transportowych (wózki akumulatorowe, sztaplarki, urz�dzenia d�wigowe); 
porz�dkowanie stanowisk pracy oraz innych miejsc wskazanych przez mistrza zmianowego; 
obsługiwanie oraz bie��ce regulowanie i konserwowanie maszyn i urz�dze� stosowanych 
w przetwórstwie spo�ywczym; 
organizowanie stanowiska pracy z uwzgl�dnieniem utrzymania na bie��co jego czysto�ci i porz�dku.  
 
 W wypadku pracy na trawlerach - przetwórniach dalekomorskich do obowi�zków rybaka - przetwórcy 
nale�y te� uczestniczenie w pracach zwi�zanych z rozładunkiem statku;  
 Pracownik w zakładach przemysłu rybnego zajmuje si� dodatkowo utrwalaniem ryb i półproduktów 
(solenie, w�dzenie, marynowanie). 
 Obecnie praca przetwórcy ryb jest w du�ym stopniu ułatwiona przez wykorzystywanie maszyn 
przetwórczych - odgławiarek, fileciarek, pakowarek itp. 
 
�
RODOWISKO PRACY 

 
materialne �rodowisko pracy 
 
 Rybak - przetwórca, który pracuje w przetwórni umiejscowionej pod pokładem trawlera, jest 
nara�ony na wibracje (zespół wibracyjny jest jego chorob� zawodow�) i hałas, porusza si� po �liskich, 
nierównych, chybotliwych powierzchniach, w miejscu pracy grozi mo�liwo�� wdarcia si� wody.  
 Robotnik w przetwórni na l�dzie pracuje w hali produkcyjnej lub na wolnym powietrzu. W tym 
wypadku warunki pracy zale�� od wyposa�enia zakładu pracy w urz�dzenia i maszyny przetwórcze, 
od tego, czy działa klimatyzacja, czy pracodawca zaopatrzył pracowników w sprz�t bhp. W du�ym 
stopniu wi��e si� to z mo�liwo�ciami eksportowymi firmy - gdy eksportuje swoje wyroby do Unii 
Europejskiej obowi�zuj� bardzo wysokie normy higieny procesów produkcyjnych.  
 Jednak, mimo ró�nic, na obu stanowiskach jest raczej wilgotno i zimno. Do zagro�e� zdrowia zalicza 
si� takie czynniki niebezpieczne, jak ruchome cz��ci maszyn i urz�dze�, poruszaj�ce si� narz�dzia, 
ich ostre i wystaj�ce elementy oraz przemieszczaj�ce si� wyroby i materiały. 
 Do najcz�stszych wypadków nale�� zranienia, skaleczenia, obci�cia palców i opuszków palców. 
W�ród przetwórców ryb najwy�sza jest zapadalno�� na choroby reumatyczne i alergiczne (uczulenia 
na kalmary, kryla, m�k�).  
 
warunki społeczne  
 
 Przetwórca ryb pracuje przy ta�mie, jego kontakty z innymi pracownikami s� ograniczone i polegaj� 
głównie na współdziałaniu oraz, cho

�
 w niewielkim stopniu, na rywalizacji. Charakter pracy nie 

wymaga porozumiewania si� ze współpracownikami. 
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warunki organizacyjne  
 
 Robotnik w zakładach przetwórstwa rybnego pracuje 7 godzin dziennie. Rybak dalekomorski pracuje 
9 do 12 godzin na dob�, a je�li wymagaj� tego okoliczno�ci (statek trafi na du�� ławic� ryb) pracuje 
w systemie zmianowym, przez cał� dob�.  
 Praca przetwórcy ryb jest �ci�le kontrolowana i nadzorowana przez mistrza zmianowego, 
odpowiadaj�cego za przebieg produkcji. 
 

WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE 
 
 Od osób pracuj�cych w tym zawodzie wymaga si� umiej�tno�ci podporz�dkowania, wytrzymało�ci na 
długotrwały wysiłek, odporno�ci emocjonalnej, samokontroli, umiej�tno�ci pracy w warunkach 
monotonnych i w nieprzyjemnych warunkach �rodowiskowych. 
 Przetwórca ryb powinien mie

�
 dobr� ostro�� wzroku, umiej�tno�� rozró�niania barw (potrzebne to 

jest do wypatrzenia kawałków skóry, skrzepów krwi w rybich tuszach, ocenie �wie�o�ci ryby). 
Niezb�dny zmysł równowagi, zwłaszcza w wypadku rybaka - przetwórcy. Inne istotne cechy to: 
zr�czno�� r�k i palców, dobra koordynacja wzrokowo - ruchowa (manipulowanie no�em przy 
patroszeniu r�cznym, obsługa maszyn i urz�dze� przetwórczych). 
 

WYMAGANIA FIZYCZNE I ZDROWOTNE 
 
 Praca w tym zawodzie jest zaliczana do prac bardzo ci��kich; wymaga wysokiej ogólnej wydolno�ci 
fizycznej, du�ej sprawno�ci układów: oddechowego, kr��enia, kostno - stawowego, mi��niowego; 
w wypadku rybaka - przetwórcy tak�e du�ej sprawno�ci narz�dów równowagi. 
 W zawodzie nie mog� pracowa

�
 osoby chore na �ylaki ko�czyn dolnych, cierpi�ce na zaburzenia 

�wiadomo�ci i równowagi, z przewlekłymi chorobami układu kr��enia i oddechowego, a tak�e chorzy 
na choroby skóry r�k i choroby alergiczne. 
 Nie ma mo�liwo�ci zatrudnienia osób niepełnosprawnych. 
 

WARUNKI PODJ�CIA PRACY W ZAWODZIE 

 
 Warunkiem podj�cia pracy jest kierunkowe wykształcenie zawodowe lub �rednie techniczne 
(uko�czone technikum przetwórstwa spo�ywczego, ze specjalno�ci� przetwórstwo ryb). Konieczny 
jest równie� dobry stan zdrowia. 
 

MO�LIWO
�
CI AWANSU W HIERARCHII ZAWODOWEJ  

 
 Mo�liwo�ci s� ograniczone; zale�� od wykształcenia, ambicji, do�wiadczenia konkretnego 
pracownika. Przetwórca ryb mo�e awansowa

�
 na stanowisko mistrza zmianowego produkcji i wy�ej - 

technologa produkcji. 
 

MO�LIWO
��

 PODJ�CIA PRACY PRZEZ DOROSŁYCH 

 
 Najch�tniej zatrudniani s� ludzie w wieku 20 - 40 lat. Osoby starsze raczej nie maj� mo�liwo�ci 
podj�cia pracy w tym zawodzie. 
 

ZAWODY POKREWNE 
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maszynista maszyn d�wigowo - transportowych, 
operator maszyn do przetwórstwa �ywno�ci i produktów pokrewnych 
rybak morski  
technik technologii �ywno�ci 
 

LITERATURA 
 
Morze - miesi�cznik o szeroko rozumianej tematyce morskiej. 
 
Literatura specjalistyczna dost�pna w bibliotece Morskiego Instytutu Rybackiego 
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MO�LIWO
�
CI ZATRUDNIENIA ORAZ PŁACE 

Na koniec roku 2002 w zawodzie Przetwórca ryb (Robotnik w przetwórstwie ryb) - (7410105), 
liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w urz�dach pracy wynosiła 1700 osób. W poszczególnych 
województwach sytuacja kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 11 
Kujawsko-pomorskie 72 
Lubelskie 1 
Lubuskie 20 
Łódzkie 4 
Małopolskie 18 
Mazowieckie 23 
Opolskie 2 
Podkarpackie 2 

Podlaskie 2 
Pomorskie 677 �
l�skie 12 �
wi�tokrzyskie 1 

Warmi�sko-mazurskie 35 
Wielkopolskie 77 
Zachodniopomorskie 743 

W drugim półroczu 2002r. liczba ofert pracy zgłoszonych do urz�dów pracy w zawodzie Przetwórca 
ryb (Robotnik w przetwórstwie ryb)  wynosiła 653. W poszczególnych województwach zgłoszono 
oferty pracy dla zawodu w nast�puj�cej ilo�ci: 
Dolno�l�skie 23 
Kujawsko-pomorskie 2 
Lubelskie 0 
Lubuskie 1 
Łódzkie 0 
Małopolskie 0 
Mazowieckie 0 
Opolskie 0 
Podkarpackie 0 

Podlaskie 0 
Pomorskie 517 �
l�skie 10 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 12 
Zachodniopomorskie 88 

Według danych GUS za 2002 rok przeci�tne wynagrodzenie osób zatrudnionych w zawodach z grupy 
Masarze i robotnicy w przetwórstwie ryb wynosiło 1387,6. Według tych danych wynagrodzenie w tej 
grupie zawodów wynagrodzenie w poszczególnych województwach kształtowało si� nast�puj�co 
Dolno�l�skie 1642,95 
Kujawsko-pomorskie 2157,84 
Lubelskie 1297,23 
Lubuskie 1187,56 
Łódzkie 1112,06 
Małopolskie 1289,68 
Mazowieckie 1566,1 
Opolskie 1333,48 
Podkarpackie 1264,62 

Podlaskie 1659,79 
Pomorskie 1144,64 �
l�skie 1330,28 �
wi�tokrzyskie 1094,9 

Warmi�sko-mazurskie 1543,51 
Wielkopolskie 1238,49 
Zachodniopomorskie 1907,2 

Według danych GUS za 2002 liczba osób pełnozatrudnionych w zawodach z grupy Masarze i 
robotnicy w przetwórstwie ryb, wynosiła 43637. Liczba osób pełnozatrudnionych w tej grupie 
zawodów w poszczególnych województwach kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 842 
Kujawsko-pomorskie 2568 
Lubelskie 2764 
Lubuskie 743 
Łódzkie 6640 
Małopolskie 1242 
Mazowieckie 4133 
Opolskie 426 
Podkarpackie 2612 

Podlaskie 1670 
Pomorskie 2726 �
l�skie 5036 �
wi�tokrzyskie 555 

Warmi�sko-mazurskie 2266 
Wielkopolskie 7212 
Zachodniopomorskie 2202 
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UBOJOWY 
 
kod: 741105 
inne nazwy zawodu:  
 

ZADANIA I CZYNNO �CI ROBOCZE 
 
 Praca ubojowego polega na celowym pozbawianiu zwierz�t �ycia, aby uzyska� artykuły rze�ne (mi�so 
w postaci tusz wieprzowych, wołowych, ciel�cych b�d� innych), które po odpowiedniej obróbce 
sprzedaje si� np. w sklepach mi�snych. Stanowi� one tak�e surowiec do produkcji w�dlin: kiełbas, 
szynek, baleronów, pasztetów, salcesonów itp. Pozbawiaj�c zwierz� �ycia, ubojowy powinien 
zachowywa� wymagane przepisami zasady humanitarnego uboju, utrzymywa� odpowiednie 
parametry technologiczne oraz przestrzega� warunków warunki sanitarno-higienicznych. 
 Ubojowy oszałamia zwierz� za pomoc� kleszczy elektrycznych b�d� aparatu iglicowego, a nast�pnie 
no�em przecina główne naczynia krwiono�ne lub bezpo�rednio serce. Kolejne czynno�ci ubojowego 
zwi�zane s� z opró�nieniem układu krwiono�nego zwierz�cia z krwi. Tusz� wieprzow� trzeba jeszcze 
zanurzy� w gor�cej wodzie i mechanicznie lub r�cznie usun�� szczecin� i naskórek. 
 Do ubojowego nale�y ponadto obróbka wst�pna, czyli usuni�cie naskórka, resztek szczeciny, 
raciczek, gałek ocznych, sutek, profilowanie skóry oraz r�czne lub mechaniczne zdejmowanie skóry. 
 Ostatnim etapem pracy jest podzielenie tuszy (na półtusze lub �wier�tusze) oraz dokładne jej 
oczyszczenie i umycie z resztek krwi, szczeciny i innych zanieczyszcze�. 
 W du�ych zakładach zazwyczaj dokonuje si� uboju (trzody, bydła, ciel�t lub owiec) na 
zmechanizowanych liniach, które wyposa�one s� w odpowiednie urz�dzenia do realizacji kolejnych 
etapów procesu. Ubój odbywa si� systemem potokowym, który polega na nieprzerwanym podawaniu 
zwierz�t i odprowadzaniu tusz do obróbki. 
 

�RODOWISKO PRACY 
 
materialne �rodowisko pracy 
 
 Ubojowy pracuje w pomieszczeniu zwanym hal� ubojow�. Jest to na ogół pomieszczenie zamkni�te, 
o�wietlone w zale�no�ci od pory dnia naturalnie lub sztucznie, wyposa�one w urz�dzenia 
wentylacyjne zapewniaj�ce utrzymanie wymaganej temperatury i wilgotno�ci oraz usuwaj�ce 
nieprzyjemny zapach. 
 Praca wykonywana jest w pozycji stoj�cej lub w ruchu. Bezpiecze�stwu pracownika mog� zagra�a� 
u�ywane przez niego ostre narz�dzia, urz�dzenia pod napi�ciem elektrycznym, poza tym �liskie 
podłogi w hali, a nawet zwierz�ta, zwłaszcza przy nieodpowiednim obchodzeniu si� z nimi. 
 Uci��liwe s� ponadto: hałas, nieprzyjemne zapachy, znaczna wilgotno�� pomieszcze�, zmienna 
temperatura, nieprzyjemny widok poddanych ubojowi zwierz�t itp. 
 Praca w ubojni mo�e przyczynia� si� do powstania schorze� reumatycznych, alergicznych, okalecze� 
i - o czym wspomniano -pora�e� pr�dem. Ponadto wymaga znacznego wysiłku fizycznego, du�ej 
sprawno�ci ruchowej, odporno�ci emocjonalnej oraz gotowo�ci do pracy w nieprzyjemnych 
warunkach �rodowiskowych. 
 
warunki społeczne 
 
 Praca w ubojni ma charakter indywidualny. Kontakty z innymi osobami s� mo�liwe, ale dotycz� tylko 
współpracowników i przeło�onych. 
 
warunki organizacyjne 
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 W zakładach obowi�zuj� zazwyczaj stałe godziny pracy (6-9 godzin dziennie), jednak praca mo�e 
mie� tak�e charakter zmianowy (ł�cznie z nocn� zmian�). W czasie zwi�kszonego popytu na mi�so 
i jego przetwory (np. w okresach �wi�tecznych) zdarzaj� si� okresy pracy w zwi�kszonym wymiarze 
godzin, a nawet w niedziele i �wi�ta oraz wolne soboty. Wi�kszo�� wykonywanych przez ubojowego 
czynno�ci jest zrutynizowana. Rytm zaj�� oraz ich organizacj� okre�laj� warunki technologiczne 
w danym zakładzie. Odpowiedzialno�� ubojowego ograniczona jest do własnego stanowiska pracy. 
Wykonuje on prace zlecone przez zwierzchnika i jest przez niego kontrolowany. Ubojowy pracuje 
w odzie�y roboczej, na któr� składaj� si�: biały i gumowy fartuch, czepek na głow� oraz odpowiednie 
obuwie, odporne na przemakanie.  
 

WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE 
 
 Ze wzgl�du na specyfik� pracy ubojowego dla kandydatów do tego zawodu bardzo wa�na jest du�a 
odporno�� emocjonalna (widok zabijanych zwierz�t) oraz gotowo�� do pracy w nieprzyjemnych 
warunkach �rodowiskowych. Kandydat powinien ponadto wykazywa� zainteresowania i zdolno�ci 
techniczne (z racji stosowanych narz�dzi, maszyn i urz�dze�). Ubojowy musi umie� działa� 
w warunkach monotonnych - wielogodzinnego wykonywania powtarzaj�cych si� czynno�ci. Ze 
wzgl�du na charakter pracy - posługiwanie si� narz�dziami i urz�dzeniami - wa�na jest koordynacja 
wzrokowo-ruchowa, zmysł równowagi, szybki refleks, spostrzegawczo��, zr�czno�� r�k i palców, 
zdolno�� koncentracji uwagi oraz jej podzielno��. Ponadto ubojowy, maj�cy do czynienia 
z maszynami, musi umie� pracowa� w szybkim tempie. Niezb�dna jest równie� wytrzymało�� na 
długotrwały wysiłek fizyczny. 
 

WYMAGANIA FIZYCZNE I ZDROWOTNE 

 
 Praca nale�y do ci��kich, tote� wymaga dobrego ogólnego stanu zdrowia, sprawno�ci układu kostno-
stawowego i mi��niowego, du�ej sprawno�ci narz�dów zmysłów, silnej budowy ciała i wysokiej 
ogólnej wydolno�ci fizycznej. Nie ma mo�liwo�ci zatrudnienia osób niepełnosprawnych. 
 Przeciwwskazaniami do podj�cia pracy ubojowego s�: choroby reumatyczne, płaskostopie drugiego 
stopnia, zawroty głowy, zaburzenia równowagi, napady drgawkowe, daltonizm, silna reakcja 
(wra�liwo��) na widok uboju i krwi. 
 Wykonywanie zawodu wykluczaj�: nosicielstwo chorób zaka�nych, gru�lica płuc, przewlekłe zmiany 
chorobowe skóry r�k. 
 

WARUNKI PODJ�CIA PRACY W ZAWODZIE 
 
 Niezb�dne jest wykształcenie zasadnicze zawodowe. Mo�na je uzyska� w trzyletnich szkołach 
kształc�cych w zawodzie „aparatowy przetwórstwa mi�snego” (46 szkół w Polsce) lub „operator 
maszyn i urz�dze� przemysłu spo�ywczego, specjalizacja: przetwórstwo mi�sne” (70 szkół). Do pracy 
przygotowuj� tak�e w licea zawodowe ze specjalizacj� „operator procesów technologicznych 
przemysłu spo�ywczego” (11 szkół). 
  

MO�LIWO �� AWANSU W HIERARCHII ZAWODOWEJ  

 
 Ubojowy, który sko�czył szkoł� zasadnicz�, mo�e podwy�szy� kwalifikacje w trzyletnim technikum 
zawodowym - w szkole dla młodzie�y i dorosłych w systemie dziennym, zaocznym b�d� 
wieczorowym. �rednie wykształcenie zawodowe uprawnia do tytułu technika technologa �ywno�ci, 
co z kolei otwiera drog� do dalszego kształcenia na poziomie wy�szym i uzyskania tytułu magistra 
in�yniera lub in�yniera technologii �ywno�ci. 
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 Formalne podwy�szenie kwalifikacji stwarza szanse awansu w hierarchii zawodowej: ze stanowiska 
ubojowego kolejno na stanowisko brygadzisty, mistrza, kierownika działu, technologa itd. 
 

MO�LIWO �� PODJ�CIA PRACY PRZEZ DOROSŁYCH 
 
 Prac� mog� podj�� osoby starsze, nawet powy�ej 50 roku �ycia, pod warunkiem posiadania 
odpowiednich kwalifikacji, dobrego ogólnego stanu zdrowia oraz braku przeciwwskaza� do 
wykonywania zawodu (przewlekłe choroby reumatyczne, alergie, choroby zaka�ne, wady narz�dów 
zmysłu itp.). 
 

ZAWODY POKREWNE 
 
masarz 
przetwórca ryb 
młynarz 
technik technologii �ywno�ci 
piekarz 
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MO�LIWO �CI ZATRUDNIENIA ORAZ PŁACE 

Na koniec roku 2002 w zawodzie Ubojowy - (7410108), liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych 
w urz�dach pracy wynosiła 1842 osób. W poszczególnych województwach sytuacja kształtowała si� 
nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 126 
Kujawsko-pomorskie 287 
Lubelskie 74 
Lubuskie 72 
Łódzkie 126 
Małopolskie 79 
Mazowieckie 179 
Opolskie 81 
Podkarpackie 88 

Podlaskie 34 
Pomorskie 115 
�l�skie 45 
�wi�tokrzyskie 28 
Warmi�sko-mazurskie 170 
Wielkopolskie 249 
Zachodniopomorskie 89 

W drugim półroczu 2002r. liczba ofert pracy zgłoszonych do urz�dów pracy w zawodzie Ubojowy 
wynosiła 262. W poszczególnych województwach zgłoszono oferty pracy dla zawodu w nast�puj�cej 
ilo�ci: 
Dolno�l�skie 18 
Kujawsko-pomorskie 13 
Lubelskie 2 
Lubuskie 6 
Łódzkie 33 
Małopolskie 5 
Mazowieckie 39 
Opolskie 12 
Podkarpackie 12 

Podlaskie 8 
Pomorskie 17 
�l�skie 17 
�wi�tokrzyskie 7 
Warmi�sko-mazurskie 25 
Wielkopolskie 48 
Zachodniopomorskie 0 

Według danych GUS za 2002 rok przeci�tne wynagrodzenie osób zatrudnionych w zawodach z grupy 
Masarze i robotnicy w przetwórstwie ryb wynosiło 1387,6. Według tych danych wynagrodzenie w tej 
grupie zawodów wynagrodzenie w poszczególnych województwach kształtowało si� nast�puj�co 
Dolno�l�skie 1642,95 
Kujawsko-pomorskie 2157,84 
Lubelskie 1297,23 
Lubuskie 1187,56 
Łódzkie 1112,06 
Małopolskie 1289,68 
Mazowieckie 1566,1 
Opolskie 1333,48 
Podkarpackie 1264,62 

Podlaskie 1659,79 
Pomorskie 1144,64 
�l�skie 1330,28 
�wi�tokrzyskie 1094,9 
Warmi�sko-mazurskie 1543,51 
Wielkopolskie 1238,49 
Zachodniopomorskie 1907,2 

Według danych GUS za 2002 liczba osób pełnozatrudnionych w zawodach z grupy Masarze i 
robotnicy w przetwórstwie ryb, wynosiła 43637. Liczba osób pełnozatrudnionych w tej grupie 
zawodów w poszczególnych województwach kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 842 
Kujawsko-pomorskie 2568 
Lubelskie 2764 
Lubuskie 743 
Łódzkie 6640 
Małopolskie 1242 
Mazowieckie 4133 
Opolskie 426 
Podkarpackie 2612 

Podlaskie 1670 
Pomorskie 2726 
�l�skie 5036 
�wi�tokrzyskie 555 
Warmi�sko-mazurskie 2266 
Wielkopolskie 7212 
Zachodniopomorskie 2202 
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RZE
�

NIK W�DLINIARZ 
kod: 741104 
inne nazwy zawodu: aparatowy przetwórstwa mi�snego, w�dliniarz, konserwiarz 

ZADANIA I CZYNNO �CI ROBOCZE 
 
Masarz zajmuje si� przygotowaniem mi�sa do spo�ycia i do przetwórstwa. 
W trakcie pracy dokonuje obróbki oraz klasyfikacji poubojowej mi�sa oraz dzieli tusze zwierz�t 
rze�nych na �wier�- i półtusze oraz elementy rozbiorowe lub elementy kulinarne. Do jego zada� 
nale�y: 
konserwowanie mi�sa przez chłodzenie, zamra�anie, w�dzenie oraz solenie i peklowanie; 
produkcja w�dzonek (ró�ne sortymenty szynek, baleronów, pol�dwic), w�dlin (ró�ne rodzaje 
i sortymenty kiełbas, konserwy) wyrobów w�dliniarskich (ró�ne gatunki i sortymenty kiszek, 
salcesonów i pasztetów) oraz tłuszczy topionych (smalec); 
zagospodarowywanie ubocznych artykułów uboju (gruczoły, sier	�, krew, jelita itp.); 
magazynowanie surowców (zwierz�ta rze�ne, w wypadku gdy masarnia prowadzi ubój lub mi�sa tzw. 
przerzutowego w półtuszach i �wier�tuszach, kiedy nie prowadzi uboju), materiałów pomocniczych 
i dodatków do �ywno	ci (opakowania, sól mieszanki pekluj�ce, przyprawy) oraz wyrobów gotowych. 
W trakcie pracy masarz posługuje si� ró�norodnymi narz�dziami i maszynami. Podział tusz na 
półtusze i �wier�tusze wykonuje za pomoc� pił tarczowych i no�yc, a wykrawanie mi�s na elementy 
zasadnicze u�ywaj�c no�y i tasaków. Przetwarzaj�c mi�sa masarz poddaje je peklowaniu obsługuj�c 
aparaty do nastrzykiwania, rozdrabnia je za pomoc� kutrów, wilków, młynków koloidalnych, 
przygotowuje farsz kiełbas i wyrobów w�dliniarskich w mieszarkach dozuj�c przyprawy, a nast�pnie 
napełniaj� osłonki naturalne i sztuczne za pomoc� nadziewarek. Zajmuj�c si� produkcj� konserw 
napełnia opakowania metalowe lub szklane za pomoc� dozowników, a nast�pnie je zamyka. Poddaje 
je obróbce termicznej: w�dliny w komorach w�dzarniczo-parzelniczych „Atmos”, konserwy 
w sterylizatorach. W du�ych zakładach pracy masarz mo�e równie� obsługiwa� maszyny 
plasterkuj�ce, dozuj�ce i wa��ce oraz aseptycznie zamykaj�ce folie lub tacki np. z w�dlinami 
plasterkowanymi lub mi�sem porcjowanym. 
W zakładach, które prowadz� ubój, masarz mo�e by� zatrudniony przy czynno	ciach zwi�zanych 
z obróbk� wst�pn� tusz, która obejmuje opalanie, mycie, oczyszczanie zewn�trzne, usuwanie skóry 
oraz wytrzewianie. Maszynami stosowanymi w tych czynno	ciach s�: oparzalniki tusz, piece du�skie, 
maszyny do skórowania tusz i ich odtłuszczania oraz szczeciniarki, skórowaczki, jeliciarki. 
 

�RODOWISKO PRACY 
 
materialne 	rodowisko pracy 
 
Masarz pracuje głównie w halach produkcyjnych, czasami w magazynach. Praca najcz�	ciej 
wykonywana jest w pozycji stoj�cej i w ruchu, rzadziej w pozycji siedz�cej (jedynie przy stołach 
wykrawaj�cych i w�dliniarskich oraz w gruczolarni i jeliciarni). Hale s� zazwyczaj pomieszczeniami 
zamkni�tymi, wyposa�onymi w urz�dzenia wentylacyjne, zapewniaj�ce utrzymanie wymaganej 
temperatury i wilgotno	ci oraz usuni�cie obcych niepo��danych zapachów. Niedogodno	ci� pracy 
w poszczególnych halach produkcyjnych jest zbyt niska (w chłodniach) lub zbyt wysoka (w halach 
z urz�dzeniami parzelniczymi) temperatura, zbytnie nasycenie powietrza par�, dym 
w�dzarniczy(z komór Atmos) oraz nieprzyjemne zapachy (np. w jeliciarni).  
 
warunki społeczne 
 
Praca masarza ma charakter zespołowej. W czasie pracy masarz kontaktuje si� z współpracownikami 
i przeło�onymi. Rytm pracy oraz jej organizacj� wyznaczaj� re�imy technologiczne. Na ogół masarz 
wykonuje prace zlecone przez zwierzchnika. 
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warunki organizacyjne 
 
Praca w zakładach przetwórczych ma najcz�	ciej charakter zmianowy w systemie jedno, dwu i trzy 
zmianowym (wł�cznie z prac� nocn�). W okresach wi�kszego zapotrzebowania na wyroby zakładu 
(np. w okresie przed	wi�tecznym) wymiar czasu pracy cz�sto si� zwi�ksza. 
Praca w masarni jest zrutynizowana, czynno	ci na jednym stanowisku s� stałe i powtarzalne. Du�e 
znaczenie ma zachowanie czysto	ci i higieny, w zwi�zku z tym masarz jest zobowi�zany do noszenia 
odzie�y roboczej – najcz�	ciej s� to białe fartuchy oraz czepki na głow�). 
 

WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE 
 
Praca masarza wymaga spostrzegawczo	ci, dokładno	ci, systematyczno	ci oraz umiej�tno	ci pracy 
w szybkim tempie (wymagaj� tego wszelkie działania przy obróbce mi�sa). Wa�na jest równie� 
umiej�tno	� przestawiania si� z jednej czynno	ci na drug�. Masarz musi by� równie� odporny na 
zm�czenie.  
 
wymagania fizyczne i zdrowotne 
 
Praca masarza jest prac� 	rednioci��k�, wymagaj�c� ogólnie dobrego stanu zdrowia oraz sprawno	ci 
ruchowej. Niewiele jest stanowisk, umo�liwiaj�cych wykonywanie pracy w pozycji siedz�cej. Jest to 
mo�liwe tylko w jeliciarni i gruczolarni oraz przy stołach w�dliniarskich i rozbiorowych. S� to 
stanowiska wymagaj�cego mniejszego wysiłku fizycznego. Natomiast praca na innych stanowiskach 
np. przy obróbce tusz (opalanie, skórowanie, podwieszanie) wymaga od pracownika du�ej sprawno	ci 
fizycznej. 
Przeciwwskazaniami do podj�cia pracy w tym zawodzie s� choroby reumatyczne, skłonno	� do 
uczule� oraz słabo rozwini�te zmysły wzroku, smaku, w�chu i dotyku. Przeciwwskazaniem 
wykluczaj�cym prac� w zawodzie masarza s� choroby weneryczne, nosicielstwo chorób zaka�nych, 
gru�lica płuc oraz zmiany chorobowe skóry r�k. 
Na stanowiskach siedz�cych (przy stołach rozbiorowych i w�dliniarskich oraz w gruczolarni 
i jeliciarni) istnieje mo�liwo	� zatrudnienia osób niepełnosprawnych – niedosłysz�cych, 
z niedowładem nóg, poruszaj�cych si� na wózkach inwalidzkich. 
 

WARUNKI PODJ�CIA PRACY W ZAWODZIE 

 
Aby podj�� prac� w tym zawodzie nale�y mie� wykształcenie zasadnicze zawodowe. Kandydat na 
masarza mo�e uzyska� kwalifikacje w : 
trzyletniej szkole zasadniczej kształc�cej w zawodzie aparatowy przetwórstwa mi�snego oraz 
w zawodzie operator maszyn i urz�dze� przemysłu spo�ywczego, specjalizacja przetwórstwo mi�sne; 
czteroletnim liceum zawodowym, kształc�cym w zawodzie operator procesów technologicznych 
w przemy	le spo�ywczym; specjalno	� przetwórstwo mi�sne. Liceum zawodowe ponadto 
przygotowuje do zdawania egzaminu dojrzało	ci (matury).  
Pełny wykaz szkół, wraz z adresami i telefonami, przygotowuj�cych do zawodu masarza zawiera 
Informator o szkołach rolniczych i spo�ywczych, wydany przez CDiEwR (obecnie: Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli Szkół Rolniczych) 05-840 Brwinów, ul. Pszczeli�ska 99, tel. 58-50-71 w . 
246.  
 

MO
�

LIWO �� AWANSU W HIERARCHII ZAWODOWEJ  
 
Jedyn� drog� awansowania w tym zawodzie jest stałe podwy�szanie kwalifikacji zawodowych. Mo�e 
ono si� odbywa� w szkołach dla dorosłych –stacjonarnych i zaocznych. Efektem dalszego kształcenia 
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b�dzie uzyskanie 	redniego wykształcenia zawodowego z tytułem zawodowym technika technologii 
�ywno	ci oraz 	redniego wykształcenia ogólnego, upowa�niaj�cego do wst�pu na wy�sze uczelnie 
i mo�liwo	ci uzyskania – po ich uko�czeniu – tytułu zawodowego magistra in�yniera technologii 
�ywno	ci. 
Formalnemu podwy�szaniu kwalifikacji zawodowych powinna towarzyszy� zmiana stanowisk pracy 
od zmianowego, poprzez mistrza i kierownika wydziału do technologa wł�cznie. 
 

MO
�

LIWO �� PODJ�CIA PRACY PRZEZ DOROSŁYCH 
 
W zawodzie masarza prac� mog� podj�� osoby starsze – do uko�czenia 55 lat, pod warunkiem, �e 
spełniaj� wcze	niej opisane warunki. 

ZAWODY POKREWNE 
 
operatorowy maszyn do przetwórstwa �ywno	ci i produktów pokrewnych  
aparatowy przetwórstwa mi�snego,  
operator maszyn i urz�dze� przemysłu spo�ywczego, 
 operator procesów technologicznych w przemy	le spo�ywczym, 
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MO
�

LIWO �CI ZATRUDNIENIA ORAZ PŁACE 

Na koniec roku 2002 w zawodzie Masarz - (7410102), liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w 
urz�dach pracy wynosiła 10545 osób. W poszczególnych województwach sytuacja kształtowała si� 
nast�puj�co: 
Dolno	l�skie 739 
Kujawsko-pomorskie 1125 
Lubelskie 666 
Lubuskie 430 
Łódzkie 785 
Małopolskie 503 
Mazowieckie 815 
Opolskie 131 
Podkarpackie 640 

Podlaskie 327 
Pomorskie 373 �
l�skie 1008 �
wi�tokrzyskie 461 

Warmi�sko-mazurskie 671 
Wielkopolskie 1331 
Zachodniopomorskie 540 

W drugim półroczu 2002r. liczba ofert pracy zgłoszonych do urz�dów pracy w zawodzie Masarz 
wynosiła 1116. W poszczególnych województwach zgłoszono oferty pracy dla zawodu w nast�puj�cej 
ilo	ci: 
Dolno	l�skie 42 
Kujawsko-pomorskie 66 
Lubelskie 20 
Lubuskie 100 
Łódzkie 81 
Małopolskie 51 
Mazowieckie 73 
Opolskie 6 
Podkarpackie 67 

Podlaskie 21 
Pomorskie 24 �
l�skie 163 �
wi�tokrzyskie 73 

Warmi�sko-mazurskie 74 
Wielkopolskie 117 
Zachodniopomorskie 138 

Według danych GUS za 2002 rok przeci�tne wynagrodzenie osób zatrudnionych w zawodach z grupy 
Masarze i robotnicy w przetwórstwie ryb wynosiło 1387,6. Według tych danych wynagrodzenie w tej 
grupie zawodów wynagrodzenie w poszczególnych województwach kształtowało si� nast�puj�co 
Dolno	l�skie 1642,95 
Kujawsko-pomorskie 2157,84 
Lubelskie 1297,23 
Lubuskie 1187,56 
Łódzkie 1112,06 
Małopolskie 1289,68 
Mazowieckie 1566,1 
Opolskie 1333,48 
Podkarpackie 1264,62 

Podlaskie 1659,79 
Pomorskie 1144,64 �
l�skie 1330,28 �
wi�tokrzyskie 1094,9 

Warmi�sko-mazurskie 1543,51 
Wielkopolskie 1238,49 
Zachodniopomorskie 1907,2 

Według danych GUS za 2002 liczba osób pełnozatrudnionych w zawodach z grupy Masarze i 
robotnicy w przetwórstwie ryb, wynosiła 43637. Liczba osób pełnozatrudnionych w tej grupie 
zawodów w poszczególnych województwach kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno	l�skie 842 
Kujawsko-pomorskie 2568 
Lubelskie 2764 
Lubuskie 743 
Łódzkie 6640 
Małopolskie 1242 
Mazowieckie 4133 
Opolskie 426 
Podkarpackie 2612 

Podlaskie 1670 
Pomorskie 2726 �
l�skie 5036 �
wi�tokrzyskie 555 

Warmi�sko-mazurskie 2266 
Wielkopolskie 7212 
Zachodniopomorskie 2202 
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CUKIERNIK 
kod: 741201 
inne nazwy zawodu:  
 

ZADANIA I CZYNNO
�
CI ROBOCZE 

 Głównym celem pracy cukiernika jest produkcja wszelkiego rodzaju wyrobów cukierniczych, np. 
ciast, ciastek, lodów. Zakres jego obowi�zków jest zwi�zany z wielko�ci� zakładu, w jakim pracuje. 
W małych zakładach rzemie�lniczych 3-4 osoby wykonuj� wszystkie zadania zwi�zane z produkcj�. 
W �rednich i du�ych zakładach (zwłaszcza przy du�ych ta�mowych produkcjach) istniej� natomiast 
bardzo w�skie specjalizacje. Najcz��ciej spotykane to: ciastkarz, lodziarz, dekorator. 
 Cukiernik rozpoczyna prac� od przygotowania maszyn i urz�dze� do produkcji. Zapoznaje si� 
z zamówieniem i przygotowuje surowce. Pobiera z magazynu potrzebne do produkcji składniki. 
Niesłychanie wa�ne jest dokładne odmierzanie składników zgodnie z receptur�. W nowoczesnych 
zakładach bardzo pomocne do tego celu s� urz�dzenia elektroniczne. Ka�dy z surowców 
i półproduktów poddawany jest ocenie organoleptycznej, czyli sprawdzenia za pomoc� zmysłów 
smaku i w�chu przydatno�ci surowca lub półproduktu do spo�ycia. 
 Do codziennych zaj�� cukiernika nale�y obieranie, odpestkowywanie i dzielenie owoców, wyrabianie, 
wałkowanie i dzielenie ciasta (odbywa si� to najcz��ciej za pomoc� urz�dze� mechanicznych takich 
jak: dzie�e, ubijarki, wałkowarki, dzielarki). Ser i mak rozdrabniane s� w tak zwanych wilkach 
wielofunkcyjnych. Do przygotowywania pomad słu�� krystalizatory. Pieczenie i sma�enie odbywa si� 
za pomoc� specjalnych pieców i patelni. Podobnie ma si� rzecz z produkcj� lodów - „frezer” ukr�ca 
mas� lodow�, pasteryzator pasteryzuje lody, rozpuszcza czekolad�. Cukiernik dba o sprawno�� pracy 
wszystkich maszyn, konserwuje je i czasem dokonuje drobnych napraw. 
 Mimo licznych urz�dze� mechanicznych wiele wyrobów (marcepany, praliny, torty) wymaga 
zwi�kszonego nakładu pracy r�cznej (zdobienie kremami, dekorowanie owocami, przystrajanie 
ozdobami z masy cukrowej).  
 Do obowi�zków cukiernika (ciastkarza) nale�y równie� dokumentacja produkcji. 
 �
RODOWISKO PRACY 

 
materialne �rodowisko pracy 
 
 Praca cukiernika (ciastkarza) odbywa si� w budynku; w zale�no�ci od wielko�ci zakładu w du�ej hali 
produkcyjnej lub niewielkiej pracowni. Panuje w nich cz�sto wysoka temperatura powietrza.  
 
warunki społeczne 
 
 Praca cukiernika ma charakter zespołowy. Aby produkcja przebiegała sprawnie, obowi�zki s� 
odpowiednio dzielone na poszczególnych pracowników. Jeden zajmuje si� mieszaniem i wyrabianiem 
ciasta, drugi dzieleniem i formowaniem, a jeszcze kto� inny dekoruje wyrób. Praca oparta jest zatem 
na współdziałaniu. 
 
warunki organizacyjne 
 
 Cukiernik pracuje �rednio 9 godzin dziennie. Czas pracy w wi�kszo�ci wypadków jest stały. Praca 
mo�e odbywa

�
 si� zarówno w dzie�, jak i w nocy, w zale�no�ci od wielko�ci zakładu 

i zapotrzebowania rynkowego na wyroby cukiernicze. W wielkich zakładach przemysłu cukierniczego 
jest to praca zmianowa. W pracy wymagane jest specjalne ubranie robocze - zawsze czysty biały 
fartuch i czapka lub czepek. W zale�no�ci od umiej�tno�ci i wielko�ci zakładu mo�na by

�
 

podwładnym lub przeło�onym. 
 Praca jest nadzorowana okresowo, tzn. co jaki� czas sprawdzane s� okre�lone procedury np. jako�� 
wyrobienia ciasta, wypieku czy masy lodowej. 
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WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE 
 
 Ze wzgl�du na cel pracy cukiernika - produkcj� wyrobów o okre�lonych parametrach jako�ciowych - 
wa�ne s� w tym zawodzie dokładno��, cierpliwo�� oraz wra�liwo�� na kształty i kolory. Istotn� cech� 
jest te� koordynacja wzrokowo-ruchowa. Inicjatywno��, wyobra�nia i my�lenie twórcze pomagaj� 
w tworzeniu nowych, atrakcyjnych receptur. Du�a zr�czno�� r�k i palców jest niezwykle istotna np. 
przy wykonywaniu ozdób z gor�cej masy cukrowej. 
 Cukiernik w swojej pracy musi dba

�
 tak�e o dobry stan maszyn i urz�dze� - dlatego przydatne s� 

uzdolnienia techniczne. 
 W pracy cukiernika liczy si� tak�e podzielno�� uwagi. Jedna osoba musi cz�sto wykonywa

�
 kilka 

ró�nych zada� w krótkim czasie, np. nadzorowa
�
 prac� pieców i przygotowywa

�
 kolejn� parti� ciasta 

do wypieku. 
 

WYMAGANIA FIZYCZNE I ZDROWOTNE 
 
 Prac� cukiernika zalicza si� do prac �rednio ci��kich. Wa�na jest w niej ogólna wydolno�� fizyczna 
i sprawno�� ruchowa ko�czyn (praca stoj�ca i w ruchu). Jedn� z najwa�niejszych jest sprawno�� 
zmysłów smaku i w�chu (ocena organoleptyczna surowców i półproduktów). Nie mniej wa�na jest 
sprawno�� zmysłu dotyku - w formowaniu i dekorowaniu ciast. 
 W zawodzie tym nie mog� pracowa

�
 osoby z niesprawno�ci� ruchow� r�k oraz te, u których 

wyst�puj� przewlekłe choroby skóry, które s� nosicielami chorób zaka�nych, nie rozró�niaj� barw 
(daltonizm). Wzgl�dnym przeciwwskazaniem s� alergie i skrzywienia kr�gosłupa. 
 W wi�kszych zakładach cukierniczych jest mo�liwo�� zatrudnienia osób niepełnosprawnych - 
niedowidz�cych, niedosłysz�cych i poruszaj�cych si� na wózkach inwalidzkich (z dysfunkcj� ko�czyn 
dolnych). 
 

WARUNKI PODJ�CIA PRACY W ZAWODZIE 
 
 Do podj�cia pracy niezb�dne jest wykształcenie zawodowe w bran�y spo�ywczej. Nauk� tego zawodu 
mo�na rozpocz�� w zasadniczej szkole zawodowej przemysłu spo�ywczego, zasadniczej szkole 
zawodowej rzemiosła lub na kursach dokształcaj�cych w zakładach doskonalenia zawodowego, np. 
  Adresy szkół  mo�na otrzyma

�
 w salach informacji zawodowej przy urz�dach pracy lub w poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych.  
Nauk� podj�� mog� zarówno chłopcy, jak i dziewcz�ta. Wymagane jest tak�e uko�czenie kursów bhp 
i kursów sanitarnych. 
 

MO�LIWO�CI AWANSU W HIERARCHII ZAWODOWEJ 
 
 W zawodzie cukiernika mo�liwo	ci awansu rozumianego jako zdobywanie coraz wy�szych stopni 
organizacyjnych s� ograniczone. Po uko�czeniu nauki zdaje si� egzamin czeladniczy. Absolwenci 
szkół zaczynaj� zazwyczaj prac� na stanowisku pomocy cukierniczej; po nabyciu do	wiadczenia 
mog� awansowa

�
 na stanowisko cukiernika wyrabiaj�cego ciasta, piecowego lub dekoratora, 

a nast�pnie na brygadzist�. 
 Zdobycie uprawnie� mistrzowskich lub dyplomu technika (technologii �ywno	ci - cukiernictwo) 
poparte solidno	ci� i fachowo	ci� wykonywania obowi�zków daje mo�liwo	� awansowania na 
stanowisko mistrza lub szefa produkcji, lub te� otworzenia własnego zakładu cukierniczego. 
 
MO
LIWO�� PODJCIA PRACY PRZEZ DOROSŁYCH 
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 W zawodzie mog� podj�� prace osoby starsze pod warunkiem, �e maj� odpowiednie predyspozycje 
i uko�czony kurs zawodowy. Jednak�e górna granica wieku nie powinna przekracza

�
 50 roku �ycia. 

 

ZAWODY POKREWNE 
 
piekarz 
kucharz 
garma�er 
technik technologii �ywno	ci 
in�ynier technologii �ywno	ci 
 
 
LITERATURA 
 
„ Przegl�d Piekarski i Cukierniczy” - miesi�cznik 
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MO�LIWO�CI ZATRUDNIENIA ORAZ PŁACE 

 Na koniec roku 2002 w zawodzie Cukiernik (ciastkarz)  - (7410201), liczba osób bezrobotnych 
zarejestrowanych w urz�dach pracy wynosiła 24289 osób. W poszczególnych województwach 
sytuacja kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno	l�skie 1972 
Kujawsko-pomorskie 1771 
Lubelskie 1142 
Lubuskie 694 
Łódzkie 1423 
Małopolskie 1959 
Mazowieckie 2126 
Opolskie 662 
Podkarpackie 1906 

Podlaskie 715 
Pomorskie 1289 
�l�skie 2814 
�wi�tokrzyskie 1026 
Warmi�sko-mazurskie 1267 
Wielkopolskie 2268 
Zachodniopomorskie 1255 

W drugim półroczu 2002r. liczba ofert pracy zgłoszonych do urz�dów pracy w zawodzie Cukiernik 
(ciastkarz) wynosiła 1323. W poszczególnych województwach zgłoszono oferty pracy dla zawodu w 
nast�puj�cej ilo	ci: 
Dolno	l�skie 113 
Kujawsko-pomorskie 73 
Lubelskie 51 
Lubuskie 54 
Łódzkie 136 
Małopolskie 92 
Mazowieckie 69 
Opolskie 21 
Podkarpackie 154 

Podlaskie 47 
Pomorskie 63 
�l�skie 126 
�wi�tokrzyskie 127 
Warmi�sko-mazurskie 69 
Wielkopolskie 97 
Zachodniopomorskie 31 

Według danych GUS za 2002 rok przeci�tne wynagrodzenie osób zatrudnionych w zawodach z grupy 
Piekarze, cukiernicy i pokrewni wynosiło 1343,25. Według tych danych wynagrodzenie w tej grupie 
zawodów wynagrodzenie w poszczególnych województwach kształtowało si� nast�puj�co 
Dolno	l�skie 1115,82 
Kujawsko-pomorskie 1388,64 
Lubelskie 1164,54 
Lubuskie 1221,26 
Łódzkie 1136,24 
Małopolskie 1329,85 
Mazowieckie 1614,47 
Opolskie 2060,63 
Podkarpackie 1226,63 

Podlaskie 1174,2 
Pomorskie 1482,97 
�l�skie 1316,34 
�wi�tokrzyskie 1190,47 
Warmi�sko-mazurskie 1343,49 
Wielkopolskie 1394,68 
Zachodniopomorskie 1340,31 

Według danych GUS za 2002 liczba osób pełnozatrudnionych w zawodach z grupy Piekarze, 
cukiernicy i pokrewni, wynosiła 57603. Liczba osób pełnozatrudnionych w tej grupie zawodów w 
poszczególnych województwach kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno	l�skie 3396 
Kujawsko-pomorskie 4349 
Lubelskie 3648 
Lubuskie 2362 
Łódzkie 4112 
Małopolskie 5067 
Mazowieckie 7004 
Opolskie 1615 
Podkarpackie 3694 

Podlaskie 1459 
Pomorskie 1832 
�l�skie 6568 
�wi�tokrzyskie 2098 
Warmi�sko-mazurskie 1662 
Wielkopolskie 5880 
Zachodniopomorskie 2857 
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PIEKARZ 
 
kod: 741203 
inne nazwy zawodu:  
 

ZADANIA I CZYNNO �CI ROBOCZE 
 
  Celem pracy piekarza jest wyprodukowanie chleba i bułek z m�ki, wody i dro�d�y z dodatkiem soli i 
ewentualnie mikrododatków. 
 Zadaniem piekarza jest wypiek pieczywa o jako�ci oczekiwanej przez konsumenta. Piekarz 
odpowiada za wła�ciwe przygotowanie mieszanek surowcowych m�k i dodatków. Surowce do 
wyrobu ciasta musz� by� doprowadzone do odpowiedniej temperatury, wła�ciwie odsiane i 
napowietrzone. Do podstawowych obowi�zków piekarza nale�y przygotowanie ciasta w specjalnych 
miesiarkach, zgodnie z receptur�, przeprowadzenie jego fermentacji z zachowaniem wszystkich 
parametrów technologicznych, nast�pnie uformowanie r�czne lub mechaniczne k�sów ciasta w 
bochenki chleba lub bułki. Rozrost uformowanego ciasta odbywa si� w specjalnych komorach 
rozrostowych lub w pomieszczeniach piekarni. Wyro�ni�te, uformowane pieczywo trafia do pieca 
piekarskiego, gdzie pod czujnym okiem piekarza jest wypiekane z zachowaniem zasad 
technologicznych. Pieczywo po wypieku trafia do konsumenta. 
 Cz�sto piekarnie produkuj� te� galanteri� piekarsk�, np.: rogale, chałki, słodkie bułki dro�d�owe. 
Taka produkcja wymaga dodatkowych umiej�tno�ci i czynno�ci od pracownika.  
 Praca piekarza wi��e si� tak�e z obsług� maszyn, urz�dze�, pieców oraz aparatury kontrolno-
pomiarowej. Stopie� trudno�ci obsługi urz�dze� zale�y od wielko�ci piekarni oraz stopnia jej 
mechanizacji i automatyzacji. Piekarz powinien te� umie� dokona� oceny organoleptycznej, 
polegaj�cej na ocenie surowców, a nast�pnie wszystkich faz fermentacji ciasta i procesu wypieku. W 
przypadku jakichkolwiek nieprawidłowo�ci wprowadza si� korekt� procesu technologicznego. 
 Drobne naprawy sprz�tów równie� nale�� do obowi�zków piekarza. Ponadto dba on o czysto�� 
magazynów, pomieszcze� produkcyjnych oraz sprz�tów, np.: dzie�y, koszyków, foremek, blach. Ze 
wzgl�du na ci�głe unowocze�nianie technologii, piekarz powinien uczy� si� nowych czynno�ci. Jego 
zadaniem jest równie� zagospodarowanie wadliwego pieczywa. 
 Współpraca piekarzy na poszczególnych stanowiskach jest konieczna, poniewa� zaniedbania, nawet 
drobne, prowadz� do wad pieczywa. 
 W zale�no�ci od wielko�ci piekarni piekarz porusza si� po jednym lub wielu pomieszczeniach 
produkcyjnych, wyposa�onych we wła�ciw� klimatyzacj�, urz�dzenia odpylaj�ce, wózki r�czne, 
mechaniczne lub elektryczne. Tablice sterownicze wyst�puj� w piekarniach o du�ym stopniu 
mechanizacji i tam piekarz dodatkowo musi zna� zasady ich obsługi. 
 �
RODOWISKO PRACY 

 
materialne �rodowisko pracy 
 
 Miejscem pracy piekarza s�: magazyn surowców, hale produkcyjne, magazyn wyrobów gotowych. 
Pomieszczenia te mog� si� znajdowa� na jednym lub kilku poziomach. Magazyny s� pomieszczeniami 
nie ogrzewanymi. W cz��ci produkcyjnej panuje zwykle podwy�szona temperatura ze wzgl�du na 
proces technologiczny, tj. rozrost i wypiek ciasta. Uci��liwo�ci, które wyst�puj� w piekarni, to 
głównie: 
  − zapylenie pyłami m�cznymi 
 − zmienna temperatura 
 − du�a wilgotno�� powietrza 
 − mo�liwo�� wyst�powania �liskiego podło�a. 
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 Nieostro�no�� i nieprzestrzeganie przepisów podczas obsługi maszyn mo�e by� przyczyn� wypadków 
przy pracy. Dobry stan techniczny podłóg, maszyn, urz�dze� gwarantuje bezpieczn� prac�. 
 
warunki społeczne 
 
 Piekarz na stanowisku pracuje sam lub z pomocnikiem. Współpraca piekarzy na wszystkich 
stanowiskach prowadzi do sukcesu, jakim jest dobre pieczywo. Kontakty z lud�mi ograniczaj� si� do 
pracowników zmiany. Polegaj� na konsultowaniu wyników oceny organoleptycznej i wprowadzaniu 
korekty do procesu technologicznego. W małych piekarniach wyst�puj� kontakty z odbiorcami 
pieczywa przy sprzeda�y wi�kszych jego partii. 
 
warunki organizacyjne 
 
 Czas pracy piekarza zale�y od otrzymanego zlecenia. Praca jest wykonywana głównie w godzinach 
nocnych, a tak�e w �wi�ta i dni wolne. Ze wzgl�du na małe zatrudnienie oraz godziny pracy piekarze 
s� tylko okresowo nadzorowani. Czasami organizacja zakładu przewiduje zatrudnienie piekarzy 
zmianowych. Istnieje mo�liwo�� wyrywkowej kontroli przeprowadzanej przez nadzór sanitarny i 
inspekcj� pracy o dowolnej porze dnia i nocy.  
 W zawodzie tym dominuj� czynno�ci zrutynizowane, ale ze wzgl�du na ró�norodno�� surowców 
mo�e si� zdarzy�, �e piekarz musi podj�� decyzj� o zmianach w procesie technologicznym. 
 Praca piekarza wi��e si� z odpowiedzialno�ci� za magazyny i urz�dzenia, za surowce u�yte do 
wypieku oraz za gotowy wyrób. Piekarze produkuj� chleb i bułki do spo�ycia przez ludzi, mo�na wi�c 
powiedzie�, �e s� odpowiedzialni za zdrowie konsumenta.  
 

WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE 
 
 Głównym celem pracy piekarza jest produkcja pieczywa. Wymagana jest sprawno�� sensoryczna 
niezb�dna do oceny surowców oraz wyrobu gotowego. Umiej�tno�ci te gwarantuje ostro�� wzroku, 
rozró�nianie barw, czucie smakowe i dotykowe oraz dobre powonienie. Umiej�tno�� oceny 
organoleptycznej na ka�dym etapie produkcji prowadzi do sukcesu. Nale�y starannie oceni� jako�� 
m�ki lub zaufa� atestowi, nast�pnie oceni� jako�� dro�d�y, a nawet jako�� dodawanej wody i soli. 
Trzeba umie� oceni� barw� i konsystencj� ciasta podczas miesienia i po wymiesieniu. Podczas 
formowania k�sów oddzielanych wagowo lub obj�to�ciowo ocenia si� konsystencj� ciasta. 
Obserwacja procesu fermentacji i rozrostu daje mo�liwo�� okre�lenia czasu trwania tej operacji. 
Obserwacja procesu wypieku: ocena stopnia zaparowania, kontrola temperatury i czasu trwania 
wypieku oraz ocena barwy skórki, wpływa na efekt ko�cowy czyli na wygl�d i smakowito�� 
pieczywa. 
 Piekarz powinien mie� sprawne r�ce i palce np. do wyplatania chałek, formowania rogali itp.  
  Jest wskazane, aby piekarz − szczególnie pracuj�cy na stanowisku jednoosobowym − umiał 
przerzuca� si� z jednej czynno�ci na drug�, był samodzielny i miał dobr� pami��. Na niektórych 
stanowiskach, np. piekarza stołowego, piekarza piecowego, proces technologiczny wymusza prac� w 
szybkim tempie. Jednocze�nie wa�na jest dokładno��. Wszelkie uchybienia i niestaranno�ci powoduj� 
powstawanie wadliwego pieczywa. Dobrze, je�eli kandydat do zawodu piekarza lubi matematyk�, 
fizyk�, chemi� i ma zainteresowania techniczne. Przedmioty te pomagaj� w zrozumieniu procesów 
technologicznych, np.: 
 − miesienia ciasta (zjawiska fizyczne i chemiczne) 
 − rozrostu ciasta (procesy mikrobiologiczne i chemiczne) 
 − wypieku (fizyczne i chemiczne). 
 
WYMAGANIA FIZYCZNE I ZDROWOTNE 
 
 Piekarz powinien mie� dobr� ogóln� wydolno�� fizyczn�. Wyczulony zmysł w�chu, smaku i dotyku, 
s� niezb�dne przy ocenie sensorycznej. Udział pracy fizycznej w piekarni zale�y od stopnia 
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mechanizacji i automatyzacji zakładu. Pracy w tym zawodzie nie powinny podejmowa� osoby chore 
na padaczk�, przewlekłe choroby oskrzeli oraz przewlekłe choroby układu sercowo-naczyniowego, 
znacznie obni�aj�ce wydolno�� organizmu. 
 W mało zmechanizowanych piekarniach piekarz jest nara�ony na d�wiganie na krótkich odcinkach, 
np. worków z m�k�, przesuwanie dzie�y, przesuwanie wózków z k�sami ciasta, przenoszenie lub 
przewo�enie koszy z chlebem. W du�ych piekarniach piekarz ma prac� znacznie l�ejsz�, bo ci�gi 
technologiczne s� zmechanizowane, a transport wewn�trzzakładowy wyr�cza pracowników.  
 W piekarniach mog� pracowa� ludzie niepełnosprawni. Na niektórych stanowiskach, pod nadzorem, 
mo�e by� zatrudniony człowiek z niedorozwojem umysłowym niewielkiego stopnia (np. na 
stanowisku piekarza stołowego). Na wszystkich stanowiskach mog� pracowa� głuchoniemi, 
niesłysz�cy, niedosłysz�cy. Zale�y to od ustalenia form porozumiewania si�. Piekarzem mo�e by� 
człowiek z lekk� dysfunkcj� ko�czyn dolnych, np., utykanie, je�eli nie przeszkadza to w chodzeniu i 
staniu. 
 

WARUNKI PODJ�CIA PRACY W ZAWODZIE 
 
 W tym zawodzie preferowani s� m��czy�ni w wieku 23-35 lat. W niektórych piekarniach pracuj� 
równie� kobiety − głównie w bardziej zmechanizowanych. Piekarz powinien mie� co najmniej 
wykształcenie zawodowe lub podstawowe z kursem czeladniczym oraz praktyk�. Najlepiej, je�eli 
uko�czona szkoła zawodowa jest szkoł� piekarsk�. Piekarz powinien dodatkowo przej�� szkolenie 
bhp. 
 Piekarzem mo�na zosta� po uko�czeniu szkoły podstawowej i podj�ciu nauki w ró�nych formach: 
 
1. Na poziomie szkoły zasadniczej: 
a) zasadnicza szkoła zawodowa − zawód: piekarz 
b) operator maszyn przemysłu spo�ywczego − specjalizacja: produkcja piekarsko- -ciastkarska  
c) zasadnicza szkoła zawodowa dla młodocianych pracowników: 
 − nauka przedmiotów ogólnokształc�cych w szkole dziennej 
 − praktyczna nauka zawodu u rzemie�lnika przez trzy dni w tygodniu 
 − zblokowane 4 − 6-tygodniowe zaj�cia teoretyczne zawodowe organizowane w formie kursów  
2. Szkolenia dla piekarzy w cechach rzemie�lniczych. 
 
3. Na poziomie technicznym (specjalizacja: produkcja piekarsko-ciastkarska): 
a) technikum 4-letnie 
b) technikum 5-letnie 
  
4. Na poziomie wy�szym 
 
 
MO�LIWO

��
 AWANSU W HIERARCHII ZAWODOWEJ 

 
 Mo�liwo�� awansu w zawodzie piekarza zale�y od wykształcenia, umiej�tno�ci i osobowo�ci. Droga 
do awansu jest bardzo ró�na i jest indywidualn� spraw� ka�dego absolwenta. 
 Zwykle piekarz, bez wzgl�du na wykształcenie, zaczyna prac� od sta�u, który trwa około 3 miesi�cy. 
W tym czasie przeło�ony ocenia umiej�tno�ci i predyspozycje sta�ysty. Po uko�czeniu sta�u w 
zale�no�ci od wykształcenia piekarz zostaje na stanowisku robotniczym lub awansuje na stanowisko 
dozoru technicznego. Awans zale�y równie� od wielko�ci zakładu. Uzupełnianie wykształcenia i 
specjalne predyspozycje mog� umo�liwi� awans a� do dyrektora lub prezesa spółki. 

MO�LIWO �� PODJ�CIA PRACY PRZEZ DOROSŁYCH 
 Doro�li do 40 roku �ycia, z wykształceniem w zawodzie piekarza lub innym pokrewnym, mog� 
podj�� prac� w piekarni uzupełniaj�c wiedz� specjalistyczn� na kursach zawodowych. Na 
stanowiskach nieprodukcyjnych mo�na podj�� prac� w przemy�le piekarskim bez ogranicze� wieku. 
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ZAWODY POKREWNE 
 
młynarz 
cukiernik 
produkcja ciastkarska 
technik technolog �ywno�ci o specjalizacji produkcja piekarsko-ciastkarska 
technolog �ywno�ci 
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MO�LIWO �CI ZATRUDNIENIA ORAZ PŁACE 

 Na koniec roku 2002 w zawodzie Piekarz - (7410203), liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w 
urz�dach pracy wynosiła 26597 osób. W poszczególnych województwach sytuacja kształtowała si� 
nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 2478 
Kujawsko-pomorskie 2146 
Lubelskie 1653 
Lubuskie 1114 
Łódzkie 1737 
Małopolskie 1508 
Mazowieckie 2167 
Opolskie 664 
Podkarpackie 1726 

Podlaskie 766 
Pomorskie 1520 �
l�skie 2424 �
wi�tokrzyskie 1215 

Warmi�sko-mazurskie 1654 
Wielkopolskie 2218 
Zachodniopomorskie 1607 

W drugim półroczu 2002r. liczba ofert pracy zgłoszonych do urz�dów pracy w zawodzie Piekarz 
wynosiła 1896. W poszczególnych województwach zgłoszono oferty pracy dla zawodu w nast�puj�cej 
ilo�ci: 
Dolno�l�skie 157 
Kujawsko-pomorskie 155 
Lubelskie 151 
Lubuskie 111 
Łódzkie 128 
Małopolskie 109 
Mazowieckie 169 
Opolskie 40 
Podkarpackie 140 

Podlaskie 48 
Pomorskie 86 �
l�skie 145 �
wi�tokrzyskie 117 

Warmi�sko-mazurskie 102 
Wielkopolskie 147 
Zachodniopomorskie 91 

Według danych GUS za 2002 rok przeci�tne wynagrodzenie osób zatrudnionych w zawodach z grupy 
Piekarze, cukiernicy i pokrewni wynosiło 1343,25. Według tych danych wynagrodzenie w tej grupie 
zawodów wynagrodzenie w poszczególnych województwach kształtowało si� nast�puj�co 
Dolno�l�skie 1115,82 
Kujawsko-pomorskie 1388,64 
Lubelskie 1164,54 
Lubuskie 1221,26 
Łódzkie 1136,24 
Małopolskie 1329,85 
Mazowieckie 1614,47 
Opolskie 2060,63 
Podkarpackie 1226,63 

Podlaskie 1174,2 
Pomorskie 1482,97 �
l�skie 1316,34 �
wi�tokrzyskie 1190,47 

Warmi�sko-mazurskie 1343,49 
Wielkopolskie 1394,68 
Zachodniopomorskie 1340,31 

Według danych GUS za 2002 liczba osób pełnozatrudnionych w zawodach z grupy Piekarze, 
cukiernicy i pokrewni, wynosiła 57603. Liczba osób pełnozatrudnionych w tej grupie zawodów w 
poszczególnych województwach kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 3396 
Kujawsko-pomorskie 4349 
Lubelskie 3648 
Lubuskie 2362 
Łódzkie 4112 
Małopolskie 5067 
Mazowieckie 7004 
Opolskie 1615 
Podkarpackie 3694 

Podlaskie 1459 
Pomorskie 1832 �
l�skie 6568 �
wi�tokrzyskie 2098 

Warmi�sko-mazurskie 1662 
Wielkopolskie 5880 
Zachodniopomorskie 2857 
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PRZETWÓRCA OWOCÓW I WARZYW   
kod 741402 
inne nazwy zawodu: kwasiarz 
 

ZADANIA I CZYNNO
�
CI ROBOCZE 

 
Kwasiarz warzyw zajmuje si� produkcj� i przygotowaniem do sprzeda�y ró�nego rodzaju kiszonek. 
Wykorzystuje proces fermentacji mlekowej do utrwalania i przetwarzania �wie�ych warzyw (kapusty, 
ogórków, szczawiu). Kwas mlekowy zabezpiecza produkt przed rozwojem bakterii gnilnych, które 
powstaj� na powierzchni kiszonki w warunkach tlenowych. Celem kwasiarza jest uzyskanie wyrobów 
wysokiej jako�ci, o czym decyduje wła�ciwe przygotowanie surowca (sortowanie, rozdrabnianie, 
układanie w pojemnikach) i przebieg fermentacji w silosach, beczkach lub dołach kwaszarniczych. 
W pierwszej kolejno�ci wietrzy, myje i dezynfekuje pojemniki fermentacyjne oraz uzupełnia powłoki 
ochronne w silosach (by zapobiec niekorzystnym reakcjom chemicznym mi�dzy metalem i betonem, 
z którego zostały wykonane i kwasem z kiszonki). Nast�pnie usuwa z partii przeznaczonej do obróbki 
warzywa nadpsute, uszkodzone, mocno zwi�dni�te i przemarzni�te, a przez to nara�one na szybki 
rozwój drobnoustrojów, utrat� warto�ci od�ywczych i gnicie. Ocenia tak�e �wie�o�� poszczególnych 
partii towaru i pod kierunkiem przeło�onego ustala kolejno��, w jakiej maj� trafi

�
 do kwaszenia. 

Sortuje ogórki wg. wielko�ci r�cznie lub za pomoc� automatycznego sortownika. 
Kapusta przywieziona do zakładu jest na wst�pie poddawana procesowi dojrzewania (bielenia). Po 
zwa�eniu kwasiarz układa j� na paletach i umieszcza na ok. 10 dni w przewiewnym, chłodnym 
miejscu. Nast�pnie usuwa z główek kapusty 2–3 warstwy zewn�trznych, nieu�ytecznych li�ci 
i przycina gł�by. Po namoczeniu i umyciu mechanicznymi myjkami lub r�cznie, warzywa oraz 
przyprawy (marchew, korzenie chrzanu itp.) trafiaj� na automatyczne krajalnice i szatkownice, gdzie 
s� przerabiane na krajank� odpowiedniej grubo�ci. 
Z główek kapusty wycina si� przedtem gł�by – specjalnymi automatycznymi �widrami stanowi�cymi 
cz��� szatkownicy lub r�cznie, po przeci�ciu główki kapusty na pół. Ogórki s� myte twardymi 
myjkami szczotkowymi (ułatwia to przenikanie zalewy z koloniami bakterii do �rodka i przyspiesza 
fermentacj�). Nast�pnie krajanka jest przenoszona do pojemników fermentacyjnych (r�cznie, 
w koszach, na wózkach widłowych, za pomoc� ta�my transportowej lub bezpo�rednio 
z zainstalowanej nad nimi krajalnicy). Ka�da warstwa kapusty (wymieszanej z sol� i przyprawami) 
jest wyrównywana r�cznie (widłami, grabiami) i ubijana a� do chwili, gdy pu�ci pierwszy sok 
(mechanicznym ubijakiem, a w małych kwaszarniach tradycyjnie deptana przez pracowników 
ubranych w czyste, gumowe buty). Ogórki s� układane w warstwy pionowe, sko�ne lub poziome, 
przekładane przyprawami (z�bki czosnku, korzenie chrzanu) i zalewane solank�. Tak przygotowane 
pojemniki z warzywami przykrywa si� pokryw� z otworami, a nast�pnie przygniata obci��eniem 
(kamieniem, blokiem betonowym) wagi 10–20% zawarto�ci kadzi. Od tej chwili rozpoczyna si� 
proces fermentacji mlekowej. Nadzór nad nim polega na utrzymywaniu odpowiedniej (ok. 20°C) 
temperatury w pomieszczeniu, w którym s� umieszczone pojemniki, uzupełnianiu zalewy w ogórkach, 
wywiercaniu �erdziami otworów w kapu�cie (by uwolni

�
 powstaj�ce w du�ych ilo�ciach gazy). Po 

okresie fermentacji głównej (około 10 dni dla kapusty) obni�a si� temperatur� do 10°C i w takich 
warunkach magazynuje kiszonk� (w tym czasie powstaj� zwi�zki aromatyczno-smakowe). W miar� 
potrzeby kiszonki s� przeładowywane r�cznie do pojemników handlowych (drewnianych beczek, 
plastikowych wiaderek itp.). Po szczelnym zamkni�ciu pojemniki te s� wa�one, etykietowane 
i wysyłane do odbiorców.  
W małych, prywatnych zakładach kwasiarstwo jest specjalno�ci� mało zautomatyzowan�, w du�ym 
stopniu opart� na pracy r�cznej. Rzadziej wymaga posługiwania si� maszynami i urz�dzeniami 
półautomatycznymi, jak sortowniki, myjki, płuczki, krajalnice, młynki, ta�my, ubijaki, bloki 
obci��aj�ce na elektrycznych prowadnicach, w które wyposa�one s� przede wszystkim du�e 
przetwórnie. 
�
RODOWISKO PRACY 
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materialne �rodowisko pracy �
rodowisko pracy kwasiarza to otwarta przestrze�, pomieszczenia lub hale produkcyjne, magazyny, 

wn�trza silosów. Ma tam do czynienia ze zmiennymi temperaturami, kurzem i ziemi� z nie umytych 
warzyw, drobnoustrojami przez nie przenoszonymi, intensywnymi, przykrymi zapachami (produkty 
fermentacji), sokami ro�linnymi i olejkami eterycznymi (powstaj�cymi w trakcie rozdrabniania 
warzyw), hałasem, przemieszczaj�cymi si� wózkami widłowymi przewo��cymi surowce i wyroby, 
wilgoci�, �liskimi powierzchniami, ostrymi narz�dziami i cz��ciami pracuj�cych maszyn (no�e, ostrza 
szatkownika, �widry). Najpowa�niejszym zagro�eniem, wynikaj�cym z warunków pracy, jest 
niebezpiecze�stwo zatrucia dwutlenkiem w�gla (CO2), powstaj�cym w czasie fermentacji. Dlatego 
niezb�dn� czynno�ci� jest wietrzenie silosa przed ka�dym wej�ciem do niego. W ostateczno�ci nale�y 
u�ywa

�
 maski gazowej). Inne zagro�enia to mo�liwo�� urazów i stłucze�, zaka�enie t��cem 

w przypadku ukłu
�
 i skalecze� przy sortowaniu wst�pnym oraz płaskostopie (pozycja stoj�ca przy 

ta�mie w czasie przebierania), choroby kr�gosłupa i narz�du ruchu (sortowanie w pozycji siedz�cej, 
d�wiganie) reumatyzm, uczulenia, przezi�bienia. Niektóre z nich mo�na wyeliminowa

�
 dobrze 

organizuj�c i zabezpieczaj�c stanowiska pracy. 
 
warunki społeczne  
 
Kwasiarz na ogół pracuje indywidualnie. Tylko nieliczne czynno�ci (np. wyrównywanie kapusty) 
wymagaj� współpracy z innymi osobami. 
Jego kontakty zawodowe s� bardzo ograniczone, polegaj� przede wszystkim na przyjmowaniu 
polece� oraz instrukcji od przeło�onych. 
 
warunki organizacyjne 
 
Kwasiarz pracuje zwykle 8 godzin dziennie. W prywatnych kwaszarniach praca wykonywana jest na 
jedn� zmian�, w dni powszednie, jednak w okresie zbiorów i najwi�kszego nasilenia produkcji (VIII–
X) zatrudniaj�cy mo�e wymaga

�
 dyspozycyjno�ci i przedłu�onego (12–14 godzin) dnia pracy. 

Przetwórnie owocowo-warzywne zatrudniaj� pracowników na 2 lub 3 zmiany, tak�e w �wi�ta lub 
wolne soboty. 
Czynno�ci pracowników takich jak sortowacz, rozdrabniacz czy ładowacz s� �ci�le nadzorowane. 
Maj� charakter rutynowy, nie s� skomplikowane. W zwi�zku z tym pracownicy nie s� na stałe 
przypisani do konkretnych zada� i mog� si� w miar� potrzeby zamienia

�
 i zast�powa

�
 na 

stanowiskach. Tak jak we wszystkich specjalno�ciach przemysłu spo�ywczego w kwaszarnictwie 
obowi�zuje ubranie robocze (biały fartuch, spodnie, nakrycie głowy, gumowe buty).  
 

WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE 
 
Cechy niezb�dne na tym stanowisku to zr�czne r�ce, gospodarno��, dokładno��, cierpliwo�� 
(wykonywanie powtarzaj�cych si�, prostych czynno�ci), odporno�� na monotoni� pracy ale 
i spostrzegawczo�� (konieczno�� szybkiego wychwytywania wad surowców), ostro�no�� (przy 
wej�ciu do silosów i obsłudze krajalnic), dobra koordynacja ruchowo-wzrokowa. Od pracownika 
wymaga si� skrupulatnego wykonywania polece� przeło�onych, stosowania si� do obowi�zuj�cych 
norm, schludno�ci osobistej oraz przestrzegania higieny w miejscu pracy, odpowiedzialno�ci za 
powierzone mu zadania, urz�dzenia i surowce. W wykonywaniu zawodu mo�e by

�
 potrzebna wiedza 

techniczna i przyrodnicza (biologia, chemia), a przede wszystkim umiej�tno�� jej praktycznego 
zastosowania. Przyda

�
 te� si� mog� uprawnienia do prowadzenia wózka widłowego. 

 
Wymagania fizyczne i zdrowotne 
 
Praca kwasiarza wymaga dobrego stanu zdrowia, pełnej sprawno�ci ruchowej, prawidłowo 
rozwini�tych zmysłów (wzroku, słuchu, smaku, w�chu, dotyku),odporno�ci fizycznej i psychicznej 
(mo�liwo�� pracy w przedłu�onym czasie w porze zbiorów). Przeciwwskazania do zatrudnienia na 
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tym stanowisku wynikaj�ce z kontaktu z �ywno�ci� oraz własno�ci �rodowiska pracy to nosicielstwo 
chorób zaka�nych (w tym gru�licy płuc), choroby weneryczne, napady drgawkowe (padaczka), 
zaburzenia równowagi i �wiadomo�ci, reumatyzm, choroby układu oddechowego(rozedma i pylica 
płuc, astma), choroby układu kr��enia, uczulenie na substancje wyst�puj�ce w miejscu pracy, 
przewlekłe schorzenia skóry r�k. Prawidłowe wykonywanie zada� mog� utrudnia

�
: płaskostopie, 

wady wzroku (daltonizm, astygmatyzm, szkła cylindryczne), słabo rozwini�te zmysły w�chu, smaku, 
dotyku.  
Ostatecznie przydatno�� do pracy okre�la lekarz na podstawie indywidualnych wyników bada� 
(badania standardowe, nosicielstwo, WR, prze�wietlenie płuc). 
 

WARUNKI PODJ�CIA PRACY W ZAWODZIE 
 
W zale�no�ci od miejsca zatrudnienia wymagania dotycz�ce wykształcenia i przygotowania do pracy 
w zawodzie kwasiarza s� ró�ne. Małe, prywatne firmy, w których przewa�a praca r�czna, nie 
przywi�zuj� wagi do wykształcenia i ch�tnie zatrudniaj� pracowników po szkole podstawowej, 
przyuczanych do swoich obowi�zków bezpo�rednio na stanowisku pracy. W du�ych zakładach, 
wyposa�onych w półautomatyczne maszyny i urz�dzenia, szanse znalezienia pracy maj� absolwenci 
zasadniczych szkół spo�ywczych, ze specjalno�ci� operatora maszyn do przetwórstwa �ywno�ci 
i produktów pokrewnych. 

MO�LIWO
�
CI AWANSU W HIERARCHII ZAWODOWEJ 

 
Mo�liwo�ci awansu w zawodzie s� niewielkie. W du�ych przetwórniach owocowo-warzywnych 
kwasiarz mo�e pracowa

�
 bezpo�rednio w produkcji, a po wykazaniu si� kwalifikacjami i talentami 

organizacyjnymi oraz przepracowaniu odpowiedniego czasu i zdaniu egzaminu lub decyzji 
przeło�onych, zosta

�
 brygadzist� albo (wyj�tkowo) mistrzem. Wy�sze stanowiska wymagaj� 

wykształcenia przynajmniej �redniego (technik technologii �ywno�ci). W małych kwaszarniach 
mo�liwy jest tylko awans finansowy. 

 

MO�LIWO
��

 PODJ�CIA PRACY PRZEZ DOROSŁYCH 
 
Nie ma �adnych ogranicze� w zatrudnieniu dorosłych, je�li tylko s� w pełni sił (do 40–45 lat). 
Kwaszarnie nie chc� natomiast przyjmowa

�
 do pracy młodocianych i osób bardzo młodych, które nie 

były wcze�niej zatrudnione przez �adnego innego pracodawc�.  
 

ZAWODY POKREWNE 
 
wytwórca napojów chłodz�cych 
operator maszyn do przetwórstwa �ywno�ci i produktów pokrewnych 
młynarz 
masarz 
piekarz 
technik technolog �ywno�ci 
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MO�LIWO
��

 ZATRUDNIENIA ORAZ PŁACE  

Na koniec roku 2002 w zawodzie Kwasiarz warzyw - (7410301), liczba osób bezrobotnych 
zarejestrowanych w urz�dach pracy wynosiła 18 osób. W poszczególnych województwach sytuacja 
kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 3 
Kujawsko-pomorskie 2 
Lubelskie 1 
Lubuskie 0 
Łódzkie 1 
Małopolskie 3 
Mazowieckie 1 
Opolskie 0 
Podkarpackie 0 

Podlaskie 0 
Pomorskie 0 �
l�skie 1 �
wi�tokrzyskie 2 

Warmi�sko-mazurskie 4 
Wielkopolskie 0 
Zachodniopomorskie 0 

W drugim półroczu 2002r. liczba ofert pracy zgłoszonych do urz�dów pracy w zawodzie Kwasiarz 
warzyw wynosiła 0. W poszczególnych województwach zgłoszono oferty pracy dla zawodu w 
nast�puj�cej ilo�ci: 
Dolno�l�skie 0 
Kujawsko-pomorskie 0 
Lubelskie 0 
Lubuskie 0 
Łódzkie 0 
Małopolskie 0 
Mazowieckie 0 
Opolskie 0 
Podkarpackie 0 

Podlaskie 0 
Pomorskie 0 �
l�skie 0 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 0 
Zachodniopomorskie 0 

Według danych GUS za 2002 rok przeci�tne wynagrodzenie osób zatrudnionych w zawodach z grupy 
Robotnicy przetwórstwa surowców ro�linnych i pokrewni wynosiło 1451,37. Według tych danych 
wynagrodzenie w tej grupie zawodów wynagrodzenie w poszczególnych województwach 
kształtowało si� nast�puj�co 
Dolno�l�skie 1234,54 
Kujawsko-pomorskie 1420,2 
Lubelskie 1365,86 
Lubuskie 1955 
Łódzkie 1359,74 
Małopolskie 1058,83 
Mazowieckie 1630,33 
Opolskie 1881,85 
Podkarpackie 1315,56 

Podlaskie 1373,5 
Pomorskie 1867,15 �
l�skie 1477,92 �
wi�tokrzyskie 933,33 

Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 1407,96 
Zachodniopomorskie 1346,49 

Według danych GUS za 2002 liczba osób pełnozatrudnionych w zawodach z grupy Robotnicy 
przetwórstwa surowców ro�linnych i pokrewni, wynosiła 5188. Liczba osób pełnozatrudnionych w tej 
grupie zawodów w poszczególnych województwach kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 369 
Kujawsko-pomorskie 347 
Lubelskie 341 
Lubuskie 11 
Łódzkie 831 
Małopolskie 12 
Mazowieckie 787 
Opolskie 305 
Podkarpackie 66 

Podlaskie 393 
Pomorskie 114 �
l�skie 498 �
wi�tokrzyskie 45 

Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 611 
Zachodniopomorskie 458 
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MŁYNARZ 
kod: 741401 
inne nazwy zawodu:  

ZADANIA I CZYNNO �CI ROBOCZE 
 
  Celem pracy młynarza jest mielenie ziarna zbó� na m�k� lub przerób zbó� na kasze i płatki. 
  Zadaniem młynarza jest wyprodukowanie wyrobów spełniaj�cych oczekiwania konsumentów. Jego 
obowi�zkiem jest zachowanie zasad technologicznych oraz przestrzeganie norm jako�ci wyrobów. 
Wyroby produkowane w młynach i kaszarniach najcz��ciej s� surowcami do przerobu w piekarni, 
makaroniarni i gospodarstwie domowym. Surowcem do produkcji jest ziarno zbó� wła�ciwych 
gatunków i odmian, równie� nasiona innych ro�lin, np.: gryki, grochu.  
  Młynarz jest odpowiedzialny za wła�ciwe wykorzystanie surowców i wyprodukowanie zdrowej 
�ywno�ci. Odpowiedzialno�� jego polega równie� na prawidłowym eksploatowaniu maszyn i 
urz�dze�, czyli wła�ciwej obsłudze, ci�głym dogl�daniu i solidnej regulacji elementów roboczych. 
Młynarz obsługuje maszyny i urz�dzenia produkcyjne usytuowane na ró�nych kondygnacjach, musi 
wi�c przemieszcza

�
 si� z pi�tra na pi�tro kilka lub kilkana�cie razy w ci�gu zmiany. W czasie pracy 

dominuj� czynno�ci oceny organoleptycznej polegaj�ce na ocenie surowca, odpadów, 
mi�dzyproduktów i wyrobów gotowych. W czasie pracy młynarz jest odpowiedzialny za 
mi�dzyoperacyjn� ocen� jako�ci. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowo�ci natychmiast zmienia 
prac� elementów roboczych maszyn, np.: sita w czyszczarni, czy parametry procesu, takie jak: ilo�� 
aspirowanego powietrza, ilo�� dodawanej wody, intensywno�� obłuskiwania, sposób mielenia, 
odsiewania itd. 
 Dodatkowo młynarz przygotowuje sobie elementy wymienne maszyn, konserwuje je, naprawia i w 
razie potrzeby wymienia. Do jego zada� nale�y równie� wa�enie surowca, odpadów, gotowych 
produktów, kontrola urz�dze� pracuj�cych automatycznie, obsługa tablic sterowniczych, a w 
nowoczesnych młynach − sterowania komputerowego, i analiza wyników. W przypadku drobnych 
napraw młynarz posługuje si� narz�dziami r�cznymi nieprecyzyjnymi. Steruje urz�dzeniami 
produkcyjnymi, bezpo�rednio je reguluj�c. Posługuje si� niekiedy r�cznym wózkiem, przewozi pełne 
worki lub ci��kie elementy maszyn.  
 Młynarz powinien umiej�tnie przyj�� zbo�e do młyna, oczy�ci

�
 je, nawil�y�, nast�pnie odpowiednio 

wielokrotnie rozdrobni
�
, mi�dzyprodukty posortowa

�
, oczy�ci

�
, wła�ciwie zakwalifikowa

�
 pod 

wzgl�dem jako�ci, wymiesza
�
 i zapakowa

�
. 

 Zadania te s� równorz�dne, a efekt ko�cowy zale�y od sposobu wykonania ka�dego z nich.  
 Praca młynarza produkuj�cego kasze lub płatki nieco si� ró�ni od wy�ej opisanej. Wynika to głównie 
z zastosowania innych maszyn ni� we młynie. W kaszarniach i płatkarniach do obowi�zków młynarza 
mo�e dodatkowo nale�e� obsługa maszyn paruj�cych i susz�cych, a w zwi�zku z tym konieczno�� 
posiadania dodatkowych umiej�tno�ci. 
 �
RODOWISKO PRACY 

 
materialne �rodowisko pracy 
 
  Miejscem pracy młynarza jest młyn, kaszarnia lub płatkarnia, a niekiedy makaroniarnia. Obiekty te s� 
wielokondygnacyjne i podzielone na działy: magazyn, czyszczarnia, młyn wła�ciwy (kaszarnia 
wła�ciwa), mieszalnia i pakownia. W niektórych działach mog� wyst�pi

�
 uci��liwe warunki pracy, 

np.: hałas, drgania, zapylenie. Nasilenie tych czynników zale�y od stanu technicznego maszyn, 
rodzaju technologii oraz obsługi maszyn i urz�dze�. Młynarz przebywaj�cy w tych pomieszczeniach 
sam dba o minimalizowanie czynników utrudniaj�cych prac� przez wła�ciwe smarowanie maszyn czy 
dbało�� o stan techniczny urz�dze� odpylaj�cych. Przebywanie w zapylonych pomieszczeniach mo�e 
powodowa

�
 podra�nienia oskrzeli lub uczulenia na pyły. Istnieje zagro�enie wypadkami podczas 

obsługi nap�dów. Pomieszczenia magazynowe i mły�skie nie s� ogrzewane ze wzgl�dów 
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technologicznych. Dla pracowników produkcyjnych s� wydzielone pomieszczenia oszklone i 
ogrzewane, przeznaczone do odpoczynku. 
 
warunki społeczne 
 
 Młynarz pracuje w małym zespole, a ko�cowy efekt jego pracy zale�y od zaanga�owania wszystkich 
pracowników produkcyjnych. Tylko w bardzo małych, prymitywnych młynach młynarz pracuje sam. 
W czasie pracy młynarze kontaktuj� si� mi�dzy sob� i uzgadniaj� przebieg procesu technologicznego. 
Kontakty z lud�mi s� raczej rzadkie. Tylko kierownik zmiany, w zale�no�ci od wielko�ci zakładu, 
mo�e negocjowa

�
 z klientem, przeło�onym lub wła�cicielem. 

 
warunki organizacyjne 
 
 Czas pracy młynarza jest zmienny (praca dwu-, trzyzmianowa) i zale�y od otrzymanego zlecenia. 
Praca młynarza mo�e by

�
 nadzorowana, zale�nie od sta�u, wykształcenia i odpowiedzialno�ci 

pracownika. W du�ych młynach wyst�puje funkcja młynarza zmianowego lub nadmłynarza, który ma 
za zadanie nadzorowanie pracy pozostałych. Mo�liwy jest nadzór laboratoryjny, sanitarny i kontrola 
inspekcji pracy.   
 Prac� charakteryzuj� pewne stałe czynno�ci, ale zbyt wielka rutyna przeszkadza w nowych 
przedsi�wzi�ciach oraz we wprowadzaniu nowych rozwi�za� technologicznych. Ze wzgl�du na du�� 
zmienno�� wła�ciwo�ci surowca (jego jako�� zale�y od odmiany, nawo�enia, klimatu, pogody, 
sposobu przechowywania i konserwacji) proces technologiczny mo�e ulega

�
 zmianom nawet kilka 

razy w miesi�cu.  
 Młynarz odpowiada za maszyny i urz�dzenia, ich stan techniczny, parametry technologiczne oraz za 
surowiec, jego ilo�� i jako��. Du�a odpowiedzialno�� spoczywa na młynarzu jako producencie 
�ywno�ci. W du�ych młynach mo�e on odpowiada

�
 za prac� innych ludzi, np. personelu 

pomocniczego, pakowaczy, pracowników magazynu itp. 
 Wymagane jest ubranie robocze, dostosowane do pracy przy maszynach. 
 

WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE 
 
 Młynarz powinien mie

�
 zainteresowania techniczne oraz umiej�tno�� sprawnej oceny 

organoleptycznej. Ocena mi�dzyoperacyjna wymaga oceniania zapachu, rozró�niania barw, czucia 
dotykowego (ocena stopnia rozdrobnienia), zr�czno�ci r�k i palców. Poniewa� wszystkie czynno�ci 
zwi�zane z czyszczeniem i mieleniem wykonuj� maszyny, bardzo przydatny jest dobry słuch, 
koordynacja wzrokowo-ruchowa, spostrzegawczo�� i refleks. Przydatno�� tych cech zale�y od 
stanowiska pracy.  
 Zdolno�� koncentracji i podzielno�� uwagi, dobra pami�� oraz wyobra�nia jest niezb�dna szczególnie 
na stanowiskach jednoosobowych i w młynach o du�ym parku maszynowym. Jako �e zatrudnienie w 
młynach i kaszarniach jest bardzo małe, przydaje si� łatwo�� przerzucania si� z jednej czynno�ci na 
drug�.  
 Wła�ciwo�ci surowca mog� si� zmienia

�
, tak wi�c młynarz powinien umie

�
 samodzielnie podj�� 

szybk� decyzj� co do zmian procesu technologicznego. Dokładno�� w ustawianiu parametrów maszyn 
zapobiega nadmiernemu zu�ywaniu elementów roboczych i zapewnia dobr� jako�� wyrobów.  
 Kandydat na młynarza powinien lubi

�
 wszystkie te przedmioty szkolne, dzi�ki którym mo�e pozna

�
 

budow� zbó�, skład chemiczny ziarna oraz jego wła�ciwo�ci fizyczne. Powinien te� interesowa
�
 si� 

budow� maszyn i ich obsług�. Młynarz powinien mie
�
 zamiłowanie do porz�dku i czysto�ci. 

Zachowanie czysto�ci zapobiega rozwijaniu si� szkodników zbo�owo-m�cznych i stwarza lepsze 
warunki pracy. Produkcja artykułów spo�ywczych wymaga dokładno�ci i poczucia odpowiedzialno�ci 
za zdrowie, a nawet �ycie konsumentów. M�ka, kasze, płatki, to produkty codziennego spo�ycia, co 
dodatkowo wymusza na pracownikach dbało�� o wysok� jako��.  
 Pewne cechy osobowo�ci s� niezb�dne w pracy młynarza, np. dokładno��, wytrwało�� i cierpliwo��. 
Skutki braku dokładno�ci lub umiej�tnej samokontroli maj� negatywny wpływ na efektywno�� pracy, 
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jako�� i ilo�� gotowego wyrobu, a to z kolei rzutuje na wyniki finansowe młyna lub kaszarni i na 
płace młynarza. 
 
WYMAGANIA FIZYCZNE I ZDROWOTNE 
 
  Prac� młynarza mo�na zaliczy

�
 do �rednio ci��kich. Stopie� uci��liwo�ci zale�y od stanowiska, stanu 

technicznego młyna, mechanizacji transportu wewn�trzzakładowego i innych czynników. Młynarz 
powinien by

�
 sprawny fizycznie ze wzgl�du na prac� w ruchu i konieczno�� przemieszczania si� 

mi�dzy pi�trami (w niewielu młynach s� windy). Z powodu konieczno�ci ci�głego prowadzenia oceny 
organoleptycznej mi�dzyproduktów młynarz powinien mie

�
 dobry wzrok, odró�nia

�
 barwy, mie

�
 

dobry w�ch i wła�ciw� sprawno�� zmysłu dotyku. Sprawno�� narz�du słuchu umo�liwia ocen� pracy 
maszyn. Pr�dko�� ruchu elementów roboczych bywa tak du�a, �e s� one prawie niewidoczne, a tylko 
słycha

�
 ich prac�.  

 Główne przeciwwskazania do pracy w tym zawodzie to: 
  −−−− padaczka (ze wzgl�du na wiruj�ce i poruszaj�ce si� elementy maszyn) 
 −−−− przewlekłe choroby oskrzeli 
 −−−− uczulenie na pył zbo�owy 
 Osoby o pełnej sprawno�ci psychofizycznej mog� podj�� prac� jako młynarze. Niewielka dysfunkcja 
ko�czyn dolnych, bez specjalnych ogranicze� chodzenia, nie jest przeszkod� do pracy w młynie, 
kaszarni lub płatkarni. 
 

WARUNKI PODJ�CIA PRACY W ZAWODZIE 
 
  W zawodzie młynarza preferowani s� m��czy�ni, chocia� 3/4 absolwentów szkół zawodowych to 
dziewcz�ta, które maj� bardzo małe mo�liwo�ci podj�cia pracy. W zale�no�ci od wielko�ci zakładu, 
stopnia automatyzacji, mechanizacji młynarz powinien mie

�
 co najmniej wykształcenie zawodowe o 

specjalno�ci przetwórstwo zbo�a, a wi�ksze szanse na prac� na niektórych stanowiska maj� osoby z 
wykształceniem �rednim −−−− technikum spo�ywcze o specjalno�ci przetwórstwo zbo�a. 
 Wykształcenie mo�na zdoby

�
 w kilku szkołach w kraju.  

 
MO�LIWO

��
 AWANSU W HIERARCHII ZAWODOWEJ 

 
 W zawodzie młynarza istniej� dwie drogi awansu. 
 1. Po uko�czeniu szkoły zawodowej o specjalno�ci przetwórstwo zbo�a absolwent rozpoczyna prac� 
jako pomocnik młynarza, nast�pnie najcz��ciej awansuje na stanowisko młynarza czyszczarnianego. 
Je�eli wykazuje du�e zainteresowanie zawodem, jest solidnym pracownikiem, mo�e awansowa

�
 na 

stanowisko młynarza odsiewaczowego, a w wyj�tkowych wypadkach − młynarza walcowego. Je�eli 
uzupełni wykształcenie w technikum o specjalno�ci spo�ywczej, mo�e awansowa

�
 na funkcj� 

młynarza zmianowego lub nadmłynarza, a nawet kierownika młyna. 
 
 2. Po uko�czeniu technikum o specjalno�ci przetwórstwo zbo�a absolwent rozpoczyna prac� jako 
sta�ysta na kolejnych szczeblach: młynarz czyszczarniany, młynarz odsiewaczowy, młynarz walcowy; 
mo�e pełni

�
 funkcje młynarza zmianowego, nadmłynarza oraz kierownika młyna. 

 
  Tempo zdobywania do�wiadczenia i awansowania jest indywidualn� spraw� ka�dego absolwenta. 
Zawód młynarza ma „dro�ny” system kształcenia, tzn. mo�na zacz�� od szkoły zawodowej, potem 
uko�czy

�
 technikum, a nast�pnie Akademi� Rolnicz� w Poznaniu czy SGGW w Warszawie (Wydział 

Technologii �ywno�ci, specjalizacja technologia zbó�). Drog� kształcenia mo�na te� od razu 
rozpocz�� od technikum. 
 Zaczynaj�c od kierownika młyna, mo�na awansowa

�
 na dyrektora, prezesa spółki itd. w zale�no�ci od 

uzyskanego poziomu wykształcenia. 
 
MO�LIWO

��
 PODJ�CIA PRACY PRZEZ DOROSŁYCH 
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  Absolwenci kierunków pokrewnych mog� podj�� prac� na stanowiskach nieprodukcyjnych, np.: 
kierownika młyna, dyrektora, prezesa spółki, nawet do 50 roku �ycia. Na stanowiskach 
produkcyjnych doro�li o wykształceniu w specjalno�ci spo�ywczej mog� by

�
 zatrudniani do 40 roku 

�ycia (konieczno�� uzupełnienia specjalizacji na kursach zawodowych). 
 

ZAWODY POKREWNE 
 
technik przetwórstwa rolno-spo�ywczego 
technik technologii �ywno�ci 
operator maszyn i urz�dze� przemysłu spo�ywczego 
technolog �ywno�ci o specjalno�ci technologia zbó� 
 
LITERATURA 
 
Jurga R., Przetwórstwo zbó� cz. I i cz. II, Warszawa, WSiP 1995. 
Przegl�d Zbo�owo-Młynarski (Gazeta Młynarska) miesi�cznik, Wyd. Sigma Sp. z o.o. 
Poradnik Młynarza, Red. prof. K. Bogaczy�ski, Toru�, IW „Gravis” 1995. 
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MO
�

LIWO�CI ZATRUDNIENIA ORAZ PŁACE 

Na koniec roku 2002 w zawodzie Młynarz  - (7410302), liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych 
w urz�dach pracy wynosiła 623 osób. W poszczególnych województwach sytuacja kształtowała si� 
nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 48 
Kujawsko-pomorskie 87 
Lubelskie 30 
Lubuskie 25 
Łódzkie 38 
Małopolskie 16 
Mazowieckie 30 
Opolskie 31 
Podkarpackie 29 

Podlaskie 11 
Pomorskie 71 �
l�skie 38 �
wi�tokrzyskie 13 

Warmi�sko-mazurskie 38 
Wielkopolskie 83 
Zachodniopomorskie 35 

W drugim półroczu 2002r. liczba ofert pracy zgłoszonych do urz�dów pracy w zawodzie Młynarz  
wynosiła 12. W poszczególnych województwach zgłoszono oferty pracy dla zawodu w nast�puj�cej 
ilo�ci: 
Dolno�l�skie 0 
Kujawsko-pomorskie 1 
Lubelskie 2 
Lubuskie 0 
Łódzkie 1 
Małopolskie 0 
Mazowieckie 0 
Opolskie 0 
Podkarpackie 2 

Podlaskie 0 
Pomorskie 0 �
l�skie 4 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 1 
Zachodniopomorskie 1 

Według danych GUS za 2002 rok przeci�tne wynagrodzenie osób zatrudnionych w zawodach z grupy 
Robotnicy przetwórstwa surowców ro�linnych i pokrewni wynosiło 1451,37. Według tych danych 
wynagrodzenie w tej grupie zawodów wynagrodzenie w poszczególnych województwach 
kształtowało si� nast�puj�co 
Dolno�l�skie 1234,54 
Kujawsko-pomorskie 1420,2 
Lubelskie 1365,86 
Lubuskie 1955 
Łódzkie 1359,74 
Małopolskie 1058,83 
Mazowieckie 1630,33 
Opolskie 1881,85 
Podkarpackie 1315,56 

Podlaskie 1373,5 
Pomorskie 1867,15 �
l�skie 1477,92 �
wi�tokrzyskie 933,33 

Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 1407,96 
Zachodniopomorskie 1346,49 

Według danych GUS za 2002 liczba osób pełnozatrudnionych w zawodach z grupy Robotnicy 
przetwórstwa surowców ro�linnych i pokrewni, wynosiła 5188. Liczba osób pełnozatrudnionych w tej 
grupie zawodów w poszczególnych województwach kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 369 
Kujawsko-pomorskie 347 
Lubelskie 341 
Lubuskie 11 
Łódzkie 831 
Małopolskie 12 
Mazowieckie 787 
Opolskie 305 
Podkarpackie 66 

Podlaskie 393 
Pomorskie 114 �
l�skie 498 �
wi�tokrzyskie 45 

Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 611 
Zachodniopomorskie 458 
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OPERATOR URZ�DZE� DO PRODUKCJI NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH  
kod: 827803 
inne nazwy zawodu:  

ZADANIA I CZYNNO �CI ROBOCZE 
Głównym celem pracy wytwórcy napojów chłodz�cych jest wytwarzanie ró�nych napojów 
bezalkoholowych i wód mineralnych oraz napojów gazowanych. Do jego zada� nale�y obsługiwanie 
i nadzorowanie linii produkcyjnych i rozlewniczych oraz aparatury kontrolnopomiarowej. Ponadto 
wytwórca nadzoruje prac� zespołów produkcyjnych oraz dba o zaopatrzenie i zbyt wyrobów 
finalnych. 
Osoba pracuj�ca w tym zawodzie wykonuje czynno�ci zwi�zane głównie z obsług� i nadzorowaniem 
automatycznych rozlewaczek, urz�dze� do zamykania butelek, etykieciarek i urz�dze� do paletyzacji, 
obsług� i nadzorowaniem myjek do butelek oraz urz�dze� towarzysz�cych, takich jak załadowarki, 
wyładowarki butelek i innych opakowa� jednostkowych (np. puszek). Ponadto wytwórca napojów 
chłodz�cych zajmuje si� sprawdzaniem urz�dze� do uzdatniania wody, powietrza i dwutlenku w�gla 
oraz prowadzi nadzór urz�dze� do formowania opakowa� polietylenowych (PET). Współpracuje 
równie� z laboratorium zakładowym w zakresie kontroli produkcji. Osoba pracuj�ca w zawodzie 
wytwórcy napojów chłodz�cych zajmuje si� te� przygotowaniem, zgodnie z receptur�, surowców 
u�ywanych do produkcji napojów, takich jak syropy cukrowe, koncentraty, soki owocowe, aromaty, 
barwniki spo�ywcze. 
Do jej czynno�ci zawodowych nale�y równie� przeprowadzanie zabiegów konserwacyjnych 
i dezynfekcyjnych urz�dze�, usuwanie drobnych usterek, a tak�e utrzymanie czysto�ci na stanowisku 
pracy i przestrzeganie przepisów bhp i ppo�.  
 

�RODOWISKO PRACY 
 
materialne �rodowisko pracy 
 
Praca wytwórcy napojów chłodz�cych odbywa si� w budynku. S� to du�e hale produkcyjne, 
w których zainstalowane s� urz�dzenia technologiczne do produkcji lub rozlewu napojów. W zwi�zku 
z tym istniej� pewne uci��liwo�ci zwi�zane z panuj�cymi tam warunkami, takimi jak: du�a 
wilgotno�� powietrza i zmienna temperatura otoczenia, uzale�niona od pory roku (zimno w okresie 
zimy i gor�co w okresie lata). Warunki takie panuj� głównie w pomieszczeniach, gdzie odbywa si� 
mycie butelek zwrotnych oraz ich napełnianie np. wod� mineraln�.  
 
warunki społeczne 
 
Praca w tym zawodzie ma charakter pracy zespołowej. W czasie pracy pracownik ma stały kontakt 
z innymi osobami, gdy� współpracuje z nimi podczas całego procesu technologicznego.  
 
warunki organizacyjne 
 
Czas pracy wytwórcy napojów chłodz�cych wynosi 8 godzin dziennie. Godziny te nie s� jednak stałe, 
gdy� praca ma charakter zmianowy, jak równie� sezonowy w zale�no�ci od aktualnych potrzeb. 
W okresie sezonu letniego, gdy wyst�puje wzmo�ony popyt na napoje chłodz�ce, aby sprosta

�
 

zapotrzebowaniu rynku, kierownictwo zakładu zazwyczaj uruchamia dodatkow� zmian� lub przedłu�a 
godziny pracy.  
Poniewa� praca jest zmianowa, mo�e odbywa

�
 si� zarówno w dzie�, jak i w nocy, a tak�e - zale�nie 

od aktualnych potrzeb rynku - w dni powszechnie wolne od pracy. Praca na poszczególnych 
stanowiskach jest zazwyczaj okresowo nadzorowana przez brygadzist� lub kierownika działu, za� 
wykonywane czynno�ci na stanowisku pracy maj� charakter zrutynizowany. 
W czasie pracy pracownik zobowi�zany jest do noszenia ubrania roboczego lub ochronnego.  
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WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE 
 
Ze wzgl�du na główny cel pracy, jakim jest produkowanie napojów, wytwórc� napojów chłodz�cych 
powinny charakteryzowa

�
: spostrzegawczo��, w tym rozró�nianie barw, zr�czno�� r�k, czucie 

smakowe i powonienie, a tak�e podzielno�� uwagi umo�liwiaj�ca równoczesne �ledzenie urz�dze� 
pomiarowo-kontrolnych i produkcyjnych, jak równie� umiej�tno�� współdziałania w zakresie pracy 
zespołowej. Istotn� cech� podczas pracy w tym zawodzie s� uzdolnienia techniczne, pozwalaj�ce 
wykonywa

�
 drobne naprawy urz�dze�.  

 

WYMAGANIA FIZYCZNE I ZDROWOTNE 
 
Prac� wytwórcy napojów chłodz�cych zalicza si� do �rednio ci��kich. W zwi�zku z tym najwi�ksze 
znaczenie w tym zawodzie ma dobry stan zdrowia ze wzgl�du na wykonywan� prac� fizyczn�. Osoba 
pracuj�ca w tym zawodzie nie mo�e by

�
 nosicielem chorób zaka�nych.Powinna odznacza

�
 si� ogólnie 

dobr� sprawno�ci� fizyczn�, sprawnym układem kostno-stawowym i mi��niowym, gdy� wytwórca 
napojów chłodz�cych pracuje cz�sto w ruchu, praca jego ma charakter stoj�co-chodz�cy, a ponadto 
zwi�zana jest z podnoszeniem i przenoszeniem palet z wyrobami finalnymi. 
Istotn� cech� jest tak�e sprawno�� narz�dów wzroku, słuchu i smaku.  
 

WARUNKI PODJ�CIA PRACY W ZAWODZIE 
 
Do podj�cia pracy w zawodzie wytwórcy napojów chłodz�cych niezb�dne jest posiadanie 
wykształcenia zawodowego na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej. Szkoły, przygotowuj�ce 
młodzie� do podj�cia czynno�ci zawodowych znajduj� si� w kilku miastach.  
 
mo�liwo�� awansu w hierarchii zawodowej  
 
W zawodzie tym istniej� ograniczone mo�liwo�ci rozwoju kariery zawodowej w znaczeniu osi�gania 
coraz wy�szych stopni w hierarchii organizacyjnej. Awans mo�e oznacza

�
 przej�cie na stanowisko 

brygadzisty lub kierownika zmiany albo te� uruchomienie własnej wytwórni. 
 
mo�liwo�� podj�cia pracy przez dorosŁych 
 
W zawodzie wytwórcy napojów chłodz�cych mog� podj�� prac� osoby starsze, pod warunkiem 
jednak, �e posiadaj� odpowiednie do�wiadczenie w tego typu pracy i dobry stan zdrowia. Górna 
granica wieku dla tych osób nie powinna przekracza

�
 40 lat; przy zatrudnieniu preferowani s� 

m��czy�ni. 
 

ZAWODY POKREWNE 
 
- operator maszyn i urz�dze� przemysłu spo�ywczego; 
- aparatowy procesów technologicznych przemysłu spo�ywczego; 
- aparatowy przetwórstwa owocowo-warzywnego; 
- technik technologii �ywno�ci.  
 
literatura 
 
D�browski A .: Aparatura i urz�dzenia techniczne w przemy�le spo�ywczym, Warszawa 1983. 
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MO�LIWO �CI ZATRUDNIENIA ORAZ PŁACE 

Na koniec roku 2002 w zawodzie Wytwórca napojów chłodz�cych - (7410305), liczba osób 
bezrobotnych zarejestrowanych w urz�dach pracy wynosiła 15 osób. W poszczególnych 
województwach sytuacja kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 0 
Kujawsko-pomorskie 1 
Lubelskie 5 
Lubuskie 0 
Łódzkie 0 
Małopolskie 2 
Mazowieckie 2 
Opolskie 1 
Podkarpackie 1 

Podlaskie 0 
Pomorskie 0 �
l�skie 0 �
wi�tokrzyskie 1 

Warmi�sko-mazurskie 1 
Wielkopolskie 1 
Zachodniopomorskie 0 

W drugim półroczu 2002r. liczba ofert pracy zgłoszonych do urz�dów pracy w zawodzie Wytwórca 
napojów chłodz�cych wynosiła 0. W poszczególnych województwach zgłoszono oferty pracy dla 
zawodu w nast�puj�cej ilo�ci: 
Dolno�l�skie 0 
Kujawsko-pomorskie 0 
Lubelskie 0 
Lubuskie 0 
Łódzkie 0 
Małopolskie 0 
Mazowieckie 0 
Opolskie 0 
Podkarpackie 0 

Podlaskie 0 
Pomorskie 0 �
l�skie 0 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 0 
Zachodniopomorskie 0 

Według danych GUS za 2002 rok przeci�tne wynagrodzenie osób zatrudnionych w zawodach z grupy 
Robotnicy przetwórstwa surowców ro�linnych i pokrewni wynosiło 1451,37. Według tych danych 
wynagrodzenie w tej grupie zawodów wynagrodzenie w poszczególnych województwach 
kształtowało si� nast�puj�co 
Dolno�l�skie 1234,54 
Kujawsko-pomorskie 1420,2 
Lubelskie 1365,86 
Lubuskie 1955 
Łódzkie 1359,74 
Małopolskie 1058,83 
Mazowieckie 1630,33 
Opolskie 1881,85 
Podkarpackie 1315,56 

Podlaskie 1373,5 
Pomorskie 1867,15 �
l�skie 1477,92 �
wi�tokrzyskie 933,33 

Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 1407,96 
Zachodniopomorskie 1346,49 

Według danych GUS za 2002 liczba osób pełnozatrudnionych w zawodach z grupy Robotnicy 
przetwórstwa surowców ro�linnych i pokrewni, wynosiła 5188. Liczba osób pełnozatrudnionych w tej 
grupie zawodów w poszczególnych województwach kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 369 
Kujawsko-pomorskie 347 
Lubelskie 341 
Lubuskie 11 
Łódzkie 831 
Małopolskie 12 
Mazowieckie 787 
Opolskie 305 
Podkarpackie 66 

Podlaskie 393 
Pomorskie 114 �
l�skie 498 �
wi�tokrzyskie 45 

Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 611 
Zachodniopomorskie 458 
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KLASYFIKATOR �YWNO�CI 
 
kod: 7415 
inne nazwy zawodu:  
 

ZADANIA I CZYNNO �CI ROBOCZE 
 
Klasyfikator �ywno�ci zajmuje si� klasyfikowaniem i selekcjonowaniem surowców zwierz�cych oraz 
ro�linnych. Ocena surowca zwierz�cego i nast�pnie jego klasyfikacja mo�e odbywa� si� wg wst�pnej 
tzw. przy�yciowej klasyfikacji zwierz�t rze�nych, a surowców ro�linnych wg oceny organoleptycznej. 
Klasyfikacja mo�e by� tak�e dokonywana wg kryteriów technologicznych – klasyfikowanie �ywca 
zwierz�cego wg wagi bitej ciała, a surowców ro�linnych – wg cech technologicznych (tj. wilgotno�� 
w odniesieniu do ziarna zbó�, str�czkowych, oleistych, zawarto�ci skrobi w ziemniakach, cukru 
w burakach oraz zdolno�ci kiełkowania j�czmienia browarnego). 
Klasyfikator �ywno�ci mo�e klasyfikowa� ryby (morskie, słodkowodne, skorupiaki i głowonogi), 
drób (jaja drobiu wodnego, grzebi�cego oraz pierze drobiu), mi�so zwierz�t rze�nych lub surowce 
ro�linne (buraki cukrowe, zbo�a, rzepak, ziemniaki, owoce i warzywa).  
Podstawowy zakres pracy klasyfikatora �ywno�ci obejmuje klasyfikacj� skupowanych surowców 
pochodzenia ro�linnego i zwierz�cego, wa�enie skupowanych surowców, zabezpieczenie skupionych 
surowców przed zepsuciem, zniszczeniem lub kradzie��. Ponadto klasyfikator �ywno�ci przygotowuje 
sprz�t i pomieszczenia do skupu tj. wagi towarowe, kontenery, skrzynki, pomieszczenia magazynowe 
np. dla zwierz�t oraz silosy np. dla rzepaku, zbo�a oraz ro�lin str�czkowych, a tak�e place np. dla 
buraków cukrowych, ziemniaków. Ewidencjonuje skupiony surowiec. Klasyfikator �ywno�ci pobiera 
równie� próbki skupowanych surowców do oceny technologicznej, np. by sprawdzi� zawarto�ci cukru 
w burakach cukrowych. W trakcie pracy klasyfikator posługuje si� normami okre�laj�cymi 
wymagania dla poszczególnych klas surowców, wagami, głównie towarowymi oraz próbnikami do 
pobierania próbek.  
Praca klasyfikatora �ywno�ci wykonywana jest w pozycji stoj�cej i w ruchu, a w razie zatrudnienia na 
statkach-przetwórniach dodatkowo w niewygodnych pozycjach, wywołanych kołysaniem si� statku. 
 

�RODOWISKO PRACY 
 
materialne �rodowisko pracy 
 
Klasyfikator pracuje głownie w magazynach surowcowych, zlokalizowanych w punktach skupu lub 
zakładach przemysłu spo�ywczego ró�nych bran�. Miejscem pracy klasyfikatora mog� by� równie� 
statki-przetwórnie, gdzie odbywa si� najcz��ciej klasyfikacja ryb. 
Utrudnieniem w pracy klasyfikatora bywaj� warunki atmosferyczne (słoty, mrozy, �nie�yce) oraz 
nieprzyjemne zapachy, których �ródłem s� głównie odchody ptactwa i zwierz�t rze�nych oraz ryby, 
przede wszystkim morskie. 
Specyficzne warunki pracy panuj� na statkach-przetwórniach. Zaj�cia załogi zmieniaj� si� według 
ustalonego wcze�niej planu, ka�dy jej członek wykonuje ró�ne czynno�ci, bierze udział w ró�nych 
stadiach procesu technologicznego. Pomieszczenia statku-przetwórni o�wietlone s� �wiatłem 
naturalnym lub sztucznym, a tak�e wyposa�one s� w urz�dzenia wentylacyjne. Panuje tam du�a 
wilgotno��, a miejscowo mo�e wyst�pi� przesycenie par� oraz podwy�szona temperatura. 
 
warunki społeczne 
 
Klasyfikator �ywno�ci wykonuje swoj� prac� samodzielnie (praca indywidualna), cho� kontakty 
z lud�mi s� w niej intensywne (np. z plantatorami, hodowcami �ywca rze�nego). 
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warunki organizacyjne 
 
Czas pracy klasyfikatora jest na ogół zmienny (z wyj�tkiem stałych godzin pracy w zakładach 
przetwórczych). W wypadku pracy wyjazdowej, w tym pracy na statkach-przetwórniach, praca 
niejednokrotnie trwa znacznie wi�cej godzin ni� limit czasu pracy okre�lony kodeksem pracy. Czas 
pracy klasyfikatora ryb okre�la regulamin rejsu dalekomorskiego, trwaj�cego od 150–180 dni. 
Osoba pracuj�ca w tym zawodzie mo�e pełni� funkcje zarówno podwładnego jak i kierownika. Mo�e 
te� by� niezale�na organizacyjnie (w punkcie skupu). Wi�kszo�� czynno�ci wykonywanych przez 
klasyfikatora �ywno�ci jest zrutynizowana. 
 

WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE 
 
Istotnymi cechami umo�liwiaj�cymi sprawne wykonywanie zawodu s�: spostrzegawczo��, 
dokładno��, systematyczno��, odporno�� psychiczna oraz szybko�� adaptacji do zmiennych 
warunków pracy, zwłaszcza w pracy na statkach-przetwórniach. Osoby tam zatrudnione musz� 
dodatkowo by� odporne na stres spowodowany rozł�k� z najbli�szymi oraz niebezpiecze�stwem 
pracy na morzu. Wa�ne s� sprawne r�ce i palce, szybki refleks, zdolno�� koncentracji uwagi jak 
równie� gotowo�� do pracy w nieprzyjemnych warunkach (odchody ptaków, zwierz�t, specyficzny 
zapach ryb itd.). 
 

WYMAGANIA FIZYCZNE I ZDROWOTNE 
 
Praca w zawodzie klasyfikatora jest prac� �rednio ci��k�, wymagaj�c� ogólnie dobrego stanu zdrowia 
oraz dobrej sprawno�ci ruchowej. 
Ponadto od kandydata do zawodu klasyfikatora wymagane s� prawidłowo rozwini�te zmysły, 
głównie: wzroku, dotyku, w�chu i smaku. 
Przeciwwskazaniem bezwzgl�dnym do podj�cia pracy w zawodzie klasyfikatora �ywno�ci jest 
nosicielstwo chorób zaka�nych, dysfunkcja ko�czyn, za� wzgl�dnym jest skłonno�� do uczule�, słabo 
rozwini�te zmysły. 
Zawód klasyfikatora �ywno�ci z uwagi na uci��liwo�ci pracy (potrzeba cz�stych wyjazdów, praca 
w pozycji stoj�cej, praca ze zwierz�tami mog�cymi stanowi� zagro�enie �ycia w przypadku 
niewła�ciwego obchodzenia si� z nimi) nie daje mo�liwo�ci zatrudnienia niepełnosprawnych. 
 

WARUNKI PODJ�CIA PRACY W ZAWODZIE 
 
Kandydata do podj�cia pracy w tym zawodzie musi mie� zasadnicze wykształcenie zawodowe, daje 
szkoła zasadnicza, kształc�ca w zawodach: drobiarz, młynarz, aparatowy przetwórstwa mi�snego 
i owocowo-warzywnego, operator przetwórstwa rybnego oraz operator maszyn i urz�dze� przemysłu 
spo�ywczego ze specjalizacjami: cukrownictwo, przetwórstwo owocowo-warzywne, zbo�owe, 
jajczarsko-drobiarskie, rybne, ziemniaczane oraz surowców olejarskich. Zasadnicze przygotowanie 
zawodowe upowa�niaj�ce do pracy klasyfikatora mo�na uzyska� równie� ko�cz�c 4-letnie liceum 
zawodowe o specjalno�ci operator procesów technologicznych przemysłu spo�ywczego. 
Oto wykaz specjalno�ci, które uczone s� w szkołach zawodowych na terenie kraju: 
 aparatowy browarnictwa – 2 szkoły MEN i 1 szkoła MRiG�, 
 aparatowy drobiarstwa przemysłowego – 7 szkół MEN, 
 aparatowy przetwórstwa mi�snego – 116 szkół MEN i 8 szkół MRiG�, 
 aparatowy przetwórstwa owocowo-warzywnego– 43 szkoły MEN i 13 szkół MRiG�, 
 młynarz – 3 szkoły MEN, 
 operator procesów technologicznych w przemy�le spo�ywczym – 14 szkół MEN, 
 operator maszyn i urz�dze� przemysłu spo�ywczego – 6 szkół MEN i 6 szkół MRiG�, 
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mo�liwo�� awansu w hierarchii zawodowej  
 
W zawodzie klasyfikatora �ywno�ci nie ma mo�liwo�ci awansu rozumianego jako osi�ganie coraz 
wy�szych stopni w hierarchii organizacyjnej. Mo�na natomiast zyskuj�c do�wiadczenie w pracy 
stawa� si� coraz lepszym fachowcem w swojej dziedzinie. 
 
mo�liwo�� podj�cia pracy przez dorosŁych 
 
W zawodzie klasyfikatora �ywno�ci (z wyj�tkiem klasyfikatora ryb) mog� podj�� prac� równie� 
osoby starsze, je�eli maj� do�wiadczenia w tego rodzaju pracy oraz dobry stan zdrowia. Górna 
granica wieku dla tych osób to 50 lat. 
 

ZAWODY POKREWNE 
 
młynarz 
piekarz 
cukiernik 
operator maszyn i urz�dze� przemysłu spo�ywczego 
technik technologii �ywno�ci 
in�ynier technologii �ywno�ci 
 
 
literatura 
 
Baraniak B., Pardo B. (red.): Dokumentacja programowa w zawodzie operator maszyn i urz�dze� 
przemysłu spo�ywczego (cz��� wspólna i specjalizacyjna). Warszawa-Brwinów: MRiG�, CDiEwR, 
1992, 1993 
Klasyfikacje zawodów i specjalno�ci szkolnictwa zawodowego z 1978, 1982, 1986, 1988, 1993 r. 
(Dz. Ustaw lub Zarz�dzenia MOiW oraz MEN z odpowiednich lat) 
Klasyfikacja zawodów i specjalno�ci, IPiSSocj. Warszawa, 1993 
Opisy zawodów i specjalno�ci szkolnictwa zawodowego, IKZ, Warszawa 1988 
Informator o szkołach rolniczych i spo�ywczych, CDiEwR, Warszawa-Brwinów 1993 
Informator o szkołach zawodowych, WSiP, Warszawa 1989 
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MO�LIWO �CI ZATRUDNIENIA ORAZ PŁACE 

Na koniec roku 2002 w zawodzie Klasyfikator �ywno�ci - (74104), liczba osób bezrobotnych 
zarejestrowanych w urz�dach pracy wynosiła 122 osób. W poszczególnych województwach sytuacja 
kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 7 
Kujawsko-pomorskie 7 
Lubelskie 4 
Lubuskie 5 
Łódzkie 7 
Małopolskie 15 
Mazowieckie 10 
Opolskie 11 
Podkarpackie 8 

Podlaskie 2 
Pomorskie 9 �
l�skie 3 �
wi�tokrzyskie 3 

Warmi�sko-mazurskie 13 
Wielkopolskie 6 
Zachodniopomorskie 12 

W drugim półroczu 2002r. liczba ofert pracy zgłoszonych do urz�dów pracy w zawodzie 
Klasyfikator �ywno�ci wynosiła 2. W poszczególnych województwach zgłoszono oferty pracy dla 
zawodu w nast�puj�cej ilo�ci: 
Dolno�l�skie 0 
Kujawsko-pomorskie 0 
Lubelskie 0 
Lubuskie 0 
Łódzkie 0 
Małopolskie 0 
Mazowieckie 0 
Opolskie 0 
Podkarpackie 1 

Podlaskie 0 
Pomorskie 0 �
l�skie 0 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 1 
Zachodniopomorskie 0 

Według danych GUS za 2002 rok przeci�tne wynagrodzenie osób zatrudnionych w zawodach z grupy 
Klasyfikatorzy �ywno�ci i pokrewni wynosiło 1363,39. Według tych danych wynagrodzenie w tej 
grupie zawodów wynagrodzenie w poszczególnych województwach kształtowało si� nast�puj�co 
Dolno�l�skie 0 
Kujawsko-pomorskie 0 
Lubelskie 1234,81 
Lubuskie 1067,05 
Łódzkie 1062,49 
Małopolskie 1440,72 
Mazowieckie 1544,8 
Opolskie 1831 
Podkarpackie 1210,97 

Podlaskie 3558,81 
Pomorskie 1050,59 �
l�skie 851,29 �
wi�tokrzyskie 1274,33 

Warmi�sko-mazurskie 1325,59 
Wielkopolskie 1456,06 
Zachodniopomorskie 1278,79 

Według danych GUS za 2002 liczba osób pełnozatrudnionych w zawodach z grupy Klasyfikatorzy 
�ywno�ci i pokrewni, wynosiła 977. Liczba osób pełnozatrudnionych w tej grupie zawodów w 
poszczególnych województwach kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 0 
Kujawsko-pomorskie 0 
Lubelskie 147 
Lubuskie 33 
Łódzkie 54 
Małopolskie 33 
Mazowieckie 41 
Opolskie 6 
Podkarpackie 42 

Podlaskie 48 
Pomorskie 11 �
l�skie 110 �
wi�tokrzyskie 156 

Warmi�sko-mazurskie 143 
Wielkopolskie 142 
Zachodniopomorskie 11 
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V-209

OPERATOR MASZYN DO PRZETWÓRSTWA �YWNO�CI I PRODUKTÓW 
POKREWNYCH 
kod: 827 
inne nazwy zawodu: 
 
zadania i czynno�ci robocze 
 
 Operator maszyn do przetwórstwa 

�
ywno�ci i produktów pokrewnych, u

�
ywaj�c surowców rolnych 

ro�linnych (zbo
�
a, rzepak, buraki cukrowe, ziemniaki, owoce, warzywa) i zwierz�cych (zwierz�ta 

rze�ne, drób, mleko) oraz surowców z połowów morskich (ryby, owoce morza), wykonuje ró
�
norodne 

przetwory spo
�
ywcze i u

�
ywki. Efektem jego pracy, w zale

�
no�ci od bran

�
y zakładu, s� m.in. m�ki, 

kasze, płatki, pieczywo, wyroby ciastkarskie i cukiernicze, przetwory mi�sne (w�dliny, bekon, 
konserwy mi�sne), przetwory rybne (konserwy, preserwy, marynaty, rybne wyroby garma

�
eryjne, 

ryby mro
�
one, solone i w�dzone), wyroby mleczarskie (mleko spo

�
ywcze, �mietana, napoje mleczne, 

masło, sery, mleko w proszku, lody, mleko zag�szczone, od
�
ywki i preparaty mlekozast�pcze, 

kazeiniany), koncentraty spo
�
ywcze (zupy, drugie dania, desery, przyprawy i dodatki do ciast, kleiki, 

przeciery, od
�
ywki dla niemowl�t, makarony, susze, itp.), oleje i inne tłuszcze ro�linne (np. 

margaryny), napoje alkoholowe (spirytus, wódki, piwo) i bezalkoholowe (napoje gazowane), wyroby 
tytoniowe. 
 Osoba pracuj�ca w tym zawodzie obsługuje maszyny i urz�dzenia słu

��ce do przygotowywania 
surowców do produkcji oraz przerobu surowców na przetwory. Ponadto wykonuje prace pomocnicze 
w wydziałowych laboratoriach kontrolnych oraz w magazynach surowców, półprzetworów, wyrobów 
gotowych, dodatków do 

�
ywno�ci (substancje zwi�kszaj�ce warto�� od

�
ywcz�, �rodki konserwuj�ce 

i przeciwutleniacze, substancje wpływaj�ce na cechy organoleptyczne, substancje ułatwiaj�ce 
przebieg procesu technologicznego) oraz materiałów pomocniczych (opakowania, �rodki myj�ce 
i dezynfekuj�ce). 
 Operator ocenia organoleptycznie (wygl�d, smak, zapach, konsystencja) jako�� surowców, dodatków 
do 
�
ywno�ci i materiałów pomocniczych, okre�la ich przydatno�� do produkcji danego wyrobu 

spo
�
ywczego oraz czuwa nad zgodno�ci� z normami warunków klimatycznych i higienicznych 

w magazynach surowców, półproduktów, wyrobów gotowych oraz materiałów pomocniczych 
i dodatków do 

�
ywno�ci. Posługuje si� przy tym normami, instrukcjami technologicznymi 

i recepturami oraz instrukcjami obsługi maszyn spo
�
ywczych.  

 Wykonuje te
�
 ró
�
ne operacje w procesach technologicznych (m.in. mycie, czyszczenie i sortowanie 

surowców, rozdrabnianie, filtrowanie, mieszanie, ekstrakcja, destylacja, rektyfikacja, podgrzewanie, 
chłodzenie, zamra

�
anie, pakowanie, blanszowanie, pasteryzacja, sterylizacja, peklowanie, masowanie, 

skórowanie, skubanie, patroszenie, zamykanie puszek, wirowanie itp.) w zale
�
no�ci od bran

�
y 

przemysłu spo
�
ywczego i linii produkcyjnej. 

 W czasie pracy, w zale
�
no�ci od kierunku produkcji w danym zakładzie, jego wielko�ci 

i wyposa
�
enia, operator obsługuje nast�puj�ce maszyny: do obróbki wst�pnej (maszyny i urz�dzenia 

do czyszczenia, mycia i sortowania surowca); do mechanicznego przetwarzania 
�
ywno�ci (maszyny 

rozdrabniaj�ce - walcowe, szarpi�ce, udarowe, rozcieraj�ce, łami�ce, tn�ce oraz homogenizatory); do 
rozdzielania układów niejednorodnych (filtry, maszyny do wyciskania); mieszania (mieszalniki, 
mieszarki, zgniatarki), obróbki termicznej (wymienniki bezprzeponowe i przeponowe); do operacji 
dyfuzyjnych (ekstraktory, aparaty do destylacji i rektyfikacji); chłodzenia i zamra

�
ania (chłodziarki, 

zamra
�
arki); do pasteryzacji i sterylizacji (autoklawy, pasteryzatory); utrwalania metodami 

osmoaktywnymi (wyparki); utrwalania poprzez suszenie (suszarki); pakowania (rozlewaczki, 
dozowniki, pakowarki, etykieciarki); czyszczenia, dezynfekcji i dezynsekcji pomieszcze�; oraz 
nadziewarki, zamykarki, przeno�niki poziome, pionowe, prasownice, natryskarki, wirówki. 
 	
rodowisko pracy 

 
materialne �rodowisko pracy 
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 Operator maszyn do przetwórstwa 

�
ywno�ci i produktów pokrewnych pracuje na ogół 

w pomieszczeniach zamkni�tych, o�wietlonych naturalnie i sztucznie, wyposa
�
onych, w zale

�
no�ci od 

potrzeb, w urz�dzenia wentylacyjne i odpylaj�ce. Mo
�
e równie

�
 pracowa

�
 na wolnym powietrzu, np. 

w cukrowniach, zakładach owocowo-warzywnych.  
 W zakładach spo

�
ywczych panuj� zmienna temperatura (na ogół wysoka, a w chłodniach 

i magazynach niska) i wilgotno�� (na ogół podwy
�
szona), a tak

�
e hałas (zakłady tytoniowe, zakłady 

cukiernicze, cukrownie, zakłady owocowo-warzywne oraz zapylenie (zakłady tytoniowe, zbo
�
owe, 

piekarnie). 
 Operator pracuje w pozycji stoj�cej lub w ruchu. Charakter pracy (produkcja 

�
ywno�ci) zobowi�zuje 

go do przestrzegania norm higienicznych - dlatego pracownicy u
�
ywaj� odzie

�
y roboczej (zazwyczaj 

jest to biały fartuch lub inne ubranie robocze, czepek i odpowiednie obuwie). 
 Praca wymaga znacznego wysiłku fizycznego, du

�
ej sprawno�ci ruchowej, spostrzegawczo�ci, 

prawidłowo rozwini�tych zmysłów, odporno�ci na przykre zapachy i widoki (np. w zakładach 
mi�snych). 
 Bezpiecze�stwu pracy mog� zagra

�
a
�
 u
�
ywane przez operatora narz�dzia (cz�sto ostre), urz�dzenia 

i maszyny pod napi�ciem elektrycznym, �liskie podłogi w pomieszczeniach produkcyjnych (np. 
w zakładach mi�snych, drobiarskich, rybnych, mleczarskich). 
 Praca w zakładach spo

�
ywczych, zwłaszcza tam, gdzie jest du

�
a wilgotno��, mo

�
e by
�
 przyczyn� 

chorób reumatycznych, alergicznych (kontakt z ró
�
norodnym surowcem do produkcji) okalecze� (np. 

w zakładach mi�snych i drobiarskich) oraz chorób odzwierz�cych (zakłady mi�sne). 
 Operator maszyn do przetwórstwa ryb, zatrudniony na uprzemysłowionych statkach rybackich, 
nara
�
ony jest na długotrwał� rozł�k� z rodzin�, najbli

�
szym �rodowiskiem i krajem. Musi te

�
 znosi

�
 

wiele niewygód, zwi�zanych z kołysaniem statku i hałasem (wibracje maszyn). W wielu sytuacjach 
konieczny jest du

�
y wysiłek fizyczny poł�czony z napi�ciem nerwowym, spowodowanym 

wielomiesi�cznym przebywaniem w sytuacjach niebezpiecznych, zwi�zanych z prac� na morzu. 
 
warunki społeczne  
 
 Praca w zakładach spo

�
ywczych ma charakter zespołowy: operator kontaktuje si� z przeło

�
onymi 

oraz ze współpracownikami. Kontakty dotycz� wymiany informacji na temat przebiegu procesu 
produkcyjnego, ewentualnych awarii lub wypełniania polece� przeło

�
onych (np. brygadzisty, mistrza 

czy technologa). 
 
warunki organizacyjne 
 
 W zakładach spo

�
ywczych panuje na ogół system zmianowy (cz�sto nocna zmiana oraz praca 

w niedziele, �wi�ta i wolne soboty. 
 Wi�kszo�� czynno�ci operatora jest zrutynizowana. Rytm pracy oraz jej organizacj� okre�laj� 
warunki technologiczne w danym zakładzie. 
 Odpowiedzialno�� operatora ogranicza si� do własnego stanowiska pracy: wykonuje on polecenia 
zwierzchnika i jest przez niego kontrolowany. 
 Do zakładów rybnych, zbo

�
owych, mleczarskich, cukrowniach, piekarniach oraz na niektóre 

stanowiskach w zakładach mi�snych (ubojnie) ch�tniej lub wył�cznie przyjmuje si� m��czyzn (na 
ogół w wieku do 40 lat), kobiety natomiast (w wieku do 40 lat) maj� wi�ksze szanse zatrudnienia 
w zakładach owocowo-warzywnych i zakładach koncentratów spo

�
ywczych. 

 

WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE 
 
 Kandydat do zawodu operatora powinien wykazywa

�
 zainteresowania techniczne, gdy

�
 charakter jego 

pracy b�dzie wymagał codziennego kontaktu z maszynami, urz�dzeniami oraz ró
�
norodnym sprz�tem. 

 Operatora pracuje fizycznie i ten charakter swojej przyszłej pracy powinni uwzgl�dni
�
 ch�tni do 

zaj�cia si� t� profesj�. 
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 Cechami umo
�
liwiaj�cymi sprawne wykonywanie niezb�dnych czynno�ci s�: prawidłowa 

koordynacja wzrokowo-ruchowa, spostrzegawczo��, dokładno��, systematyczno�� oraz odporno�� 
psychiczna na znu

�
enie (ze wzgl�du na monotoni� działa�). Na niektórych stanowiskach konieczna 

jest du
�
a odporno�� emocjonalna oraz gotowo�� do pracy w nieprzyjemnych warunkach 

�rodowiskowych (zakłady mi�sne, zakłady rybne). 
 Ze wzgl�du na charakter pracy (obsługa maszyn i urz�dze�) wa

�
ne s� ponadto takie cechy, jak: szybki 

refleks, zr�czno�� r�k, zdolno�� koncentracji uwagi, umiej�tno�� pracy w szybkim tempie 
(szczególnie przy obsłudze linii technologicznych). Ró

�
norodno�� obsługiwanych przez operatora 

urz�dze� wymaga od niego równie
�
 podzielno�ci uwagi i dokładno�ci. 

 Operator powinien równie
�
 by
�
 zdolny do podporz�dkowania si�, w pracy bowiem musi wykonywa

�
 

polecenia przeło
�
onych odpowiedzialnych za kolejne etapy produkcji. 

 
wymagania fizyczne i zdrowotne 
 
 Praca operatora nale

�
y �rednio ci��kich, wymagaj�cych dobrego ogólnego stanu zdrowia 

i prawidłowo rozwini�tych zmysłów. 
 Osoba wykonuj�ca ten zawód powinna wykazywa

�
 wysok� ogóln� wydolno�� fizyczn�, du

�� 
sprawno�� układu kostno-stawowego i mi��niowego. 
 Przeciwwskazaniami s� choroby reumatyczne, płaskostopie drugiego stopnia, zawroty głowy, 
zaburzenia równowagi, napady drgawkowe, daltonizm, silna reakcja (wra

�
liwo��) na widok uboju 

zwierz�t i krwi (zakłady mi�sne), słaby układ oddechowy (młyny, zakłady tytoniowe). 
 Wykluczaj� wykonywanie zawodu: nosicielstwo chorób zaka�nych, gru�lica płuc, przewlekłe zmiany 
chorobowe skóry r�k. 
 Nie ma mo

�
liwo�ci zatrudnienia osób niepełnosprawnych. 

 

WARUNKI PODJ�CIA PRACY W ZAWODZIE 
 
 Niezb�dne jest wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe. Mo

�
na je uzyska

�
 w nast�puj�cych 

placówkach: 
trzyletnich szkołach kształc�cych w zawodach: aparatowy przetwórstwa mi�sa, aparatowy 
przetwórstwa mleczarskiego, aparatowy przetwórstwa owocowo-warzywnego, ciastkarz, cukiernik, 
piekarz, operator maszyn i urz�dze� przetwórstwa ryb, aparatowy drobiarstwa przemysłowego oraz 
operator maszyn i urz�dze� przemysłu spo

�
ywczego (do wyboru jest 11 specjalizacji: przetwórstwo 

mi�sne, przetwórstwo owocowo-warzywne, przetwórstwo mleczarskie, przetwórstwo jajczarsko-
drobiarskie, cukrownictwo, produkcja piekarsko-ciastkarska, przetwórstwo ziemniaczane, 
przetwórstwo zbo

�
owe, przetwórstwo rybne, przetwórstwo surowców olejarskich, produkcja 

cukiernicza); 
czteroletnim liceum zawodowym: operator procesów technologicznych przemysłu spo

�
ywczego 

(wybór specjalizacji w zale
�
no�ci od zainteresowa� i planów odno�nie przyszłej pracy). 

 Brak mo
�
liwo�ci kształcenia na poziomie zasadniczym operatorów maszyn do produkcji wyrobów 

alkoholowych; niezb�dne kwalifikacje mo
�
na zdoby

�
 podejmuj�c nauk� w technikach: 

czteroletnim technikum, zawód: technik technologii 
�
ywno�ci, specjalno��: browarnictwo lub 

gorzelnictwo i dro
�
d
�
ownictwo 

pi�cioletnim technikum, zawód: technik technologii 
�
ywno�ci, specjalizacja: przemysł fermentacyjny. 

  
 
 Szczegółowe informacje na temat zawodów oraz lokalizacji szkół dost�pne s� w Informatorze 
o szkołach rolniczych i gospodarki �ywno�ciowej, CDNSR, Brwinów 1995 (05-840 Brwinów, ul. 
Pszczeli�ska 99). 
 
mo
�
liwo�� awansu w hierarchii zawodowej  

 

Departament Rynku Pracy MGPiPS



Przemysł lekki i rzemiosło 

Operator maszyn do przetwórstwa  �
ywno�ci i produktów pokrewnych 

V-212

 Operator z uko�czon� szkoł� zasadnicz� mo
�
e podwy

�
szy
�
 kwalifikacje w trzyletnim technikum 

zawodowym (szkoły dla młodzie
�
y i dorosłych, w systemie dziennym, zaocznym i wieczorowym), 

uzyskuj�c �rednie wykształcenie zawodowe wraz z tytułem technika technologa 
�
ywno�ci. To z kolei 

otwiera mo
�
liwo�� dalszego kształcenia w szkołach wy

�
szych i uzyskania tytułu magistra in

�
yniera 

technologii 
�
ywno�ci. 

 Formalne podwy
�
szenie kwalifikacji zawodowych stwarza szanse awansu w hierarchii zawodowej 

(brygadzista, mistrz, kierownik działu, technolog itd.). 
 
mo
�
liwo�� podj�cia pracy przez dorosłych 

 
 Osoby starsze mog� podj�� prac� w zawodzie operatora pod warunkiem posiadania odpowiednich 
kwalifikacji, wykazania si� dobrym ogólnym stanem zdrowia oraz brakiem przeciwwskaza� 
(przewlekłe choroby reumatyczne, alergia, choroby zaka�ne, wady narz�dów zmysłów itp.). Ch�tniej 
jednak zatrudnia si� młodych ludzi w wieku do 40 lat. 
 
 

ZAWODY POKREWNE 
 
przetwórca ryb 
masarz 
cukiernik (ciastkarz) 
piekarz 
kwasiarz warzyw 
młynarz 
wytwórca napojów chłodz�cych 
klasyfikator 

�
ywno�ci 

ubojowy 
technik technologii 

�
ywno�ci 
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MO�LIWO �CI ZATRUDNIENIA ORAZ PŁACE 

 Na koniec roku 2002 w zawodzie Operator maszyn do przetwórstwa �ywno˙ci i produktów 
pokrewnych - (827), liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w urz�dach pracy wynosiła 13150 
osób. W poszczególnych województwach sytuacja kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 902 
Kujawsko-pomorskie 904 
Lubelskie 1112 
Lubuskie 311 
Łódzkie 563 
Małopolskie 826 
Mazowieckie 1911 
Opolskie 318 
Podkarpackie 1553 

Podlaskie 752 
Pomorskie 599 	
l�skie 343 	
wi�tokrzyskie 525 

Warmi�sko-mazurskie 778 
Wielkopolskie 1191 
Zachodniopomorskie 562 

W drugim półroczu 2002r. liczba ofert pracy zgłoszonych do urz�dów pracy w zawodzie Operator 
maszyn do przetwórstwa �ywno˙ci i produktów pokrewnych wynosiła 1023. W poszczególnych 
województwach zgłoszono oferty pracy dla zawodu w nast�puj�cej ilo�ci: 
Dolno�l�skie 48 
Kujawsko-pomorskie 95 
Lubelskie 48 
Lubuskie 31 
Łódzkie 149 
Małopolskie 67 
Mazowieckie 163 
Opolskie 38 
Podkarpackie 30 

Podlaskie 29 
Pomorskie 21 	
l�skie 27 	
wi�tokrzyskie 28 

Warmi�sko-mazurskie 136 
Wielkopolskie 86 
Zachodniopomorskie 27 

Według danych GUS za 2002 rok przeci�tne wynagrodzenie osób zatrudnionych w zawodach z grupy 
Operatorzy maszyn do przetwórstwa 

�
ywno�ci i produktów pokrewnych wynosiło 1784,29. Według 

tych danych wynagrodzenie w tej grupie zawodów wynagrodzenie w poszczególnych województwach 
kształtowało si� nast�puj�co 
Dolno�l�skie 1373,55 
Kujawsko-pomorskie 1637,45 
Lubelskie 1819,75 
Lubuskie 1669,17 
Łódzkie 1480,41 
Małopolskie 1863,28 
Mazowieckie 1968,94 
Opolskie 1652,93 
Podkarpackie 1645,14 

Podlaskie 2060,4 
Pomorskie 2000,51 	
l�skie 1626,69 	
wi�tokrzyskie 1582,29 

Warmi�sko-mazurskie 2043,87 
Wielkopolskie 1901,52 
Zachodniopomorskie 1373,78 

Według danych GUS za 2002 liczba osób pełnozatrudnionych w zawodach z grupy Operatorzy 
maszyn do przetwórstwa 

�
ywno�ci i produktów pokrewnych, wynosiła 43107. Liczba osób 

pełnozatrudnionych w tej grupie zawodów w poszczególnych województwach kształtowała si� 
nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 1362 
Kujawsko-pomorskie 3095 
Lubelskie 1985 
Lubuskie 663 
Łódzkie 4660 
Małopolskie 3402 
Mazowieckie 9050 
Opolskie 1991 

Podkarpackie 1142 
Podlaskie 2513 
Pomorskie 2074 	
l�skie 3496 	
wi�tokrzyskie 637 

Warmi�sko-mazurskie 1198 
Wielkopolskie 4813 
Zachodniopomorskie 1026 
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XIV.D. PRZEMYSŁ DRZEWNY I MEBLARSTWO 

IN
�

YNIER TECHNOLOGII DREWNA 
kod: 214914 
inne nazwy zawodu: 
 
zadania i czynno�ci robocze 
 
 In�ynier technolog drewna bada, a nast�pnie wykorzystuje w celach przemysłowych wła�ciwo�ci 
fizyko-chemiczne i mechaniczne drewna.  
 W opisywanym zawodzie wyró�nia si� trzy specjalizacje: 
- specjalista w zakresie materiałów drzewnych i drewnopochodnych, 
- specjalista w zakresie meblarstwa, stolarki budowlanej i konstrukcji drewnianych, 
- specjalista w zakresie organizacji produkcji. 
 Głównymi zadaniami in�yniera technologii drewna pracuj�cego w zakładzie produkcyjnym s�: 
projektowanie procesów technologicznych i produkcyjnych, projektowanie oraz nadzorowanie 
sprawnego przebiegu procesu technologicznego i produkcyjnego. In�ynier dba o wysok� jako�� 
produkcji i zgodn� z przeznaczeniem eksploatacj� narz�dzi, maszyn i urz�dze�. In�ynier opracowuje 
zało�enia do norm zu�ycia materiałów, energii i nakładów pracy, a ponadto w laboratoriach 
badawczych kontroluje jako�� surowców, półfabrykatów, gotowych wyrobów i wszelkiego rodzaju 
materiałów pomocniczych, stosowanych w produkcji.  
 Zobowi�zany jest on do samokształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Opracowuje plany 
rozwoju i modernizacji stanowisk roboczych, wydziałów i przedsi�biorstwa. Prowadzi szkolenie 
pracowników, dba o bezpiecze�stwo i higien� pracy. Kieruje grup� pracowników, wydziałem lub 
całym przedsi�biorstwem.  
 Zadaniem in�yniera technologa drewna zatrudnionego w jednostkach naukowo-badawczych 
i dydaktycznych jest poszerzanie wiedzy o materiałach drzewnych i drewnopochodnych oraz 
materiałach stosowanych do wszelkiego rodzaju obróbki surowców drzewnych, opracowywanie 
nowych technologii obróbki mechanicznej i chemicznej pod k�tem optymalnego wykorzystania 
deficytowego surowca, jakim jest drewno i półfabrykaty z niego pozyskane.  
 Do rutynowych czynno�ci in�yniera technologa drewna nale�y wykonywanie i opracowywanie analiz 
i ekspertyz oraz bada� laboratoryjnych nad nowymi materiałami produkcyjnymi i gotowymi 
wyrobami. Najwa�niejsze czynno�ci in�yniera, zatrudnionego w przedsi�biorstwie produkcyjnym, to 
opracowanie projektów technologicznych i produkcyjnych, dobór maszyn, narz�dzi i urz�dze� do 
przyj�tej technologii produkcji, kalkulacja jej kosztów, szczegółowe opracowanie norm zu�ycia 
materiałów i norm czasu pracy dla poszczególnych stanowisk roboczych. Dokonuje on te� kontroli 
jako�ci surowców, półfabrykatów i materiałów pomocniczych. Mo�e wykonywa

�
 czynno�ci zwi�zane 

z funkcj� kierownika zakładu, oddziału produkcyjnego lub działu pomocniczego.  
 �
rodowisko pracy 

 
materialne �rodowisko pracy 
 
  In�ynier technologii drewna mo�e pracowa

�
 w tartakach, fabrykach mebli, zakładach stolarki 

budowlanej, fabrykach sklejek i płyt drewnopochodnych oraz we wszystkich przedsi�biorstwach 
i zakładach, w których przerabiane jest drewno lub tworzywa drzewne. Dlatego technolog drewna 
mo�e znale�� zatrudnienie w budownictwie, przemy�le stoczniowym czy wydobywczym. Ponadto 
mo�e pracowa

�
 jako nauczyciel lub naukowiec w instytutach badawczych lub na wy�szej uczelni, 

a tak�e jako specjalista w dziedzinie konserwacji zabytków drewnianych.  
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 Praca w przemy�le zwi�zana jest z zagro�eniem, powodowanym znacznym hałasem 
i niebezpiecze�stwem zetkni�cia si� z substancjami toksycznymi. Pomimo to praca in�yniera nie 
niesie niebezpiecze�stwa zapadni�cia na choroby zawodowe.  
 
warunki społeczne  
 
Bez wzgl�du na �rodowisko pracy in�ynier kontaktuje si� z lud�mi jako ich przeło�ony lub partner. 
W zale�no�ci od pełnionej funkcji in�ynier pracuje w zespole lub na samodzielnym stanowisku, 
podejmuj�c decyzje indywidualnie lub po konsultacji z przeło�onymi, współpracownikami 
i doradcami. 
 W przypadku pracy dydaktycznej kontakt z lud�mi jest czynno�ci� dominuj�c� w pracy.  
 
warunki organizacyjne  
 
 W przedsi�biorstwach produkcyjnych in�ynier mo�e pracowa

�
 w ruchu ci�głym i wówczas 

wymagana b�dzie jego obecno�� w zakładzie w dniach ustawowo wolnych od pracy. Praca mo�e te� 
by
�
 zwi�zana z konieczno�ci� cz�stych wyjazdów (np. przedstawicielstwo handlowe). 

 Ze wzgl�du na specyficzny charakter drewna jako surowca praca w zawodzie technologa jest 
interesuj�ca i nie ma charakteru rutynowego. 
 

WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE 
 
 In�ynier jako kieruj�cy grup� podwładnych pracowników powinien wykazywa

�
 si� kultur� osobist� 

i umiej�tno�ci� pracy w zespole, szybk� orientacj�, spostrzegawczo�ci� i opanowaniem. Ponadto 
powinien wymaga

�
 od siebie, swoich podwładnych i przeło�onych rzetelno�ci i dokładno�ci 

w wykonywaniu prac zwi�zanych z zawodem. Jako człowiek odpowiedzialny za powierzony mu 
odcinek pracy powinien charakteryzowa

�
 si� poczuciem odpowiedzialno�ci za jako�� i terminowo�� 

wykonywanej pracy. Praca w grupie wymaga zdyscyplinowania, a praca w niebezpiecznym 
�rodowisku (hałas, obracaj�ce z ogromn� pr�dko�ci� narz�dzia, �rodki toksyczne i pył drzewny) 
wymaga przestrzegania przepisów bhp i zasad ochrony przeciwpo�arowej.  
 
wymagania fizyczne i zdrowotne 
 
 In�ynier technologii drewna powinien si� charakteryzowa

�
 dobrym stanem zdrowia. Ponadto 

kandydat na in�yniera technologii drewna nie powinien by
�
 uczulony na chemikalia, których ró�ne 

rodzaje (w postaci klejów, farb, lakierów i innych materiałów pomocniczych) stosowane s� we 
wszystkich działach przemysłu drzewnego. 
  Daltonizm jest wad�, uniemo�liwiaj�c� prac� w charakterze in�yniera specjalisty w zakresie 
materiałoznawstwa drzewnego, lecz nie b�dzie przeszkadzał na innych stanowiskach pracy.  
 Na stanowiskach nie zwi�zanych bezpo�rednio z produkcj� mog� by

�
 zatrudnione osoby z dysfunkcj� 

ko�czyn dolnych. 
 

WARUNKI PODJ�CIA PRACY W ZAWODZIE 
 
 Na stanowisku in�yniera technologa drewna mog� pracowa

�
 absolwenci studiów dziennych 

i zaocznych, którzy uko�czyli studia na Wydziałach Technologii Drewna Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Akademii Rolniczej w Poznaniu. 
 

MO
�

LIWO�CI AWANSU W HIERARCHII ZAWODOWEJ  
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 In�ynier zatrudniony w przedsi�biorstwie produkcyjnym, handlowym, usługowym czy innym ma 
szans� awansu do stanowiska dyrektora lub prezesa spółki. Zatrudniony w jednostkach badawczych, 
szkołach czy wy�szych uczelniach mo�e awansowa

�
 w hierarchii naukowej b�d� administracyjnej. 

 

MO
�

LIWO�� PODJ�CIA PRACY PRZEZ DOROSŁYCH 
 
 Zawód technologa drewna mo�e wykonywa

�
 osoba dorosła, o ile podejmie studia zaoczne lub 

wieczorowe na jednym z dwóch wspomnianych wydziałów technologii drewna. Warunkiem podj�cia 
studiów jest posiadania �wiadectwa dojrzało�ci. Limitu wieku przy podejmowaniu studiów i przy 
podejmowaniu zatrudnienia nie ustala si�.  
 

ZAWODY POKREWNE 
 
in�ynier in�ynierii materiałowej 
operator maszyn do produkcji wyrobów z drewna 
technik technologii drewna 
 
zawody zwi�zane z technologi� produkcji i przetwarzania. 

LITERATURA 
 
Siemi�ski R., Obrabiarki do drewna, PWN 1991. 
Krzysik F., Nauka o drewnie, PWN 1985. 
Wróblewski K., Podstawy sterowania produkcj�, PWN 1991. �

ukowski L., Projektowanie zakładów przemysłu drzewnego, SGGW 1981. 
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MO
�

LIWO�CI ZATRUDNIENIA ORAZ PŁACE 

Na koniec roku 2002 w zawodzie In�ynier technologii drewna - (21412), liczba osób bezrobotnych 
zarejestrowanych w urz�dach pracy wynosiła 138 osób. W poszczególnych województwach sytuacja 
kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 7 
Kujawsko-pomorskie 7 
Lubelskie 4 
Lubuskie 7 
Łódzkie 1 
Małopolskie 2 
Mazowieckie 30 
Opolskie 2 
Podkarpackie 1 

Podlaskie 7 
Pomorskie 8 �
l�skie 2 �
wi�tokrzyskie 2 

Warmi�sko-mazurskie 9 
Wielkopolskie 44 
Zachodniopomorskie 5 

W drugim półroczu 2002r. liczba ofert pracy zgłoszonych do urz�dów pracy w zawodzie In�ynier 
technologii drewna wynosiła 18. W poszczególnych województwach zgłoszono oferty pracy dla 
zawodu w nast�puj�cej ilo�ci: 
Dolno�l�skie 0 
Kujawsko-pomorskie 4 
Lubelskie 0 
Lubuskie 0 
Łódzkie 6 
Małopolskie 1 
Mazowieckie 4 
Opolskie 0 
Podkarpackie 0 

Podlaskie 1 
Pomorskie 0 �
l�skie 0 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 2 
Zachodniopomorskie 0 

Według danych GUS za 2002 rok przeci�tne wynagrodzenie osób zatrudnionych w zawodach z grupy 
In�ynierowie technologii drewna wynosiło 4007,05. Według tych danych wynagrodzenie w tej grupie 
zawodów wynagrodzenie w poszczególnych województwach kształtowało si� nast�puj�co 
Dolno�l�skie 3756,02 
Kujawsko-pomorskie 2807,22 
Lubelskie 0 
Lubuskie 6900,38 
Łódzkie 4241,9 
Małopolskie 0 
Mazowieckie 3367,43 
Opolskie 3067,25 
Podkarpackie 3504,36 

Podlaskie 4191,71 
Pomorskie 2407,8 �
l�skie 2200 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 4724,34 
Wielkopolskie 4759,98 
Zachodniopomorskie 0 

Według danych GUS za 2002 liczba osób pełnozatrudnionych w zawodach z grupy In�ynierowie 
technologii drewna, wynosiła 900. Liczba osób pełnozatrudnionych w tej grupie zawodów w 
poszczególnych województwach kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 6 
Kujawsko-pomorskie 57 
Lubelskie 0 
Lubuskie 32 
Łódzkie 20 
Małopolskie 0 
Mazowieckie 76 
Opolskie 21 
Podkarpackie 27 

Podlaskie 49 
Pomorskie 164 �
l�skie 11 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 39 
Wielkopolskie 398 
Zachodniopomorskie 0 
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TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA 
 
kod: 311911 
inne nazwy zawodu:  

ZADANIA I CZYNNO
�
CI ROBOCZE 

Technik technologii drewna odpowiada za prawidłowy przebieg procesu technologicznego 
w przedsi�biorstwach przemysłu drzewnego. 
Jego podstawowe zadania obejmuj� organizowanie stanowisk roboczych, opracowywanie 
harmonogramów robót w działach produkcyjnych, opracowywanie instrukcji technologicznych dla 
stanowisk roboczych oraz organizowanie i nadzorowanie brygady lub zmiany roboczej. Technik 
wykonuje równie� analizy laboratoryjne. Nadzoruje wszystkie prace zwi�zane z procesem 
technologicznym od strony przepisów bezpiecze�stwa pracy, przepisów przeciwpo�arowych 
i ochrony �rodowiska.  
Do rutynowych czynno�ci technika technologa drewna nale�y rozpoznawanie wa�niejszych gatunków 
drewna i tworzyw drzewnych, ich klasyfikacja oraz dobór i ocena jako�ci surowców i materiałów 
produkcyjnych: klejów, lakierów, tworzyw sztucznych i metali. Technik steruje procesem konserwacji 
surowców i materiałów drzewnych przed szkodliwym działaniem czynników biotycznych 
i atmosferycznych, suszeniem tarcicy, organizuje i kontroluje prace zwi�zane z hydrotermiczn� 
i plastyczn� obróbk� drewna i tworzyw drzewnych. Ponadto przeprowadza klasyfikacj� jako�ciow� 
i wymiarow� surowca drzewnego oraz wła�ciwy jego dobór do zało�onych celów produkcyjnych 
Technik wykonuje te� rysunki techniczne i schematy technologiczne, tworzy plany zapotrzebowania 
w surowce i materiały drzewne. Zajmuje si� równie� sporz�dzaniem normatywów materiałowych 
i czasowych oraz kalkulacji cen gotowych wyrobów.  
W zawodzie tym istnieje wiele specjalizacji, takich jak: produkcja mebli, technologia stolarki 
budowlanej, technologia tartacznictwa, mechaniczna, hydrotermiczna i maszynowa obróbka drewna, 
technologia tworzyw drzewnych – płyt drewnopodobnych i sklejek. 
Technik technolog produkcji mebli wybiera surowce przewidziane do produkcji okre�lonego typu 
mebli., nadzoruje proces obróbki wst�pnej w przyrzynalni, kontroluje proces naturalnego i sztucznego 
suszenia, a nast�pnie przebieg klejenia i oklejania oraz proces obróbki wyko�czeniowej mebli. 
Nadzoruje równie� proces monta�u, pakowania i ekspedycji. 
Technik technolog stolarki budowlanej nadzoruje i kontroluje proces produkcji wyrobów, takich 
jak drzwi, okna itp.  
Technik technolog tartacznictwa kontroluje jako�� sprowadzanego do tartaku surowca, organizuje 
układanie go w mygły lub stosy, dzielenie na kłody i rozmieszczanie w odpowiednich kwaterach, 
uwzgl�dniaj�c gatunki drewna, jako�� pozyskanych kłód i ich wymiary. Zgodnie z ustalonym planem 
przetarcia decyduje o korowaniu wyselekcjonowanych kłód, a nast�pnie nadzoruje proces przetarcia.  
Technik mechanicznej obróbki drewna kontroluje parametry i czas trwania obróbki.  
Technik hydrotermicznej obróbki drewna kontroluje proces obróbki hydrotermicznej, ustala 
temperatur� i czas obróbki.  
Technik maszynowej obróbki drewna dba o stan techniczny narz�dzi, obrabiarek i maszyn 
produkcyjnych. Nadzoruje ich okresowe przegl�dy, ocenia stan techniczny i decyduje o wył�czeniu 
obrabiarek z ruchu w razie stwierdzenia niebezpiecze�stwa awarii. Dobiera narz�dzia do okre�lonych 
zada� technologicznych oraz decyduje jakie czynno�ci konserwacyjne nale�y wykona

�
. 

Technik technolog płyt drewnopodobnych nadzoruje i kontroluje proces przygotowania surowców, 
z których powstan� wióry do produkcji płyt wiórowych i masa włóknista do produkcji płyt 
pil�niowych. 
Technik technolog produkcji sklejek kontroluje przygotowanie do pracy skrawarek płaskich, 
obwodowych, przekrawarek i wykrawarek., kontroluje proces suszenia i sezonowania fornirów 
i łuszczek oraz ich klasyfikacj� ilo�ciow� i jako�ciow�. Nadzoruje równie� proces nakładania klejów, 
prasowania, a nast�pnie sortowania i magazynowania sklejek. 
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�
RODOWISKO PRACY 

 
materialne �rodowisko pracy 
 
Typowymi miejscami pracy technika technologii drewna s� zakłady przemysłu drzewnego – tartaki, 
fabryki mebli, fabryki stolarki budowlanej czy płyt drewnopochodnych (sklejki, wiórowych lub 
pil�niowych) lub warsztat rzemie�lniczy. Praca jego odbywa si� przede wszystkim w budynkach.  
Najpowa�niejszym zagro�eniem dla zdrowia w tym zawodzie jest hałas. Wyst�puje on we wszystkich 
przedsi�biorstwach przemysłu drzewnego niezale�nie od specjalno�ci. Uci��liwa jest równie� 
konieczno�� pracy w powietrzu zanieczyszczonym pyłem drzewnym oraz ska�onym oparami klejów, 
lakierów i innych substancji chemicznych, stosowanych w procesie produkcyjnym. 
 
warunki społeczne  
 
Technik technologii drewna jest pracownikiem �redniego szczebla kierowniczego (mistrz, 
brygadzista) i z tego te� wzgl�du jego kontakty z lud�mi s� cz�ste. Polegaj� przede wszystkim na 
organizowaniu pracy podwładnych i jej nadzorowaniu, oraz na kontaktach z przeło�onymi. Praca 
technika ma charakter zespołowy  
 
warunki organizacyjne  
 
Technik pracuje 8 godzin, cz�sto w systemie zmianowym – nawet na trzy zmiany (w dzie� i w nocy).  
 Zakres czynno�ci i zada� stawianych przed technikiem pozwalaj� zakwalifikowa

�
 jego prac� do 

rutynowych. W pracy wymagane jest ubranie ochronne. 
 

WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE 
 
Technik technologii drewna powinien mie

�
 szybki refleks, by

�
 spostrzegawczy, dokładny 

i opanowany. Powinien dobrze rozró�nia
�
 kolory (rozpoznaje gatunki drewna). Bardzo przydatne s� 

w tym zawodzie zainteresowania techniczne. Ze wzgl�du na pełnienie funkcji kierowniczych 
przydatna jest bardzo umiej�tno�� współdziałania z lud�mi i nawi�zywania z nimi kontaktu. 
 

WYMAGANIA FIZYCZNE I ZDROWOTNE 
 
 Technik technologii drewna powinien by

�
 człowiekiem zdrowym, maj�cym dobry słuch i wzrok.  

 Przeciwwskazaniem wzgl�dnym do wykonywania tego zawodu jest ograniczenie sprawno�ci 
ruchowej, skłonno�� do alergii, znaczne osłabienie słuchu i wzroku, przeciwwskazaniem 
bezwzgl�dnym – zaburzenia psychiczne i epilepsja. 

 

WARUNKI PODJ�CIA PRACY W ZAWODZIE 
 
Warunkiem podj�cia pracy w zawodzie jest uko�czenie w trybie dziennym lub zaocznym technikum 
przemysłu drzewnego. 
Wła�ciwie w ka�dej wi�kszej miejscowo�ci w pobli�u której s� przedsi�biorstwa przemysłu 
drzewnego, znajduj� si� szkoły przygotowuj�ce do pracy w tych przedsi�biorstwach. 
  
 

MO�LIWO
�
CI AWANSU W HIERARCHII ZAWODOWEJ  
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Technik z du�ym do�wiadczeniem mo�e pełni
�
 funkcje kierownicze w zakładach przemysłu 

drzewnego. Po nabyciu pewnej praktyki produkcyjnej mo�e podnosi
�
 kwalifikacje na kursach 

organizowanych przez bran�owe organizacje techniczne skupione w Naczelnej Organizacji 
Technicznej. Mo�e równie� uko�czy

�
 studia (w trybie dziennym, wieczorowym lub zaocznym) na 

jednym z dwóch Wydziałów Technologii Drewna – w Warszawie lub Poznaniu. 
 

MO�LIWO
��

 PODJ�CIA PRACY PRZEZ DOROSŁYCH 
 
Poza warunkiem uko�czenia szkoły �redniej nie ma �adnych ogranicze� w podj�ciu pracy 
w zawodzie. Mog� j� podj�� równie� ludzie starsi – je�li ich stan zdrowia nie budzi zastrze�e�.  

ZAWODY POKREWNE 
 
in�ynier technologii drewna 
operator urz�dze� do obróbki drewna 
 

LITERATURA 
 
Bieniek S., Duchnowski K., Obrabiarki i urz�dzenia w stolarstwie, WSiP1992. 
Bieniek S., Maszyny i urz�dzenia do obróbki drewna, WSiP 1995. 
Giełdowski L., Konstrukcje mebli, cz. 1. Rysunek Techniczny, WSiP 1992. 
Pra�mo J.: Stolarstwo, cz. 1 i 2, WSiP 1985. 
Siemi�ski R.: Obrabiarki do drewna, PWN 1991 
Praca zbiorowa – Obrabiarki i urz�dzenia techniczne dla techników przemysłu drzewnego, PWRiL. 
1986. 
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MO�LIWO
�
CI ZATRUDNIENIA ORAZ PŁACE 

Na koniec roku 2002 w zawodzie Technik technologii drewna - (31113), liczba osób bezrobotnych 
zarejestrowanych w urz�dach pracy wynosiła 5534 osób. W poszczególnych województwach sytuacja 
kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 437 
Kujawsko-pomorskie 333 
Lubelskie 341 
Lubuskie 251 
Łódzkie 238 
Małopolskie 390 
Mazowieckie 490 
Opolskie 48 
Podkarpackie 404 

Podlaskie 394 
Pomorskie 636 �
l�skie 218 �
wi�tokrzyskie 186 

Warmi�sko-mazurskie 443 
Wielkopolskie 484 
Zachodniopomorskie 241 

W drugim półroczu 2002r. liczba ofert pracy zgłoszonych do urz�dów pracy w zawodzie Technik 
technologii drewna wynosiła 154. W poszczególnych województwach zgłoszono oferty pracy dla 
zawodu w nast�puj�cej ilo�ci: 
Dolno�l�skie 21 
Kujawsko-pomorskie 6 
Lubelskie 4 
Lubuskie 7 
Łódzkie 19 
Małopolskie 3 
Mazowieckie 1 
Opolskie 1 
Podkarpackie 2 

Podlaskie 9 
Pomorskie 35 �
l�skie 1 �
wi�tokrzyskie 1 

Warmi�sko-mazurskie 11 
Wielkopolskie 2 
Zachodniopomorskie 31 

Według danych GUS za 2002 rok przeci�tne wynagrodzenie osób zatrudnionych w zawodach z grupy 
Technicy technologii drewna i pokrewni wynosiło 2300,85. Według tych danych wynagrodzenie w tej 
grupie zawodów wynagrodzenie w poszczególnych województwach kształtowało si� nast�puj�co 
Dolno�l�skie 1822,21 
Kujawsko-pomorskie 2242,37 
Lubelskie 2935,05 
Lubuskie 2234,35 
Łódzkie 1912,63 
Małopolskie 2110,5 
Mazowieckie 2578,93 
Opolskie 1631,78 
Podkarpackie 1965,84 

Podlaskie 2608,66 
Pomorskie 2098,16 �
l�skie 2422,76 �
wi�tokrzyskie 2738,12 

Warmi�sko-mazurskie 2545,32 
Wielkopolskie 2250,83 
Zachodniopomorskie 2914,47 

Według danych GUS za 2002 liczba osób pełnozatrudnionych w zawodach z grupy Technicy 
technologii drewna i pokrewni, wynosiła 2817. Liczba osób pełnozatrudnionych w tej grupie 
zawodów w poszczególnych województwach kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 213 
Kujawsko-pomorskie 170 
Lubelskie 208 
Lubuskie 126 
Łódzkie 190 
Małopolskie 88 
Mazowieckie 232 
Opolskie 82 
Podkarpackie 271 

Podlaskie 94 
Pomorskie 283 �
l�skie 86 �
wi�tokrzyskie 75 

Warmi�sko-mazurskie 215 
Wielkopolskie 308 
Zachodniopomorskie 176 
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STOLARZ 
kod: 742204 
inne nazwy zawodu:  

ZADANIA I CZYNNO �CI ROBOCZE           
 Celem  pracy  stolarza  jest  wykonywanie  i  konserwacja  przedmiotów  drewnianych  (lub  
drewnopodobnych)  takich  jak:  meble  (w  budynkach  mieszkalnych,  w  halach  produkcyjnych  i  
fabrycznych,  magazynach,  obiektach  handlowo-usługowych),  meble  artystyczne,  elementy  
stolarki  budowlanej (okna,  drzwi),  skrzynie,  trumny,  instrumenty  muzyczne,  ramy,  a  tak�e  
wyroby  dekoracyjnej  (korale,  broszki),  u�ytkowej  (laski,  szkatułki,  guziki,  albumy)  oraz  
technicznej  (klamki,  uchwyty)  galanterii  drzewnej. 
 Do  zada�  stolarza  meblowego  nale�y  wykonywanie,  montowanie  i  naprawianie  mebli  
stanowi�cych  wyposa�enie  mieszka�  lub  innych  lokali.  Stolarz  wykonuje  je  na  podstawie  
gotowej  dokumentacji  i  szkiców  lub  według  własnych  projektów.  Musi  umie�  doskonale  
rozpoznawa�  gatunki  drewna  i  materiałów  drewnopodobnych  (np.  płyty  pil�niowe  i  
laminowane)  oraz  odpowiednio  dobiera�  je  w  zale�no�ci  od  przeznaczenia  wyrobu.  Musi  zna�  
wła�ciwo�ci  i  przeznaczenie  naturalnych  i  chemicznych  �rodków  stosowanych  w  stolarstwie  
takich  jak:  pokosty,  lakiery,  kleje,  bejce,  farby. 
Do  najwa�niejszych  obowi�zków  stolarza  nale�y  precyzyjne  wycinanie  i  ł�czenie  elementów   
mebli,  oklejanie  fornirem   lub   płytami  laminowanymi,  szlifowanie,  heblowanie   
i  lakierowanie  powierzchni  drewnianych,  wła�ciwe  montowanie  ich  w  miejscu  przeznaczenia. 
 Podobne  czynno�ci  musi  umie�  wykonywa�  stolarz mebli  artystycznych  i  stylowych,  chocia�  w  
jego  przypadku  praca  wymaga  wi�kszej  precyzji,  znajomo�ci  wzornictwa  i  stylizacji  
obowi�zuj�cych  w  ró�nych  okresach  historycznych.  Du�o  wi�cej  czasu  zajmuje  na  ogół  
przygotowywanie  poszczególnych  elementów  takich  jak:  gi�te  nogi,  wie�czenia  i  inne  
zdobienia  mebli  stylowych  jak:  rze�by  czy  inkrustacje.  Stolarz  zajmuj�cy  si�  rekonstrukcj�  
oryginalnych,  zabytkowych  mebli  powinien  umie�  doskonale  odtworzy�  brakuj�ce  elementy  a  
tak�e  prawidłowo  je  konserwowa�  i  odpowiednio  zabezpieczy�  przed  szkodnikami  czy  dalszym  
zepsuciem. 
 W  swojej  pracy  stolarz  posługuje  si�  sprz�tem  r�cznym  -  piły,  strugi,  dłuta,  �widry,  materiały  
�cierne  oraz  sprz�tem  zmechanizowanym  typu:  pilarki,  strugarki,  frezarki,  czopiarki,  wiertarki,  
szlifierki  i  inne.  Obsługuje  równie�  urz�dzenia  do  obróbki  hydrotermicznej drewna  oraz  gi�cia  
drewna  w  formach  i  na  gi�tarkach.  W  przypadku  wyrobu  galanterii  drzewnej (guziki,  broszki,,  
uchwyty,  korale)  stolarz  obsługuje  obrabiarki  typowe  dla  tego  rodzaju  produkcji  takie  jak:  
wczepiarki,  tokarki  suportowe,  tokarko-kopiarki  czy  dr��arki.  Oprócz   biegłej   znajomo�ci   
posługiwania  si�  narz�dziami  i  maszynami,  w  przypadku  drobnych  ich  uszkodze� stolarz  sam  
powinien  umie�  je  naprawi�. 
�RODOWISKO PRACY 
materialne �rodowisko pracy 
Praca  stolarza  odbywa  si�  zwykle  w  obiektach  zamkni�tych  -  pod  dachem.  Stolarz pracuje  w  
budynkach  mieszkalnych,  stolarniach,  fabrykach  mebli,  pracowniach  konserwacji  zabytków.  
Nara�ony  jest  na  hałas  maszyn,  których  sam  u�ywa,  oraz  maszyn  pracuj�cych  na  innych  
stanowiskach.  Oddycha  powietrzem  zanieczyszczonym  pyłami  obrabianych  materiałów  oraz  
parami  farb  i  lakierów.  W  jego  zawodzie  istnieje  zwi�kszone  ryzyko  zachorowania  na  choroby  
alergiczne  i  nie�yty  górnych  dróg  oddechowych.  U�ywa  narz�dzi  takich  jak  piły,  wiertła,  
młotki  -  zdarzaj�  si�  wi�c  wypadki  urazów  r�k,  a  najcz��ciej  palców. 
warunki społeczne 
 Praca  stolarza  jest  indywidualna  i  samodzielna.  On  sam  jest   wi�c  odpowiedzialny  za  jako��  
jej  wykonania.  Stolarz  pracuj�cy  w  zakładzie  stolarskim  kontaktuje  si�  ze  współpracownikami,  
podlega  mistrzowi,  z  którym  uzgadnia  kolejno��  robót,  wyja�nia  rysunki  konstrukcyjne  i  jest  
równie�  przez  niego  okresowo  kontrolowany.     Stolarz  maj�cy  własn�  firm�  kontakty  z  lud�mi  
ma  do��  cz�ste  poniewa�  samodzielnie  szuka  klientów,  rozmawia  telefonicznie  lub  
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bezpo�rednio  z  osob�  zamawiaj�ca  usług�,  ma  kontakt  z  klientem   przy  zako�czeniu  i  
rozliczeniu  pracy. 
warunki organizacyjne 
 Stolarz  pracuje  �rednio  6 – 9  godzin  dziennie,  ma  stałe  godziny  pracy,  pracuje  tylko  w  dzie�.   
Mo�e  zdarzy�  si�,  �e  praca  musi  by�  wykonywana  dłu�ej,  nawet  w  dni  wolne  od  pracy.  
Uzale�nione jest  to  od  wielko�ci  i  terminu  zlecenia. Powierzone  zadanie  stolarz  wykonuje  
samodzielnie,  ale  jego  praca  jest  okresowo  nadzorowana.  Stolarz  pracuje  w  ubraniu  roboczym,  
powinien  stosowa�  maseczki  ochronne  na  twarz  oraz  ochronniki  słuchu. 
 
 

WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE  
 Stolarz  wykonuj�c  swoje  zadania  cz�sto  przytrzymuje  gwo�dzie  i  jednocze�nie  wbija  je  
młotkiem  lub  podnosi  �rubokr�t  podtrzymuj�cy  klamr�.  W  czynno�ciach  osadzania,  montowania  
lub  okuwania  posługuje  si�  narz�dziami  r�cznymi  i  ma  do  czynienia  z  drobnymi  przedmiotami  
jak  �rubki  czy  zawiasy.  Dlatego  te�  praca  w  tym  zawodzie  wymaga  przede  wszystkim  
sprawnych,  zr�cznych  rak  i  dobrej  koordynacji  wzrokowo-ruchowej.  Bardzo  wa�ny  jest  
równie�  dobry  wzrok  i  umiej�tno��  rozró�niania  barw  -  szczególnie  w  pracach  renowacyjnych,  
gdy  trzeba  idealnie  pod  wzgl�dem  kolorystycznym  dobra�  brakuj�cy  fragment  mebla  lub  
balustrady.  Inn�  niezb�dn�  cech�  jest  cierpliwo��  i  umiej�tno��  wykonywania  pracy  
monotonnej.  Podczas  takich  czynno�ci  jak  np.  piłowanie,  wiercenie,  heblowanie,  przybijanie  
wa�ne  jest  skupienie  uwagi  na  jednym  zaj�ciu.  Stolarz  powinien  umie�  wyobrazi�  sobie  
rezultat  swoich  działa�.  Jest  to  stosunkowo  łatwe  w  przypadku  prostych  mebli,  drzwi  lub 
skrzy�.  Zdarzaj�  si�  jednak  zadania  bardziej  skomplikowane  (np. dekoracyjny  strop  
kasetonowy),  do  których  wykonania  niezb�dna  jest  wyobra�nia  przestrzenna.  Stolarz  musi  
biegle  posługiwa�  si�  narz�dziami  r�cznymi  i  mechanicznymi,  zna�  zasady  i  cele  ich  działania,  
w  przypadku  drobnych  uszkodze�  sam  powinien  umie�  je  naprawi�.  Musi  umie�  odczytywa�  
rysunki  techniczne  i  przeliczy�  podane  w  nich  wymiary  na  wymiary opracowywanych  
elementów.  Dlatego  te�  w  zawodzie  tym  przydatne  s�  zainteresowania  techniczne.  Niezb�dna  
jest  równie�  znajomo��  praw  fizyki,  które  pozwol�  przewidzie�  zachowanie  materiałów  w  
czasie  pracy  oraz  zmiany  zachodz�ce  w  nich  pod  wpływem  ciepła,  zimna  lub  wilgoci. 

WYMAGANIA FIZYCZNE I ZDROWOTNE 
 Od  kandydata  do  pracy  wymagane  s�  podstawowe  badania  lekarskie.  Przeciwwskazaniem  do  
wykonywania  zawodu  s�  wady  wzroku  niepoddaj�ce  si�  korekcji,  daltonizm,  wszelkie  choroby  
ograniczaj�ce  sprawno��  manualn�  r�k,  a  tak�e  przewlekłe  choroby  dróg  oddechowych  i  
alergie. 

WARUNKI PODJ�CIA PRACY W ZAWODZIE 
 Stolarzem  mo�na  zosta�  zarówno  po  uko�czeniu  zawodowej  szkoły  budowlanej  lub  rzemiosł  
drzewnych,  jak  i  kursów  organizowanych  przez  zakłady  doskonalenia  rzemiosła.  Po  uko�czeniu  
szkoły  i  odbyciu  stosownych  praktyk  nabywa  si�  uprawnie�  do  wykonywania  zawodu.  Ze  
wzgl�du  na  warunki  pracy  i  niebezpiecze�stwa  z  ni�  zwi�zane  niezb�dne  jest  uko�czenie  
kursów  bhp.  Wymagane  s�  ogólne  badania  lekarskie.  Przy  przyj�ciu  do  pracy  stolarz  dostaje  
ubranie  i  r�kawice  robocze,  maseczki  ochronne  na  twarz  oraz  tzw.  ochronniki  słuchu.   
  

MO�LIWO �CI AWANSU W HIERARCHII ZAWODOWEJ 
 Najni�szy  stopie�  w  zawodzie  stolarza  to  czeladnik,  którym  zostaje  si�  po  trzech  latach  pracy  
w  zawodzie.  Po  siedmiu  latach  pracy  czeladnik,  który  pomy�lnie  zda  egzaminy  (ustny  i  
praktyczny  tzw.  „dzieło”)  w  Wojewódzkiej  Izbie  Rzemie�lniczej  uzyskuje  tytuł  mistrza.  Osoby,  
które  chciałyby  uzyska�  zawód  stolarz  rzemiosł  artystycznych  musz�  zda�  egzamin  
organizowany  przez  Ministerstwo  Kultury  i  Sztuki. 

MO�LIWO �CI PODJ�CIA PRACY PRZEZ DOROSŁYCH 
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 W  zawodzie  stolarza  mog�  pracowa�  zarówno  osoby  młode,  jak  i  starsze ,  nawet  powy�ej  
pi��dziesi�ciu  pi�ciu  lat.  Dla  pracodawców  zatrudniaj�cych  nowego  pracownika  najwa�niejsz�  
rzecz�  jest  fachowo��  potencjalnego  kandydata  do  pracy.   
 

ZAWODY POKREWNE 
tokarz   w  drewnie   posadzkarz 
monter  wyrobów  z  drewna  technik  technologii  drewna - meblarstwo 
stolarz  budowlany    bednarz  
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MO�LIWO �CI ZATRUDNIENIA ORAZ PŁACE 
Stolarz  jest  jednym  z  bardziej  poszukiwanych  zawodów  na  rynku  pracy.  Znajduje  si�  w  
grupie  zawodów  o  minimalnym  poziomie  bezrobocia.  Trzeba  jednak  zwróci�  uwag�,  �e  
pracodawcy  poszukuj�  dobrych  stolarzy.  W  tym  zawodzie  bardzo  liczy  si�  fachowo�� -  
umiej�tno�ci  praktyczne  i  teoretyczne.  Osoby  spełniaj�ce  ten  warunek  nie  maj�  problemów  ze  
znalezieniem  zatrudnienia. 
 Zarobki  zale��  od  kwalifikacji  oraz  od  warunków  finansowych  zatrudniaj�cej  firmy.  Dobry  
fachowiec  zatrudniony  w  firmie  prywatnej  zarabia  powy�ej  �redniej  krajowej.  Najwi�ksze  
zarobki  osi�gaj�  wła�ciciele  zakładów  stolarskich.  W  zawodzie  stolarza  cz�ste  jest  zakładanie  
własnych  firm.  Stolarze  przewa�nie  znajduj�  zatrudnienie  w  stolarniach,  fabrykach  mebli,  
pracowniach  konserwacji  zabytków,  firmach  budowlanych. 
 Na koniec roku 2002 w zawodzie Stolarz - (7420203), liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w 
urz�dach pracy wynosiła 33612 osób. W poszczególnych województwach sytuacja kształtowała si� 
nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 2050 
Kujawsko-pomorskie 3232 
Lubelskie 1166 
Lubuskie 1470 
Łódzkie 1857 
Małopolskie 1889 
Mazowieckie 2715 
Opolskie 582 
Podkarpackie 1500 

Podlaskie 1414 
Pomorskie 4477 �
l�skie 1378 �
wi�tokrzyskie 698 

Warmi�sko-mazurskie 3359 
Wielkopolskie 4348 
Zachodniopomorskie 1477 

W drugim półroczu 2002r. liczba ofert pracy zgłoszonych do urz�dów pracy w zawodzie Stolarz 
wynosiła 3722. W poszczególnych województwach zgłoszono oferty pracy dla zawodu w nast�puj�cej 
ilo�ci: 
Dolno�l�skie 266 
Kujawsko-pomorskie 205 
Lubelskie 85 
Lubuskie 211 
Łódzkie 334 
Małopolskie 262 
Mazowieckie 167 
Opolskie 103 
Podkarpackie 212 

Podlaskie 144 
Pomorskie 449 �
l�skie 196 �
wi�tokrzyskie 83 

Warmi�sko-mazurskie 430 
Wielkopolskie 471 
Zachodniopomorskie 104 

Według danych GUS za 2002 rok przeci�tne wynagrodzenie osób zatrudnionych w zawodach z grupy 
Stolarze i pokrewni wynosiło 1457,45. Według tych danych wynagrodzenie w tej grupie zawodów 
wynagrodzenie w poszczególnych województwach kształtowało si� nast�puj�co 
Dolno�l�skie 1248,87 
Kujawsko-pomorskie 1397,6 
Lubelskie 1183,77 
Lubuskie 1420,28 
Łódzkie 1066,89 
Małopolskie 1403,65 
Mazowieckie 1553,42 
Opolskie 1472,21 
Podkarpackie 1711,62 

Podlaskie 1585,09 
Pomorskie 1504,56 �
l�skie 1326,52 �
wi�tokrzyskie 1608,56 

Warmi�sko-mazurskie 1694,09 
Wielkopolskie 1209,89 
Zachodniopomorskie 2059,3 

Według danych GUS za 2002 liczba osób pełnozatrudnionych w zawodach z grupy Stolarze i 
pokrewni, wynosiła 55568. Liczba osób pełnozatrudnionych w tej grupie zawodów w poszczególnych 
województwach kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 6883 Kujawsko-pomorskie 2429 

Departament Rynku Pracy MGPiPS



Przemysł lekki i rzemiosło 

Stolarz V-232

Lubelskie 2036 
Lubuskie 2131 
Łódzkie 3154 
Małopolskie 2995 
Mazowieckie 3556 
Opolskie 1620 
Podkarpackie 4512 
Podlaskie 4020 
Pomorskie 4983 �
l�skie 2450 �
wi�tokrzyskie 1109 

Warmi�sko-mazurskie 4339 
Wielkopolskie 6064 
Zachodniopomorskie 3287 

Departament Rynku Pracy MGPiPS



Przemysł lekki i rzemiosło 

Frezer drewna V-233

FREZER DREWNA 
kod: 742301 
inne nazwy zawodu:  
 
zadania i czynno�ci robocze 
 
 Frezer obsługuje, nadzoruje oraz utrzymuje w nale�ytym stanie technicznym ró�ne odmiany frezarek, 
na których obrabia elementy z drewna i tworzyw drzewnych.  
 Frezer obsługuje frezarki dolno - i górnowrzecionowe, frezarki modelarskie, czopiarki, wczepiarki, 
wiertarko - frezarki i frezarko - kopiarki bryłowe i płaskorze�bowe. Niejednokrotnie do czynno�ci 
frezera nale�y przygotowanie materiału do okre�lonego szkicem, rysunkiem technicznym lub 
dokumentacj� zadania technologicznego, co oznacza, �e powinien umie� obsługiwa� podstawowe 
obrabiarki stolarskie, takie jak: pilarki tarczowe i ta�mowe, strugarki wyrówniarki i strugarki 
grubiarki, oraz umie� czyta� rysunek techniczny. 
 Kolejn� czynno�ci� frezera jest rozpoznawanie wa�niejszych gatunków drewna:  
sosny, �wierka d�bu i buka oraz rodzajów tworzyw drzewnych: sklejki, płyt wiórowych i pil�niowych 
mi�kkich, twardych oraz rzadziej stosowanych - lignofolu i lignostonu (tworzyw drzewnych, 
sklejanych pod bardzo du�ym ci�nieniem).  
 Kontroluj�c poprawno�� wykonanej obróbki frezer musi umie� posługiwa� si� narz�dziami do 
pomiaru długo�ci i k�ta oraz sprawdzianami obróbczymi. Elementy krzywoliniowe frezowane 
wykonuje u�ywaj�c wzorników, dlatego frezer musi wiedzie�, jak dobra� wzornik do ��danego 
kształtu elementu, jak mocowa� na nim obrabiany przedmiot. Powinien on umiej�tnie dobra� 
narz�dzie oraz zamocowa� je w zespole roboczym obrabiarki. Na koniec wykonuje obróbk�, w trakcie 
której przestrzega przepisów bhp.  
 Ostatecznym efektem pracy frezera s� profilowane elementy konstrukcyjne mebli i stolarki 
budowlanej. 
  Frezowanie nale�y do tej grupy procesów, która ko�czy cały proces maszynowej obróbki drewna czy 
tworzyw drzewnych. Jest wi�c to obróbka dokładna, wymagaj�ca du�ej koncentracji uwagi. W trakcie 
obróbki frezer ocenia stopie� zu�ycia narz�dzi i przerywa prac� w odpowiednim momencie w celu 
wymiany st�pionych narz�dzi na ostre. Do�wiadczony frezer nie tylko wymienia narz�dzie, ale tak�e 
ustawia je w obrabiarce w taki sposób, by bezbł�dnie wykona� zadan� operacj� technologiczn�. 
 �
rodowisko pracy 

 
materialne �rodowisko pracy 
 
 Typowym miejscem pracy frezera jest hala produkcyjna, hala du�ego przedsi�biorstwa lub małego 
warsztatu, lecz niemal zawsze jest to praca w otoczeniu innych stanowisk pracy. Praca frezera jest 
prac� w �rodowisku o bardzo du�ym nat��eniu hałasu, który pochodzi nie tylko od s�siednich 
obrabiarek, ale przede wszystkim od frezarki, któr� obsługuje on sam. Frezarki s� bowiem najbardziej 
rozbudowan� grup� obrabiarek, a ró�norodno�� obróbki, do której s� przystosowane, powoduje, �e 
stosowane w nich narz�dziach charakteryzuj� si� znaczn� ró�norodno�ci� kształtu i w zwi�zku z tym 
s� trudne do wyciszenia lub takiego obudowania, które znacznie obni�ałoby hałas, emitowany ze 
stanowiska roboczego. 
 
warunki społeczne  
 
 Frezer przewa�nie na stanowisku roboczym pracuje sam. Mog� zdarzy� si� sytuacje, gdy ma 
współpracownika lub pomocnika. Frezer pracuj�cy w du�ym przedsi�biorstwie podlega mistrzowi, 
kierownikowi działu, wydziału i innym stoj�cym wy�ej w hierarchii zawodowej.  
 
warunki organizacyjne  
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 Praca frezera mo�e by� prac� nawet 3. zmianow�. Nie nale�y ona do prac monotonnych, poniewa� 
ró�ny jest asortyment produkcji. W czasie zmiany roboczej frezer niejednokrotnie musi przerwa� ci�g 
pracy produkcyjnej, dokonuj�c wymiany narz�dzi w przypadku st�pienia dotychczas u�ywanego, lub 
zmiany produkowanego detalu. Oprócz wymiany narz�dzi frezer mo�e zmienia� nastawienie 
obrabiarki, to znaczy zmienia� poło�enie zespołów roboczych, zmienia� ustawienie lub wymienia� 
urz�dzenia prowadz�ce, podpieraj�ce, dociskowe, posuwowe, a nawet wymienia� oprzyrz�dowanie 
obróbcze. O zakresie wykonywanych prac decyduje zwierzchnik oraz dokumentacja techniczna, 
według której wykonywana jest obróbka.  
Odpowiedzialno�� frezera za jako�� pracy okre�lona jest umow� z kierownictwem przedsi�biorstwa. 
 

WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE 
 
 Frezer powinien wykazywa� zainteresowania techniczne, gdy� bez nich trudno jest obsługiwa� 
skomplikowane urz�dzenie techniczne, jakim s� obrabiarki do drewna, wyposa�one cz�sto w zespoły 
pomocnicze i ró�nego rodzaju oprzyrz�dowania obróbcze. Frezer, aby wykona� obróbk� na podstawie 
rysunku technicznego, musi mie� wyobra�ni� przestrzenn� i techniczn�.  
 Praca na frezarkach do drewna jest prac� niebezpieczn� ze wzgl�du na ogromne pr�dko�ci zespołów 
roboczych. W zwi�zku z tym frezer w czasie pracy musi by� skoncentrowany oraz wykazywa� si� 
szybk� orientacj� i podzielno�ci� uwagi. 
 

WYMAGANIA FIZYCZNE I ZDROWOTNE 
 
 Frezer jako pracownik fizyczny powinien by� w dobrej kondycji fizycznej i mie� dobre zdrowie. Od 
frezera wymaga si� tak�e du�ej dokładno�ci obróbki i dlatego powinien mie� dobry wzrok. Równie� 
słuch jest bardzo wa�ny, zwłaszcza do rozpoznawania zmiany barwy emitowanego d�wi�ku przez 
st�pione lub ulegaj�ce awarii narz�dzie. 
 

WARUNKI PODJ�CIA PRACY W ZAWODZIE 
 
 Frezer powinien mie� uko�czon� zasadnicz� szkoł� drzewn�. Mo�e jednak wykonywa� ten zawód po 
uko�czeniu kursu przyuczaj�cego do zawodu. Obsługi całej gamy frezarek mo�na nauczy� si� tylko 
w przedsi�biorstwie.  
 
 Zasadnicze szkoły zawodowe o kierunku drzewnym zlokalizowane s� wokół przedsi�biorstw 
przemysłu drzewnego i dostosowane do profilu ich produkcji. 
 

MO�LIWO �CI AWANSU W HIERARCHII ZAWODOWEJ 
 
 Po nabyciu odpowiedniego do�wiadczenia frezer mo�e zosta� ustawiaczem obrabiarek i narz�dzi, 
mo�e awansowa� na stanowisko brygadzisty, a po uko�czeniu technikum, w trybie zaocznym, mo�e 
zosta� majstrem. 
 

MO�LIWO �� PODJ�CIA PRACY PRZEZ DOROSŁYCH 
 
 Prac� na stanowisku frezera mog� podj�� osoby dorosłe, które uko�czyły kursy praktyczno - 
teoretyczne przygotowania do zawodu. Nie ma ogranicze� wieku przy ubieganiu si� o prac� w tym 
zawodzie. 
 

ZAWODY POKREWNE 
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tokarz w drewnie 
operator urz�dze� do obróbki drewna 
operator maszyn do produkcji wyrobów z drewna  
technik technologii drewna  
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MO�LIWO �CI ZATRUDNIENIA ORAZ PŁACE 
 
 Na koniec roku 2002 w zawodzie Frezer drewna - (7420302), liczba osób bezrobotnych 
zarejestrowanych w urz�dach pracy wynosiła 39 osób. W poszczególnych województwach sytuacja 
kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 3 
Kujawsko-pomorskie 3 
Lubelskie 3 
Lubuskie 1 
Łódzkie 0 
Małopolskie 3 
Mazowieckie 4 
Opolskie 1 
Podkarpackie 8 

Podlaskie 2 
Pomorskie 0 �
l�skie 1 �
wi�tokrzyskie 1 

Warmi�sko-mazurskie 3 
Wielkopolskie 4 
Zachodniopomorskie 2 

W drugim półroczu 2002r. liczba ofert pracy zgłoszonych do urz�dów pracy w zawodzie Frezer 
drewna wynosiła 14. W poszczególnych województwach zgłoszono oferty pracy dla zawodu w 
nast�puj�cej ilo�ci: 
Dolno�l�skie 3 
Kujawsko-pomorskie 0 
Lubelskie 0 
Lubuskie 2 
Łódzkie 2 
Małopolskie 1 
Mazowieckie 0 
Opolskie 0 
Podkarpackie 2 

Podlaskie 0 
Pomorskie 0 �
l�skie 0 �
wi�tokrzyskie 3 

Warmi�sko-mazurskie 1 
Wielkopolskie 0 
Zachodniopomorskie 0 

Według danych GUS za 2002 rok przeci�tne wynagrodzenie osób zatrudnionych w zawodach z grupy 
Tokarze, frezerzy, szlifierze drewna i pokrewni wynosiło 1532,32. Według tych danych 
wynagrodzenie w tej grupie zawodów wynagrodzenie w poszczególnych województwach 
kształtowało si� nast�puj�co 
Dolno�l�skie 1452,19 
Kujawsko-pomorskie 1509,53 
Lubelskie 1554,86 
Lubuskie 1320,85 
Łódzkie 1485,51 
Małopolskie 1310,19 
Mazowieckie 1917,06 
Opolskie 1131,94 
Podkarpackie 1894,79 

Podlaskie 1481,33 
Pomorskie 1050,22 �
l�skie 1113,11 �
wi�tokrzyskie 1294,9 

Warmi�sko-mazurskie 1462,86 
Wielkopolskie 1515,35 
Zachodniopomorskie 1525,76 

Według danych GUS za 2002 liczba osób pełnozatrudnionych w zawodach z grupy Tokarze, frezerzy, 
szlifierze drewna i pokrewni, wynosiła 7456. Liczba osób pełnozatrudnionych w tej grupie zawodów 
w poszczególnych województwach kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 822 
Kujawsko-pomorskie 139 
Lubelskie 264 
Lubuskie 72 
Łódzkie 389 
Małopolskie 393 
Mazowieckie 287 
Opolskie 77 

Podkarpackie 1699 
Podlaskie 137 
Pomorskie 352 �
l�skie 582 �
wi�tokrzyskie 94 

Warmi�sko-mazurskie 721 
Wielkopolskie 883 
Zachodniopomorskie 545 
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SZLIFIERZ MATERIAŁÓW  DRZEWNYCH 
 
kod 742305 
inne nazwy zawodu: 
 
Zadania i czynno�ci robocze 
 
 Celem pracy szlifierza jest uzyskanie maksymalnej gładko�ci powierzchni drewnianych. 
Odpowiednio do ró�nych rodzajów materiałów i powierzchni drewnianych stosuje si� ró�ne sposoby 
szlifowania. Du�e i płaskie elementy drewniane (jak np. wszelkie płyty, z których wyrabia si� �cianki 
i drzwi mebli) szlifuje si� u�ywaj�c maszyn - szlifierek. W wi�kszych wytwórniach wyrobów 
drewanianych (np. w fabrykach mebli) wyst�puje osobne stanowisko pracy - operator maszyn do 
szlifowania drewna. Najprostsza w obsłudze jest szlifierka b�bnowa. Zadaniem szlifierza, który j� 
obsługuje, jest wła�ciwe umieszczenie obrabianego materiału w maszynie i czuwanie nad jej prac�. 
Zdecydowanie wi�kszego udziału człowieka i jego umiej�tno�ci wymaga obsługa szlifierki ta�mowej 
- do szlifowanej powierzchni pracownik dociska ta�m� z materiałem �ciernym. Od siły nacisku zale�y 
jako�� wykonania. Potrzebna jest zatem du�a znajomo�� materiałów drewnianych i bezbł�dne 
wyczucie ich wła�ciwo�ci. Takich samych umiej�tno�ci wymaga praca przy szlifierce do szlifowania 
kraw�dzi - wtedy trzeba dociska� kraw�dzie do ta�my �cieraj�cej, która umocowana jest pionowo. 
Natomiast operuj�c szlifierk� tarczow� pracownik szlifuje niektóre niewielkie elementy drewniane, 
np. listewki. Szlifierz obsługuj�cy maszyny odpowiada za ich utrzymanie w dobrym stanie 
technicznym, ma orientowa� si� w ich konserwacji i czasem wykonuje nawet drobne naprawy. 
Wszelkie załamania i kraw�dzie o płynnej linii wi�kszych płyt oraz rozmaite małe elementy 
drewaniane poddawane s� szlifowaniu r�cznemu. Pracownik zajmuj�cy si� tym sposobem szlifowania 
mo�e u�ywa� r�cznych szlifierek rotacyjnych (np. do wiertarki zakłada si� specjalne tarcze z 
materiałem �ciernym) czy wibracyjnych lub szlifowa� r�cznie papierem �ciernym. Papier �cierny 
zakłada si� na specjalny uchwyt b�d� owija wokół drewnianej kostki. Musi doskonale wyczuwa� 
ró�ne powierzchnie drewniane, które obrabia - tak, by równomiernie rozło�y� nacisk. Znajomo�� 
charakterystki ró�nych gatunków drzewa i wyczucie materiału to elementrane umiej�tno�ci ka�dego 
szlifierza. Inaczej szlifuje si� np. d�b i inaczej lip�. Szliferz sam wybiera materiał �cierny o 
odpowiedniej gradacji (grubsze lub drobniejsze ziarno). Najpierw szlifuje si� materiałem o grubszym 
ziarnie (szlifowanie zgrubne), potem o coraz drobniejszym (szlifowanie dokładne). Szlifuj�c musi by� 
bardzo uwa�ny - mo�e np. przegrza� powierzchnie fornirowane i wtedy fornir odkleja si�. Szlifierz 
sam ocenia jako�� swojej pracy. Ustawia oszlifowany element pod �wiatło i sprawdza wzrokiem i 
dotykiem uzyskan� gładko��. R�ka i oko szlifierza s� najczulszymi przyrz�dami pomiarowymi ! Inne 
troch� zadania ma szlifierz - polernik drzewa. Doprowadza do maskymalnej gładko�ci powierzchnie 
drewniane nas�czone lakierem lub substancjami konserwuj�cymo-utwardzaj�cymi. Szlifierz - 
polernik cz�sto sam nas�cza drewno, dlatego musi zna� si� na rodzjach i wła�ciwo�ciach tych 
substancji. Niektóre substancje barwi�co-konserwuj�ce zmieniaj� po zastygni�ciu kolor, inne znów 
rozmaicie układaj� si� na powierzchni, np. w fale. Polernik obrabia drewno r�cznie u�ywaj�c 
papierów �ciernych o drobnych ziarnie. Polernik tak�e sam ocenia swoj� prac� - powinien rozpozna� 
gładko�� powierzchni po jej połysku, dotykiem dłoni wyczu� najmniejsze nierówno�ci. 
 �
rodowisko pracy 

 
materialne �rodowisko pracy 
 
 Miejscem pracy szlifierza jest fabryka, mniejsza wytwórnia wyrobów z drewna lub warsztat 
rzemie�lniczy. Wokół stanowiska pracy szlifierza unosi si� pył i odczuwa on wibracj� maszyn. Pył 
usuwany jest z jego otoczenia specjalnymi odkurzaczami. W zale�no�ci od typu urz�dze� szlifuj�cych 
musi nosi� słuchawki chroni�ce przed hałasem. Dzisiaj, gdy u�ywa si� ekologicznych lakierów i 
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substancji konserwuj�cych drewno, szlifierz-polernik tylko w małym stopniu nara�ony jest na 
wdychanie toksycznych oparów. Gdy takie zagro�enie mo�e wyst�pi�, zobowi�zany jest do noszenia 
w czasie pracy maski. 
 
warunki społeczne 
 
 Szlifierz materiałów drzewnych pracuje samodzielnie, sam dobiera metody obróbki drzewa i sam 
ocenia jako�� swojej pracy. Du�a samodzielno�� oznacza równocze�nie, �e jego kontakty z innymi 
lud�mi w miejscu zatrudnienia s� do�� ograniczone. Musi jednak orientowa� si� w innych etapach 
pracy nad produkowanymi wyrobami i czasem uzgadnia� ró�ne szczegóły, np. z lakiernikiem. 
 
warunki organizacyjne 
 
 Szlifierz pracuje w dzie� i w stałych godzinach, 6 - 9 godzin. Praca zmianowa w wytwórniach 
wyrobów drewnianych wła�ciwie nie wyst�puje. Codzienne czynno�ci szlifierza s� wybitnie 
zrutyznizowane i monotonne. Szlifierz indywidualnie odpowiada za perfekcyjny rezultat swojego 
etapu obróbki elementów drewnianych. Praca na jego stanowisku nadzorowana jest tylko okresowo. 
Szlifierz pracuj�cy przy maszynach odpowiada oczywi�cie za ich stan techniczny.  
 

WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE 
 
 Praca szlifierza materiałów drzewnych wymaga wielkiej cierpliwo�ci i dokładno�ci. Szlifierz mo�e 
nawet całymi godzinami powtarzaj�cymi si� ruchami szlifowa� lub polerowa� takie same 
powierzchnie czy elementy. Musi by� cały czas skupiony na swoich czynno�ciach, wyczuwa� 
obrabiany materiał, we wła�ciwej chwili zmieni� papier �cierny na papier na nowy lub o 
drobniejszym ziarnie, uwa�a� aby nie przeszlifowa� materiału. Szlifierz sam ocenia jako�� swojej 
pracy - dobry wzrok i rozwini�ty zmysł dotyku, to cechy niezb�dne w tym zawodzie. Oko i r�ka 
szlifierza - jak ju� wy�ej powiedziano - s� praktycznie jedynymi i najczulszymi instrumentami. 
kontrolnymi. Do�wiadczeni szlifierze wychwytuj� prawie niezauwa�alne ró�nice w obrabianej 
powierzchni, nierówno�ci do jednej setnej milimetra w porównaniu z szablonem. Szlifierz-polernik, 
który sam nas�cza drewno ró�nymi substancjami konseruj�co-utwardzaj�cymi i barwi�cymi musi 
bezbłednie rozró�nia� barwy, by uzyska� zamierzony i powtarzalny efekt kolorystyczny. W tym 
zawodzie potrzebna jest równocze�nie zr�czno�� r�k i wybitna spostrzegawczo��. Szlifierz musi 
umiejetnie i z wyczuciem regulowa� nacisk r�ki na obrabian� powierzchni�. W wypadku polerowania 
niekiedy ruchy i nacisk musz� by� bardzo delikatane. Szlifierz sam wybiera sobie metod� pracy i 
potem ocenia jej efekty. Du�a samodzielno�� w tym zawodzie ł�czy si� z poczuciem 
odpowiedzialno�ci za rezultaty pracy. Bardzo przydatne jest wi�c zamiłowanie do perfekcji 
wykonania. W pracy szlifierza kontakty z innymi lud�mi s� do�� ograniczone. Codziennie cierpliwe 
wykonuje wci�� te same czynno�ci. Szlifierz pownien zatem by� odporny na jednostajno�� swojej 
pracy.  
 
Wymagania fizyczne i zdrowotne 
 
 Praca szlifierza materiałów drzewnych jest uznawana za prac� �rednio-ci��k�. Szlifierz powinien 
mie� niezł� ogóln� kondycj� fizyczn� (cz�sto d�wiga ci��kie płyty drewniane i in. ) W swoje pracy 
zwykle stoi, godzinami powtarza wci�� te same ruchy �cieraj�ce o ró�nym nat��eniu lub dociska 
elementy drewniane do szlifierek mechanicznych. Du�a sprawno�� układu kostno-stawowego jest 
wi�c niezb�dna. W zawodzie tym wymagany jest równie� dobry wzrok i rozwini�ty zmysł dotyku. To 
s� jedyne i najczulsze instrumenty kontrolne w pracy szlifierza.  
 

WARUNKI PODJ�CIA PRACY W ZAWODZIE 
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 Pracodawcy nie stawiaj� szlifierzom waruków posiadania formalnego wykształcenia ( szkoła 
podstawowa lub zasadnicza ). O przyj�ciu do pracy decyduj� ich praktyczne umiej�tno�ci. Drog� 
zdobycia zawodu jest wi�c przyuczenie. W zasadniczych szkołach zawodowych istnieja tzw. klasy 
wielozwodowe, w których uczniowie zatrudnieni ju� w ró�nych przedsi�biorstwach i warsztatch 
uzupełniaj� swoj� wiedz� ogóln� i ogólnotechniczn�.  
 
Mo�liwo�� awansu w hierarchii zawodowej 
 
 W zawodzie szlifierza nie ma mo�liwo�ci awansu. Do�wiadczony szlifierz jest wysoko ceniony przez 
pracodawców za swoje umiej�tno�ci i zwykle to uznanie wyra�a si� w jego wy�szych zarobkach.  
 
Mo�liwo�c podj�cia pracy przez dorosłych 
 
 Do wykonywania zawodu szlifierza mo�na przyuczy� si� w pó�niejszym wieku. Wydaje si� jednak, 
�e osobom starszym, powy�ej pi��dziesi�tego roku �ycia, trudno jest opanowa� potrzebne 
umiej�tno�ci ( zwłaszcza rozwin�� zdolno�� oceny materiałów dotykiem i wzrokiem ).  
 

ZAWODY POKREWNE 
 
cykliniarz 
szlifierz metalu 
szlifierz szkła  
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MO�LIWO �� ZATRUDNIENIA ORAZ PŁACE 

Na koniec roku 2002 w zawodzie Szlifierz materiałów drzewnych - (7420306), liczba osób 
bezrobotnych zarejestrowanych w urz�dach pracy wynosiła 362 osób. W poszczególnych 
województwach sytuacja kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 41 
Kujawsko-pomorskie 37 
Lubelskie 16 
Lubuskie 23 
Łódzkie 37 
Małopolskie 9 
Mazowieckie 19 
Opolskie 34 
Podkarpackie 21 

Podlaskie 4 
Pomorskie 18 �
l�skie 10 �
wi�tokrzyskie 9 

Warmi�sko-mazurskie 32 
Wielkopolskie 40 
Zachodniopomorskie 12 

W drugim półroczu 2002r. liczba ofert pracy zgłoszonych do urz�dów pracy w zawodzie Szlifierz 
materiałów drzewnych wynosiła 50. W poszczególnych województwach zgłoszono oferty pracy dla 
zawodu w nast�puj�cej ilo�ci: 
Dolno�l�skie 6 
Kujawsko-pomorskie 0 
Lubelskie 0 
Lubuskie 1 
Łódzkie 0 
Małopolskie 6 
Mazowieckie 0 
Opolskie 2 
Podkarpackie 8 

Podlaskie 0 
Pomorskie 9 �
l�skie 0 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 15 
Wielkopolskie 3 
Zachodniopomorskie 0 

Według danych GUS za 2002 rok przeci�tne wynagrodzenie osób zatrudnionych w zawodach z grupy 
Tokarze, frezerzy, szlifierze drewna i pokrewni wynosiło 1532,32. Według tych danych 
wynagrodzenie w tej grupie zawodów wynagrodzenie w poszczególnych województwach 
kształtowało si� nast�puj�co 
Dolno�l�skie 1452,19 
Kujawsko-pomorskie 1509,53 
Lubelskie 1554,86 
Lubuskie 1320,85 
Łódzkie 1485,51 
Małopolskie 1310,19 
Mazowieckie 1917,06 
Opolskie 1131,94 
Podkarpackie 1894,79 

Podlaskie 1481,33 
Pomorskie 1050,22 �
l�skie 1113,11 �
wi�tokrzyskie 1294,9 

Warmi�sko-mazurskie 1462,86 
Wielkopolskie 1515,35 
Zachodniopomorskie 1525,76 

Według danych GUS za 2002 liczba osób pełnozatrudnionych w zawodach z grupy Tokarze, frezerzy, 
szlifierze drewna i pokrewni, wynosiła 7456. Liczba osób pełnozatrudnionych w tej grupie zawodów 
w poszczególnych województwach kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 822 
Kujawsko-pomorskie 139 
Lubelskie 264 
Lubuskie 72 
Łódzkie 389 
Małopolskie 393 
Mazowieckie 287 
Opolskie 77 
Podkarpackie 1699 

Podlaskie 137 
Pomorskie 352 �
l�skie 582 �
wi�tokrzyskie 94 

Warmi�sko-mazurskie 721 
Wielkopolskie 883 
Zachodniopomorskie 545 
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TOKARZ W  DREWNIE 
 
kod: 742307 
inne nazwy zawodu:  
 

ZADANIA I CZYNNO �CI ROBOCZE 
 
Zadaniem tokarza w drewnie jest toczenie elementów drewnianych i nadawanie im po��danego 
kształtu: kółek, tarcz, walców, szpuli, uchwytów, r�koje�ci, sto�ków i kul, z ró�nych gatunków 
drewna, rzadziej tworzyw drzewnych, przy u�yciu no�y r�cznych i maszynowych (imaków). 
Tokarz wykonuje obróbk� na podstawie dokumentacji, odczytuje wi�c rysunek techniczny, dobiera 
odpowiednie gatunki drewna lub tworzywa drzewne takie jak: skleja, płyta wiórowa, pil�niowa 
twarda lub pil�niowa MDF oraz rzadziej stosowane lignofol i lignoston.   
Tokarz obsługuje, nadzoruje i utrzymuje w nale�ytym stanie technicznym ró�ne odmiany tokarek do 
drewna: tokarki kłowe i bezkłowe, tarczowe, suportowe i bezsuportowe, obtaczrki i automaty 
tokarskie. 
Poniewa� niejednokrotnie zadaniem tokarza jest przygotowanie materiału do okre�lonego szkicem, 
rysunkiem technicznym lub dokumentacj� zadania technologicznego, do zada� nale�y tak�e obsługa 
obrabiarek stolarskich takich jak: pilarki tarczowe i ta�mowe, strugarki wyrówniarki i strugarki 
grubiarki oraz frezarki dolno i górnowrzecionowe. 
Kontroluj�c poprawno�� wykonanej obróbki tokarz posługuje si� narz�dziami do pomiaru długo�ci 
i k�ta oraz sprawdzianami obróbczymi. Niektóre elementy toczone s� przy u�yciu wzorników. Tokarz 
dopasowuje wzornik do kształtu elementu. Nast�pnie dobiera narz�dzie, mocuje je w imaku no�owym 
obrabiarki lub trzyma w r�ku opieraj�c na podpórce i wykonuje obróbk�. Toczenie jest ko�cowym 
procesem maszynowej obróbki drewna i tworzyw drzewnych. Jest wi�c to obróbka dokładna, która 
powinna by

�
 wykonywana ostrymi narz�dziami. Dlatego do zada� tokarza nale�y tak�e ocena stopnia 

st�pienia narz�dzia, przerwanie w odpowiednim momencie procesu obróbki oraz wymiana st�pionego 
narz�dzia na ostre. Do�wiadczony tokarz nie tylko potrafi wymieni

�
 narz�dzie, ale tak�e ustawi

�
 je 

w obrabiarce w taki sposób, by bezbł�dnie wykona
�
 zadan� obróbk�.  

 

�RODOWISKO PRACY 
 
Typowym miejscem pracy tokarza jest hala produkcyjna małego warsztatu, rzadziej hala wielkiego 
przedsi�biorstwa. Niemal zawsze jest to stanowisko otoczone innymi stanowiskami pracy, najcz��ciej 
stanowiskami obróbczymi, jest wi�c prac� w �rodowisku o bardzo du�ym nat��eniu hałasu. Pochodzi 
on nie tylko od s�siednich obrabiarek, ale przede wszystkim od tokarki, przy której pracuje. Tokarki 
stanowi� grup� obrabiarek o nieznacznej liczbie odmian, ale sposób ich obsługi powoduje, �e s� 
trudne do wyciszenia lub do obudowania, które znacznie obni�yłoby hałas, emitowany ze stanowiska 
roboczego. 
Tokarz pracuje sam na stanowisku roboczym. Mog� zdarzy

�
 si� sytuacje gdy ma współpracownika 

lub pomocnika. Pracuj�c na stanowisku robotniczym podlega mistrzowi, kierownikowi działu lub 
wydziału oraz innym osobom, stoj�cym wy�ej w hierarchii zawodowej. Tokarz musi wykonywa

�
 

polecenia przeło�onych. 
Praca tokarza mo�e si� odbywa

�
 w systemie zmianowym. Nie jest prac� jednostajn� ani rutynow�, 

w ci�gu dnia pracy tokarz niejednokrotnie wymienia narz�dzia, zmienia ich ustawienia lub wymienia 
oprzyrz�dowanie obróbcze. O zakresie wykonywanych prac decyduje zwierzchnik oraz dokumentacja 
techniczna, według której powinna by

�
 prowadzona obróbka. 

WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE 
Tokarz powinien wykazywa

�
 zainteresowania techniczne, gdy� bez nich trudno wyobrazi

�
 sobie 

człowieka �wiadomie obsługuj�cego skomplikowane urz�dzenia techniczne, jakimi s� obrabiarki do 
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drewna, wyposa�one cz�sto w zespoły pomocnicze i ró�nego rodzaju oprzyrz�dowania. Tokarz 
wykonuje obróbk� na podstawie rysunku technicznego elementu, musi wi�c mie

�
 wyobra�ni� 

przestrzenn� i techniczn�. Praca na tokarkach i obtaczarkach do drewna jest prac� niebezpieczn�, ze 
wzgl�du na ogromne pr�dko�ci zespołów roboczych oraz na to, �e w niektórych typach obrabiarek 
narz�dzie w czasie pracy jest trzymane w r�ku. Dlatego tokarz w czasie pracy musi by

�
 

skoncentrowany i wykazywa
�
 si� szybk� orientacj� i podzielno�ci� uwagi.  

 

WYMAGANIA FIZYCZNE I ZDROWOTNE  
 
Tokarz jako pracownik fizyczny powinien by

�
 ogólnie sprawny fizycznie i cieszy

�
 si� dobrym 

zdrowiem. Niejednokrotnie wymaga si� od niego bardzo dokładnego trasowania elementów przed 
obróbk�, a nast�pnie bardzo dokładnej obróbki, dlatego musi mie

�
 dobry wzrok. St�pione lub 

ulegaj�ce awarii narz�dzia zmieniaj� barw� d�wi�ku emitowanego przez urz�dzenia, tokarz powinien 
mie
�
 wi�c bardzo czuły słuch. W zawodzie tokarza nie mog� by

�
 zatrudniani niepełnosprawni.  

 

WARUNKI PODJ�CIA PRACY W ZAWODZIE  
 
Najlepszym wykształceniem dla tokarza jest uko�czenie zasadnicz� szkoł� drzewn�. Mo�e jednak 
wykonywa

�
 ten zawód po odbyciu kursu przyuczaj�cego do zawodu. Obsługi całej gamy tokarek 

mo�na nauczy
�
 si� tylko w przedsi�biorstwie, które ma takie obrabiarki w swoim wyposa�eniu.  

 

MO�LIWO �CI AWANSU W HIERARCHII ZAWODOWEJ 
 
Po wielu latach pracy tokarz mo�e zosta

�
 ustawiaczem obrabiarek i narz�dzi. Mo�e tak�e awansowa

�
 

na stanowisko majstra. 
 

MO�LIWO �� PODJ�CIA PRACY PRZEZ DOROSŁYCH  
 
Prac� na stanowisku tokarz mog� podj�� ludzie doro�li, którzy uko�czyli kursy praktyczno-
teoretyczne przygotowania do zawodu. Nie ma ogranicze� wieku przy ubieganiu si� o prac� 
w zawodzie tokarza drewna. 
 

ZAWODY POKREWNE 
 
stolarz 
stolarz budowlany 
frezer drewna 
operator urz�dze� do obróbki drewna 
 

LITERATURA 
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MO�LIWO �CI ZATRUDNIENIA ORAZ PŁACE 

Na koniec roku 2002 w zawodzie Tokarz w drewnie - (7420308), liczba osób bezrobotnych 
zarejestrowanych w urz�dach pracy wynosiła 99 osób. W poszczególnych województwach sytuacja 
kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 5 
Kujawsko-pomorskie 7 
Lubelskie 5 
Lubuskie 2 
Łódzkie 9 
Małopolskie 10 
Mazowieckie 8 
Opolskie 4 
Podkarpackie 11 

Podlaskie 3 
Pomorskie 4 �
l�skie 4 �
wi�tokrzyskie 7 

Warmi�sko-mazurskie 3 
Wielkopolskie 11 
Zachodniopomorskie 6 

W drugim półroczu 2002r. liczba ofert pracy zgłoszonych do urz�dów pracy w zawodzie Tokarz w 
drewnie wynosiła 20. W poszczególnych województwach zgłoszono oferty pracy dla zawodu w 
nast�puj�cej ilo�ci: 
Dolno�l�skie 2 
Kujawsko-pomorskie 2 
Lubelskie 0 
Lubuskie 0 
Łódzkie 3 
Małopolskie 2 
Mazowieckie 0 
Opolskie 0 
Podkarpackie 0 

Podlaskie 0 
Pomorskie 9 �
l�skie 1 �
wi�tokrzyskie 1 

Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 0 
Zachodniopomorskie 0 

Według danych GUS za 2002 rok przeci�tne wynagrodzenie osób zatrudnionych w zawodach z grupy 
Tokarze, frezerzy, szlifierze drewna i pokrewni wynosiło 1532,32. Według tych danych 
wynagrodzenie w tej grupie zawodów wynagrodzenie w poszczególnych województwach 
kształtowało si� nast�puj�co 
Dolno�l�skie 1452,19 
Kujawsko-pomorskie 1509,53 
Lubelskie 1554,86 
Lubuskie 1320,85 
Łódzkie 1485,51 
Małopolskie 1310,19 
Mazowieckie 1917,06 
Opolskie 1131,94 
Podkarpackie 1894,79 

Podlaskie 1481,33 
Pomorskie 1050,22 �
l�skie 1113,11 �
wi�tokrzyskie 1294,9 

Warmi�sko-mazurskie 1462,86 
Wielkopolskie 1515,35 
Zachodniopomorskie 1525,76 

Według danych GUS za 2002 liczba osób pełnozatrudnionych w zawodach z grupy Tokarze, frezerzy, 
szlifierze drewna i pokrewni, wynosiła 7456. Liczba osób pełnozatrudnionych w tej grupie zawodów 
w poszczególnych województwach kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 822 
Kujawsko-pomorskie 139 
Lubelskie 264 
Lubuskie 72 
Łódzkie 389 
Małopolskie 393 
Mazowieckie 287 
Opolskie 77 
Podkarpackie 1699 

Podlaskie 137 
Pomorskie 352 �
l�skie 582 �
wi�tokrzyskie 94 

Warmi�sko-mazurskie 721 
Wielkopolskie 883 
Zachodniopomorskie 545 
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TAPICER  
kod: 743702 
inne nazwy zawodu:  
 

ZADANIA I CZYNNO �CI ROBOCZE 
 
 Celem pracy tapicera jest wytwarzanie mebli tapicerowanych przeznaczonych do siedzenia i 
le�enia,wykonywanie tapicerowanych cz��ci wyposa�enia 

�
rodków transportu,równie� przywracanie 

do u�ytku mebli uszkodzonych lub zu�ytych. Tapicer zajmuje si� tak�e, zgodnie z dostarczonymi 
projektami, pracami dekoracyjnymi zwi�zanymi z urz�dzaniem wn�trz mieszkalnych,salonów 
wystawowych,realizuje cz��ciowo projekty scenograficzne w teatrach. 
 Efekty pracy tapicera maj� słu�y� ludziom,zapewnia� im komfort siedzenia czy le�enia, nadawa� 
niepowtarzalny charakter pomieszczeniom, w których przebywaj�. Czynno

�
ci jakie wykonuje tapicer 

mog� si� od siebie ró�ni� w zale�no
�
ci od tego czy buduje nowy mebel czy odbudowuje stary lub 

uszkodzony. 
 Buduj�c nowy model − wg dostarczonego projektu − rozpoczyna prac� od przygotowania podło�a 
tapicerskiego mocowanego na ramie wykonanej przez rzemie

�
lnika innej specjalno

�
ci. Warstwa ta 

mo�e by� twarda (płyta pil
�
niowa) lub elastyczna (pasy tapicerskie). Do tak przygotowanego podło�a 

mocuje warstw� spr��yst� wykonan� z pojedynczych spr��yn b�d� z gotowej tzw.formatki 
spr��ynowej i pokrywa to mocnym płótnem jutowym. W ten sposób zabezpiecza kolejne warstwy 
przed bezpo

�
rednim kontaktem ze spr��ynami. Nast�pnie układa zasadnicz� warstw� wy

�
ciełaj�c�, 

np. z płyt lateksowych lub pianki poliuretanowej. Uzupełnia to wszystko kolejn� warstw� 
zapewniaj�c� mi�kko

�� i ostateczny kształt, stosuj�c do tego wat� tapicersk�, mi�kk� piank� 
poliuretanow�. Cało

�� pokrywa materiałem obiciowym, np. tkanin� dekoracyjn�, skór� i materiałami 
skóropodobnymi. W tapicerstwie dekoracyjnym maj� zastosowanie dodatkowo jeszcze inne 
materiały: tiule, szyfony, aksamity, płótna techniczne. 
 W przypadku odbudowy starych mebli tapicer musi cz�sto rozebra� mebel niemal całkowicie i 
dokona� oceny przydatno

�
ci poszczególnych elementów do powtórnego u�ycia. Po wykonaniu 

rozbiórki mebla i ocenie stopnia zu�ycia poszczególnych warstw,przyst�puje do 
odbudowy,wykonuj�c podobne czynno

�
ci i stosuj�c analogiczne materiały, jak przy budowie nowego 

mebla. Wszystkie wykonywane przez tapicera czynno
�
ci wymagaj� odpowiednich narz�dzi. W

�
ród 

nich s� narz�dzia r�czne (p�sety, obc�gi, młotki, igły, szpilki, no�yce, wkr�taki, proste narz�dzia 
stolarskie i 

�
lusarskie) oraz maszyny i urz�dzenia typu maszyny do szycia i przeszywania, zszywacze 

pneumatyczne, maszyny do ci�cia materiałów tapicerskich. 
 �
rodowisko pracy 

 
materialne 

�
rodowisko pracy 

 
 Tapicer ze wzgl�du na charakter pracy, produkt finalny i podziały specjalizacyjne mo�e pracowa� w 
ró�nych warunkach. Tapicer rzemie

�
lnik pracuje w stosunkowo niewielkim warsztacie,w poje�dzie 

samochodowym lub bezpo
�
rednio w domu klienta,bardzo rzadko na wolnym powietrzu. Ten sam 

fachowiec zatrudniony w du�ych zakładach meblarskich b�dzie pracował w zgoła innych warunkach - 
w znacznych rozmiarów halach produkcyjnych, gdzie mo�e wyst�powa� uci��liwy hałas. W innych 
warunkach b�dzie pracował tapicer dekorator.Mog� to by� domy mieszkalne, salony wystawowe, sale 
widowiskowe, teatry, hotele, biura, pracownie konserwacji zabytków. 
 Tapicer podczas swojej pracy mo�e by� nara�ony na przebywanie w zanieczyszczonym pyłami 
powietrzu, kontakt z substancjami łatwo palnymi (kleje,pianki),ostrymi narz�dziami. Takie warunki 
pracy mog� wywoła� u niego przewlekłe choroby oskrzeli, alergiczne nie�yty błon 

�
luzowych nosa, 

gardła,krtani i tchawicy, a tak�e przewlekłe choroby narz�dów ruchu, b�d�ce nast�pstwem nie tylko 
warunków pracy, lecz tak�e sposobu wykonywania pracy. 
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warunki społeczne 
 
 Praca tapicera mo�e mie� charakter indywidualny i zespołowy, w zale�no

�
ci miejsca wykonywanej 

pracy. Je�eli tapicer pracuje w du�ym zakładzie przy produkcji mebli na skal� przemysłow�, wówczas 
działa w zespołach, wykonuj�c niektóre elementy wi�kszej cało

�
ci, jak� jest produkt finalny. 

Zobowi�zuje go to do utrzymywania ci�głego kontaktu z pozostałymi członkami zespołu. 
 W przypadku tapicera zatrudnionego w zakładzie rzemie

�
lniczym lub prowadz�cego taki zakład 

sytuacja na ogół przedstawia si� inaczej. Pracuje on najcz��ciej indywidualnie, wykonuj�c 
samodzielnie wszystkie czynno

�
ci zmierzaj�ce do otrzymania produktu ko�cowego. 

 W zakładzie rzemie
�
lniczym prowadzi si� działalno

�� produkcyjn� i usługow�,tak wi�c tapicer 
prowadz�cy zakład b�dzie si� kontaktował z klientami. B�d� to kontakty przybieraj�ce ró�ne formy: 
odpowiadanie na pytania, doradzanie (np. pytania o koszty usług,o rodzaje materiałów i ich 
wła
�
ciwo

�
ci). Ten element pracy mo�e nie

�� ryzyko konfliktów z lud�mi z powodu niezadowolenia 
klientów z poziomu 

�
wiadczonych usług. 

 
warunki organizacyjne 
 
 Tapicer pracuje od 6 do 12 godzin. Najcz��ciej godziny pracy s� stałe. Odst�pstwem od tego mo�e 
by� praca na stanowisku tapicera dekoratora,który czasem musi pracowa� dłu�ej i w ró�nych porach 
dnia, nawet nocy, wykonuj�c zlecenia terminowe (np.premiera w teatrze). Z tym jednym wyj�tkiem, 
praca na innych stanowiskach odbywa si� w stałych porach, w ci�gu dnia. Czynno

�
ci zawodowe s� w 

bardzo du�ym stopniu zrutynizowane tzn. powtarzaj�ce si�. 
Ka�da praca o charakterze produkcyjnym b�d� usługowym wymaga okre

�
lonego ubioru, w przypadku 

tapicera − ubrania roboczego. 
 W zale�no

�
ci od wielko

�
ci firm, a co za tym idzie liczby zatrudnionych, mog� wyst�powa� ró�ne 

formy zale�no
�
ci organizacyjnej. Tapicer mo�e pełni� funkcj� kierownika, podwładnego lub te� nie 

podlega� zale�no
�
ciom organizacyjnym. Wynika z tego tak�e rodzaj ponoszonej odpowiedzialno

�
ci: 

za wyposa�enie i maszyny, za bezpiecze�stwo i zdrowie ludzi, za funkcjonowanie firmy, za prac� 
innych ludzi. 
 

WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE 
 
 Wydaje si�,�e z punktu widzenia głównego celu pracy tapicera, jakim jest wykonanie nowego lub 
renowacja starego mebla tapicerskiego, istotne jest aby osoba pracuj�ca w tym zawodzie posiadała 
okre
�
lone sprawno

�
ci. Dobór tkanin,ich krojenie,szycie czy przeszywanie (w tym drobnych 

elementów), a tak�e inne czynno
�
ci wymagaj� dobrej ostro

�
ci widzenia, wła

�
ciwego rozpoznawania 

barw,współdziałania narz�dów wzroku i ruchu pozwalaj�cych równocze
�
nie posługiwa� si� nimi, 

zr�czno
�
ci r�k i palców. Ponadto np. tapicer dekorator nie mo�e odczuwa� l�ku wysoko

�
ci, gdy� 

praca mo�e odbywa� si� kilka metrów nad ziemi�. 
 Tapicer otrzymuje projekt mebla czy projekt scenografii i powinien umie� wyobrazi� sobie efekt 
własnej pracy, nim przyst�pi do jego realizacji. Wa�na wi�c jest dla niego wyobra�nia przestrzenna. 
Tapicer posługuje si� ró�nego typu narz�dziami i urz�dzeniami,w zwi�zku z tym przydatne mu b�d� 
uzdolnienia i zainteresowania techniczne. Bywa, �e tapicer osobi

�
cie projektuje mebel, który zamierza 

wykona�, wskazane jest wi�c aby posiadał wyobra�ni� i pewne uzdolnienia artystyczne w zakresie 
rysunku i projektowania. Je�eli tapicer prowadzi samodzielnie zakład, to musi dokonywa� oblicze� i 
kalkulacji, wi�c cho�by minimalne uzdolnienia rachunkowe b�d� bardzo przydatne. 
 W du�ych zakładach meblarskich powtarzalno

�� czynno
�
ci mo�e prowadzi� do pewnej monotonii, za

�
 

w małych zakładach rzemie
�
lniczych wyst�puj� cz�ste zmiany wykonywanych czynno

�
ci, czyli wa�na 

b�dzie łatwo
�� przerzucania si� z jednych czynno

�
ci na inne. W tych zakładach tak�e oczekuje si� od 

pracownika du�ej samodzielno
�
ci. Wsz�dzie tam, gdzie wyst�puje konieczno

�� wykonywania pracy w 
zespołach licz� si� umiej�tno

�� współdziałania i podporz�dkowania si� regułom pracy w zespole. 
 Je�eli tapicer zamierza w swojej pracy osi�gn�� cel, jakim jest precyzyjnie i zgodnie z projektem 
wykonane zadanie, to musi by� dokładny w swych poczynaniach.  

Departament Rynku Pracy MGPiPS



Przemysł lekki i rzemiosło 

Tapicer V-251

 
wymagania fizyczne i zdrowotne 
 
 Prac� tapicera mo�na zaliczy� do kategorii pracy 

�
rednio ci��kiej. Du�e znaczenie przywi�zuje si� do 

dobrej sprawno
�
ci układu kostno-stawowego,układu mi��niowego,sprawno

�
ci narz�dów równowagi. 

Wszystko to zwi�zane jest z wykonywaniem takich czynno
�
ci zawodowych, jak: podnoszenie i 

przenoszenie, wspinanie si�, si�ganie i podawanie, manipulowanie, chodzenie, stanie, siedzenie. Ze 
wzgl�du na wymagania jako

�
ciowe ostatecznego produktu konieczna jest dobra ostro

�� widzenia. 
Nieco mniejsze wymagania przywi�zuje si� do silnej budowy ciała, wydolno

�
ci fizycznej, sprawno

�
ci 

układu kr��enia i układu oddechowego. 
 Przeciwwskazaniem do pracy w zawodzie tapicera jest skaza atopowa, czyli wrodzone alergiczne 
zapalenie skóry. W zawodzie tym mog� pracowa� osoby niepełnosprawne. Dotyczy to 
głuchoniemych,niesłysz�cych i niedosłysz�cych. 
 

WARUNKI PODJ�CIA PRACY W ZAWODZIE 
 
 Nale�y uko�czy� zasadnicz� szkoł� zawodow� i równocze

�
nie pobiera� praktyczn� nauk� zawodu w 

zakładzie rzemie
�
lniczym pod okiem mistrza, aby uzyska� pełne kwalifikacje zawodowe w zawodzie 

tapicera. Mo�na tak�e,w przypadku osób dorosłych,podj�� praktyczn� nauk� zawodu w zakładzie 
rzemie

�
lniczym i w ko�cowej fazie nauki uko�czy� kurs przygotowuj�cy do egzaminu czeladniczego. 

Wówczas zdanie egzaminu czeladniczego jest równowa�ne z uko�czeniem zasadniczej szkoły 
zawodowej. 
 Je�eli w mie

�
cie ,w którym mieszka osoba zainteresowana tapicerstwem nie ma zasadniczej szkoły 

zawodowej kształc�cej w zawodzie tapicera, to z pewno
�
ci� istniej� tzw.klasy wielozawodowe w 

zespołach szkół zawodowych czy te� centrach kształcenia ustawicznego. Warunkiem podj�cia nauki 
w wymienionych szkołach jest znalezienie w zakresie własnym miejsca praktycznej nauki zawodu i 
podpisanie umowy o praktyczn� nauk� zawodu za po

�
rednictwem cechu rzemiosł, je�eli nauka b�dzie 

si� odbywała u rzemie
�
lnika zrzeszonego w cechu. 

 Niemal w ka�dym mie
�
cie, gdzie istniej� oddziały wielozawodowe w zasadniczych szkołach 

zawodowych mo�na uczy� si� zawodu tapicera pod warunkiem znalezienia w zakresie własnym 
miejsca praktycznej nauki zawodu. 
 
mo�liwo

��
 awansu w hierarchii zawodowej  

 
 Po sko�czeniu nauki w zawodzie i zdaniu egzaminu z przygotowania zawodowego otrzymuje si� tytuł 
czeladnika. Minimum trzy lata pracy w zawodzie i uko�czenie odpowiedniego kursu upowa�niaj� do 
ubiegania si� o tytuł mistrza w zawodzie. 
Inn�,specyficzn� form� awansu zawodowego jest otwarcie własnego zakładu tapicerskiego. 
 
mo�liwo

�� podj�cia pracy przez dorosłych 
 
 W zawodzie tapicera mog� podj�� prac� osoby starsze,które kwalifikacje zawodowe zdobyły 
wcze

�
niej, a nie wykonywały zawodu lub zdobyły je w pó�niejszym wieku. Górn� granic� wieku przy 

zatrudnianiu takich osób jest 50 rok �ycia. 
 

ZAWODY POKREWNE 
 
krawiec 
kaletnik 
rymarz 
ku
�
nierz 

krojczy 
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MO�LIWO �CI ZATRUDNIENIA ORAZ PŁACE 
 
 Na koniec roku 2002 w zawodzie Tapicer - (7430702), liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w 
urz�dach pracy wynosiła 6527 osób. W poszczególnych województwach sytuacja kształtowała si� 
nast�puj�co: 
Dolno

�
l�skie 628 

Kujawsko-pomorskie 498 
Lubelskie 176 
Lubuskie 368 
Łódzkie 253 
Małopolskie 286 
Mazowieckie 479 
Opolskie 245 
Podkarpackie 239 

Podlaskie 115 
Pomorskie 652 �
l�skie 421 �
wi�tokrzyskie 109 

Warmi�sko-mazurskie 450 
Wielkopolskie 1307 
Zachodniopomorskie 301 

W drugim półroczu 2002r. liczba ofert pracy zgłoszonych do urz�dów pracy w zawodzie Tapicer 
wynosiła 934. W poszczególnych województwach zgłoszono oferty pracy dla zawodu w nast�puj�cej 
ilo
�
ci: 

Dolno
�
l�skie 146 

Kujawsko-pomorskie 62 
Lubelskie 14 
Lubuskie 121 
Łódzkie 19 
Małopolskie 37 
Mazowieckie 13 
Opolskie 20 
Podkarpackie 37 

Podlaskie 6 
Pomorskie 56 �
l�skie 29 �
wi�tokrzyskie 1 

Warmi�sko-mazurskie 146 
Wielkopolskie 209 
Zachodniopomorskie 18 

Według danych GUS za 2002 rok przeci�tne wynagrodzenie osób zatrudnionych w zawodach z grupy 
Tapicerzy i pokrewni wynosiło 1640,92. Według tych danych wynagrodzenie w tej grupie zawodów 
wynagrodzenie w poszczególnych województwach kształtowało si� nast�puj�co 
Dolno

�
l�skie 1282,75 

Kujawsko-pomorskie 1721,41 
Lubelskie 1415,89 
Lubuskie 1811,74 
Łódzkie 1083,34 
Małopolskie 1291,85 
Mazowieckie 2992,82 
Opolskie 1265,23 
Podkarpackie 1774,99 

Podlaskie 847,69 
Pomorskie 2017 �
l�skie 1109,22 �
wi�tokrzyskie 1298,05 

Warmi�sko-mazurskie 2314,48 
Wielkopolskie 1518,17 
Zachodniopomorskie 1603,74 

Według danych GUS za 2002 liczba osób pełnozatrudnionych w zawodach z grupy Tapicerzy i 
pokrewni, wynosiła 10195. Liczba osób pełnozatrudnionych w tej grupie zawodów w poszczególnych 
województwach kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno

�
l�skie 1738 

Kujawsko-pomorskie 397 
Lubelskie 42 
Lubuskie 821 
Łódzkie 447 
Małopolskie 268 
Mazowieckie 175 
Opolskie 892 
Podkarpackie 56 

Podlaskie 50 
Pomorskie 764 �
l�skie 575 �
wi�tokrzyskie 11 

Warmi�sko-mazurskie 1807 
Wielkopolskie 2124 
Zachodniopomorskie 28 
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ROBOTNIK PRZYGOTOWUJ �CY DREWNO 
 
Kod 7421 
inne nazwy zawodu:  
 

ZADANIA I CZYNNO �CI ROBOCZE 
 
Robotnik przygotowuj�cy drewno wykonuje wszystkie czynno

�
ci zwi�zane z przygotowaniem 

materiałów drzewnych i tworzyw drzewnych do dalszej obróbki. W zawodzie tym mo�na pracowa� na 
wielu stanowiskach, takich jak: korowacz drewna, sortowacz materiałów drzewnych, pomiarowy 
produkcji drzewnej, suszarniowy drewna, klejarz drewna, gi�ciarz drewna i impregnator drewna. 
Czynno

�
ci wykonywane na poszczególnych stanowiskach ró�ni� si� od siebie, jednak wszystkie maj� 

pewne wspólne cechy i wymagaj� od pracownika umiej�tno
�
ci:  

rozpoznawania wa�niejszych gatunków drewna i rodzajów sortymentów drzewnych,  
rozró�niania tworzyw drzewnych, takich jak sklejka, płyta wiórowa, płyta pil

�
niowa, MDF, lignofol 

i lignoston,  
posługiwania si� przyrz�dami pomiarowymi, mi�dzy innymi przymiarem liniowym, suwmiark�, �rub� 
mikrometryczn�, �rednicomierzem, łat�, 
przeliczania podstawowych jednostek metrycznych. 
Robotnik przygotowuj�cy drewno, pracuj�cy jako korowacz, przeprowadza korowanie drewna 
okr�głego lub materiałów tartych, za pomoc� korowarek mechanicznych albo r�cznie. Przy korowaniu 
r�cznym posługuje si� metalowymi łopatkami, o

�
nikami lub siekier�, a przy korowaniu 

mechanicznym ustawia oraz zamocowuje w maszynie frezy i no�e. 
Pomiarowy produkcji drzewnej dokonuje pomiaru i rejestru surowca okr�głego, wszelkiego rodzaju 
sortymentów drzewnych i tworzyw drzewnych. Ponadto przeprowadza redukcj� wad, znakuje 
materiały i oblicza ich mi��szo

��. Układa w stosy drewno okr�głe i tarcic�, a tak�e zabezpiecza je 
przed działaniem czynników atmosferycznych.  
Sortowacz materiałów drzewnych ocenia jako

�� i klasyfikuje materiały drzewne oraz niektóre 
tworzywa drzewne. 
 Suszarniowy drewna prowadzi w suszarniach proces suszenia tarcicy i jej sortymentów, a tak�e 
łuszczki, oklein i obłogów, w celu uzyskania odpowiedniej wilgotno

�
ci tych materiałów. Ponadto 

nadzoruje proces przebiegu suszenia, notuje wskazania aparatury kontrolno-pomiarowej i w razie 
potrzeby reguluje te parametry. 
Klejarz drewna przyrz�dza według okre

�
lonych receptur mas� klejow�, a tak�e klei drewna, zajmuje 

si� okleinowaniem płyt lub formowaniem wsadów sklejek. Wcze
�
niej przygotowuje oklein� naturaln� 

lub sztuczn� do okleinowania. Mo�e wykonywa� czynno
�� klejenia i okleinowania r�cznie lub przy 

u�yciu klejarek. 
Impregnator drewna zabezpiecza drewno przed działaniem czynników destrukcyjnych. Mo�e 
wykonywa� to na zimno i gor�co oraz metod� powierzchniow� i ci

�
nieniowo-pró�niow�.  

Pracownik przygotowuj�cy drewno, pracuj�cy na stanowisku gi�ciarza drewna wygina w ró�nych 
płaszczyznach mechanicznie lub r�cznie elementy z drewna u�ywane do produkcji mebli i innych 
wyrobów. Gnie drewno lite lub warstwowe na formach, na zimno czy te� gor�co z jednoczesnym 
klejeniem. 
W tym zawodzie na ka�dym stanowisku wymagane jest przestrzeganie przepisów bezpiecze�stwa 
i higieny pracy. 
 

�RODOWISKO PRACY 
 
materialne 

�
rodowisko pracy 
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  Typowym miejscem pracy robotnika przygotowuj�cego drewno jest hala produkcyjna lub otwarta 
przestrze�. Praca w hali mo�e by� zwi�zana z obsług� takich maszyn i urz�dze�, jak korowarki, 
suszarnie, klejarki (walcowe, wałkowe, sitowe), prasy pneumatyczne i hydrauliczne, gi�tarki 
(z dzwigni� dociskow�, ramieniowe, z form� obrotow� i gi�tarko-sklejarki), i autoklawy. 
W zale�no

�
ci od procesów produkcyjnych w hali mo�e panowa� wysoka temperatura, du�e st��enie 

substancji toksycznych oraz hałas. Czynnikami niebezpiecznymi s� ruchome cz��ci maszyn i ostre 
narz�dzia. Praca w otwartej przestrzeni przebiega w zmiennych warunkach atmosferycznych. 
Wyst�puje zagro�enie zachorowania na pylic� płuc, choroby skóry (alergie), uszkodzenie słuchu 
i zatrucie substancjami toksycznymi. 
 
warunki społeczne  
 
Robotnik przygotowuj�cy drewno na stanowisku roboczym pracuje sam lub w zespołach 
dwuosobowych. Podlega mistrzowi i innym przeło�onym. 
 
warunki organizacyjne  
 
Praca w tym zawodzie odbywa si� czasem w systemie dwuzmianowym. Nie nale�y do prac 
monotonnych. Zale�no

�
ci organizacyjne wi��� si� z wielko

�
ci� przedsi�biorstwa. Praca robotnika jest 

okresowo nadzorowana, a o zakresie wykonywanych prac decyduje zwierzchnik na podstawie 
dokumentacji technicznej. Zakres odpowiedzialno

�
ci robotnika przygotowuj�cego drewno okre

�
la 

umowa z kierownictwem przedsi�biorstwa, które go zatrudnia. 
 

WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE 
 
 Robotnik przygotowuj�cy drewno powinien mie� zainteresowania techniczne, które pomog� mu 
nauczy� si� obsługi skomplikowanych urz�dze�. Ze wzgl�du na niebezpiecze�stwa, które mog� 
zagra�a� podczas wykonywania obowi�zków, robotnik musi wykazywa� szybk� orientacj� 
i podzielno

�� uwagi. Niekiedy praca w tym zawodzie wymaga 
�
cisłego przestrzegania re�imów 

technologicznych i posługiwaniu si� precyzyjnymi przyrz�dami pomiarowymi. W zwi�zku z tym 
pracownik powinien umie� koncentrowa� si� na wykonywanych czynno

�
ciach i by� bardzo dokładny.  

 

WYMAGANIA FIZYCZNE I ZDROWOTNE 
 
Prac� w tym zawodzie zalicza si� do prac ci��kich. 
Robotnik przygotowuj�cy drewno, jako pracownik fizyczny, powinien mie� dobre zdrowie. Istotne s� 
ponadto: dobry wzrok i w�ch, zr�czno

�� r�k i palców, dobra koordynacj� wzrokowo-ruchow�. 
Przeciwwskazaniem do pracy w tym zawodzie s� alergie na 

�
rodki chemiczne. 

 W zawodzie tym nie powinni by� zatrudniani niepełnosprawni, wyj�tek stanowi� mo�e osoba 
niedosłysz�ca. 
 

WARUNKI PODJ�CIA PRACY W ZAWODZIE 

 
Warunkiem uzyskania zatrudnienia jest wykształcenie zawodowe, czyli uko�czona zasadnicza szkoła 
drzewna lub przygotowanie na kursach przyuczaj�cych do zawodu. Konieczne jest przeszkolenie 
w zakresie bhp i ppo�. Jest to zawód głównie dla m��czyzn. 

MO�LIWO �CI AWANSU W HIERARCHII ZAWODOWEJ  
Rbotnik przygotowuj�cy drewno nie ma wi�kszych Mo�liwo

�
ci awansu w hierarchii zawodowej. 

Jedynie po podniesieniu swoich kwalifikacji np. przez uko�czenie technikum drzewnego, mo�e 
awansowa� na stanowisko brygadzisty lub mistrza. 
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MO�LIWO �� PODJ�CIA PRACY PRZEZ DOROSŁYCH 
 
Prac� w tym zawodzie mog� podj�� ludzie doro

�
li, którzy uko�czyli kursy i maj� praktyczno-

teoretyczne przygotowania do zawodu. Ze wzgl�du na du�y wysiłek fizyczny najch�tniej zatrudniani 
s� m��czy�ni od 18 do 55 lat. 
 

ZAWODY POKREWNE 
 
stolarz 
operator maszyn do produkcji wyrobów z drewna  

LITERATURA  
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MO�LIWO �CI ZATRUDNIENIA ORAZ PŁACE 

Na koniec roku 2002 w zawodzie Robotnik przygotowuj�cy drewno - (74201), liczba osób 
bezrobotnych zarejestrowanych w urz�dach pracy wynosiła 782 osób. W poszczególnych 
województwach sytuacja kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno

�
l�skie 74 

Kujawsko-pomorskie 50 
Lubelskie 24 
Lubuskie 42 
Łódzkie 51 
Małopolskie 24 
Mazowieckie 62 
Opolskie 50 
Podkarpackie 82 

Podlaskie 50 
Pomorskie 48 �
l�skie 54 �
wi�tokrzyskie 10 

Warmi�sko-mazurskie 62 
Wielkopolskie 57 
Zachodniopomorskie 42 

W drugim półroczu 2002r. liczba ofert pracy zgłoszonych do urz�dów pracy w zawodzie Robotnik 
przygotowuj�cy drewno wynosiła 131. W poszczególnych województwach zgłoszono oferty pracy 
dla zawodu w nast�puj�cej ilo

�
ci: 

Dolno
�
l�skie 0 

Kujawsko-pomorskie 1 
Lubelskie 1 
Lubuskie 7 
Łódzkie 2 
Małopolskie 0 
Mazowieckie 2 
Opolskie 9 
Podkarpackie 18 

Podlaskie 5 
Pomorskie 1 �
l�skie 1 �
wi�tokrzyskie 2 

Warmi�sko-mazurskie 43 
Wielkopolskie 9 
Zachodniopomorskie 30 

Według danych GUS za 2002 rok przeci�tne wynagrodzenie osób zatrudnionych w zawodach z grupy 
Robotnicy przygotowuj�cy drewno i pokrewni wynosiło 1242,95. Według tych danych 
wynagrodzenie w tej grupie zawodów wynagrodzenie w poszczególnych województwach 
kształtowało si� nast�puj�co 
Dolno

�
l�skie 1251,62 

Kujawsko-pomorskie 1581,95 
Lubelskie 1083,4 
Lubuskie 1411,64 
Łódzkie 1013,32 
Małopolskie 1280,29 
Mazowieckie 1326,56 
Opolskie 1320,15 
Podkarpackie 1139,33 

Podlaskie 1201,43 
Pomorskie 1192,76 �
l�skie 1056,16 �
wi�tokrzyskie 1097,31 

Warmi�sko-mazurskie 1390,27 
Wielkopolskie 1467,29 
Zachodniopomorskie 1217,73 

Według danych GUS za 2002 liczba osób pełnozatrudnionych w zawodach z grupy Robotnicy 
przygotowuj�cy drewno i pokrewni, wynosiła 17655. Liczba osób pełnozatrudnionych w tej grupie 
zawodów w poszczególnych województwach kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno

�
l�skie 867 

Kujawsko-pomorskie 553 
Lubelskie 572 
Lubuskie 435 
Łódzkie 3952 
Małopolskie 342 
Mazowieckie 661 
Opolskie 565 
Podkarpackie 787 

Podlaskie 1151 
Pomorskie 1238 �
l�skie 265 �
wi�tokrzyskie 141 

Warmi�sko-mazurskie 1843 
Wielkopolskie 2872 
Zachodniopomorskie 1411 
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OPERATOR URZ�DZE� DO OBRÓBKI DREWNA 
kod: 8141 
inne nazwy zawodu: 
 
zadania i czynno�ci robocze 
 
 Do zada� operatora narz�dzi do obróbki drewna nale�y obsługiwanie maszyn i urz�dze� oraz linii 
produkcyjnych lub ich fragmentów w tartakach, przedsi�biorstwach meblarskich, zakładach stolarki 
budowlanej oraz w zakładach produkcji sklejek i płyt drewnopochodnych.  
 Operator mo�e obsługiwa� urz�dzenia o bardzo ró�nym zastosowaniu. Mog� to by�: prasy, pilarki, 
skrawarki, strugarki, frezarki, r�barki, maszyny do klejenia drewna, urz�dzenia do lakierowania, 
urz�dzenia formatyzuj�ce drewno oraz całe linie technologiczne, jak np. linie sztaplowania. 
 Operator wymienia narz�dzia, ustawia zespoły robocze, Reguluje poło�enia zespołów posuwowych, 
dociskowych, prowadz�cych i podpieraj�cych ró�nych obrabiarek, maszyn i urz�dze�. Przy 
ustawianiu zespołów maszyn i urz�dze� posługuje si� narz�dziami pomiarowymi długo�ci i k�ta, 
sprawdzianami obróbczymi, szablonami i oprzyrz�dowaniami. Prowadzi bie��c� konserwacj�, 
polegaj�c� na smarowaniu i czyszczeniu obsługiwanych urz�dze�. 
 Operator kontroluje ci�nienie i temperatur� w prasach z zaprogramowanym cyklem prasowania 
klejonych i oklejanych elementów; kontroluje stan techniczny obsługiwanych maszyn i urz�dze�; 
wymienia narz�dzia; współdecyduje o przerwaniu pracy w wypadku awarii urz�dzenia lub 
stwierdzeniu złego stanu technicznego; obsługuje maszyny i urz�dzenia w liniach technologicznych 
obróbki wyko�czeniowej, polegaj�cej na pokrywaniu detali lakierami kryj�cymi i przezroczystymi. 
W działaniach tych bezwzgl�dnie przestrzega przepisów bhp. 
 �
rodowisko pracy 

 
materialne �rodowisko pracy 
 
 Typowym miejscem pracy operatora jest hala produkcyjna du�ego przedsi�biorstwa produkuj�cego 
tarcic�, meble, stolark� budowlan� albo tworzywa drewnopochodne. Jest to praca w otoczeniu innych 
stanowisk pracy, w �rodowisku o bardzo du�ym nat��eniu hałasu, pochodz�cego nie tylko 
z s�siedztwa, ale tak�e od własnor�cznie obsługiwanego urz�dzenia.  
  Czasami, w zale�no�ci od technologii wyrobu, operator pracuje w atmosferze szkodliwych dla 
zdrowia oparów klejów, lakierów czy �rodków konserwuj�cych drewno lub tworzywa drzewne.  
 
warunku społeczne  
 
 Operator obsługuj�cy linie produkcyjne kontaktuje si� z przeło�onymi i współpracownikami. Umie� 
wi�c musi współpracowa� z innymi pracownikami, zatrudnionymi na równorz�dnych stanowiskach, 
oraz z przeło�onymi: mistrzami, kierownikami wydziałów itp., których polecenia jest zobowi�zany 
wykonywa�. 
 
warunki organizacyjne  
 
 Praca operatora mo�e by� praca 3-zmianow�.  
  To, czy praca jest lub nie jest monotonna, zale�y od rodzaju produkcji. W czasie dnia pracy operator 
niejednokrotnie musi przerwa� czynno�ci produkcyjne i dokona� wymiany narz�dzi, czy to 
w wypadku st�pienia dotychczas u�ywanego czy zmiany produkowanego detalu. Oprócz wymiany 
narz�dzi operator zobowi�zany jest do ich wła�ciwego ustawienia oraz do wymiany oprzyrz�dowania 
obróbczego czy zmiany parametrów obróbki obsługiwanych urz�dze�.  
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  O zakresie wykonywanych prac decyduje zwierzchnik oraz dokumentacja techniczna, według której 
prowadzona jest obróbka. Praca ma charakter rutynowy. Odpowiedzialno�� za jako�� pracy operatora 
okre�la umowa z kierownictwem przedsi�biorstwa. 
 

WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE 
 
 Operator powinien wykazywa� zainteresowania techniczne, gdy� bez nich trudno wyobrazi� sobie 
obsług� skomplikowanych urz�dze� technicznych, jakimi s� ró�nego rodzaju nowoczesne centra 
obróbcze, obrabiarki, maszyny i urz�dzenia stosowane w przemy�le drzewnym, Operator wykonuje 
obróbk� oraz ustawia maszyny i urz�dzenia na podstawie dokumentacji technicznej lub rysunku 
technicznego elementu, musi wi�c posiada� wyobra�ni� przestrzenn� i techniczn�.  
  Praca operatora obrabiarek, maszyn i urz�dze� przemysłu drzewnego jest prac� niebezpieczn� ze 
wzgl�du na ogromne pr�dko�ci zespołów roboczych, emitowany hałas i atmosfer� przesycon� czasem 
oparami substancji szkodliwych dla zdrowia. Dlatego operator w czasie pracy musi by� 
skoncentrowany i wykazywa� si� szybk� orientacj� i podzielno�ci� uwagi, gdy� jego nieuwaga mo�e 
spowodowa� znaczne straty i braki produkcyjne, a nawet doprowadzi� do wypadku. 
 
wymagania fizyczne i zdrowotne 
 
 Operator jako pracownik fizyczny powinien by� cieszy� si� dobrym zdrowiem. Powinien mie� dobry 
wzrok i nie cierpie� na daltonizm, gdy� w jego pracy wa�na jest umiej�tno�� rozró�niania barw. Musi 
mie� dobry słuch, pozwalaj�cy na ocen� stopnia st�pienia narz�dzi, które w miar� zu�ycia zmieniaj� 
wydawany odgłos. Operator nie powinien te� by� uczulony na zapylenia, substancje chemiczne i nie 
mie� skłonno�ci do alergii. Niepo��dane w zawodzie operatora s� wady układu oddechowego, 
krwiono�nego i choroby serca.  
  O przydatno�ci do wykonywania zawodu decyduje uprawniony lekarz. 
 

WARUNKI PODJ�CIA PRACY W ZAWODZIE 
 
 Operator powinien mie� uko�czon� zasadnicz� szkoł� drzewn�. Mo�e jednak wykonywa� ten zawód 
po uko�czeniu kursu, przyuczaj�cego do zawodu. Obsługi całej gamy maszyn i urz�dze� mo�na 
nauczy� si� tylko w przedsi�biorstwie, które ma je na swoim wyposa�eniu.  
 Nauk� zawodu mo�na podj�� w zasadniczych szkołach zawodowych. Zasadnicze szkoły zawodowe 
o kierunku drzewnym zlokalizowane s� zwykle wokół przedsi�biorstw przemysłu drzewnego 
i dostosowane do profilu ich produkcji. 
 

MO�LIWO�CI AWANSU W HIERARCHII ZAWODOWEJ  
 
 Operator urz�dze� do obróbki drewna mo�e awansowa� na stanowisko majstra, a po podj�ciu dalszej 
nauki - do stanowiska mistrza lub nawet kierownika oddziału, działu czy wydziału produkcyjnego. 
 
mo�liwo�� podj�cia pracy przez dorosłych 
 
 Prac� na stanowisku operatora mog� podj�� ludzie doro�li, którzy uko�czyli kursy praktyczno - 
teoretyczne przygotowania do zawodu. Przy ubieganiu si� o t� prac� nie ma ogranicze� wieku. 
 

ZAWODY POKREW NE 
 
frezer drewna  
tokarz w drewnie 
technik technologii drewna 
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MO�LIWO�CI ZATRUDNIENIA ORAZ PŁACE 

 Na koniec roku 2002 w zawodzie Operator urz�dze� do obróbki drewna - (81401), liczba osób 
bezrobotnych zarejestrowanych w urz�dach pracy wynosiła 2059 osób. W poszczególnych 
województwach sytuacja kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 122 
Kujawsko-pomorskie 114 
Lubelskie 95 
Lubuskie 159 
Łódzkie 76 
Małopolskie 77 
Mazowieckie 388 
Opolskie 48 
Podkarpackie 290 

Podlaskie 44 
Pomorskie 70 �
l�skie 204 �
wi�tokrzyskie 12 

Warmi�sko-mazurskie 120 
Wielkopolskie 137 
Zachodniopomorskie 103 

W drugim półroczu 2002r. liczba ofert pracy zgłoszonych do urz�dów pracy w zawodzie Operator 
urz�dze� do obróbki drewna wynosiła 652. W poszczególnych województwach zgłoszono oferty 
pracy dla zawodu w nast�puj�cej ilo�ci: 
Dolno�l�skie 28 
Kujawsko-pomorskie 27 
Lubelskie 32 
Lubuskie 108 
Łódzkie 22 
Małopolskie 31 
Mazowieckie 28 
Opolskie 9 
Podkarpackie 126 

Podlaskie 14 
Pomorskie 18 �
l�skie 43 �
wi�tokrzyskie 7 

Warmi�sko-mazurskie 56 
Wielkopolskie 79 
Zachodniopomorskie 24 

Według danych GUS za 2002 rok przeci�tne wynagrodzenie osób zatrudnionych w zawodach z grupy 
Operatorzy urz�dze� do obróbki drewna wynosiło 1773,34. Według tych danych wynagrodzenie w tej 
grupie zawodów wynagrodzenie w poszczególnych województwach kształtowało si� nast�puj�co 
Dolno�l�skie 1445,25 
Kujawsko-pomorskie 1879,66 
Lubelskie 1951,63 
Lubuskie 1712,22 
Łódzkie 1700,67 
Małopolskie 1435,8 
Mazowieckie 1565,21 
Opolskie 0 
Podkarpackie 1596,89 

Podlaskie 2467,65 
Pomorskie 1481,3 �
l�skie 1903,12 �
wi�tokrzyskie 810,77 

Warmi�sko-mazurskie 1579,52 
Wielkopolskie 1627,28 
Zachodniopomorskie 1915,21 

Według danych GUS za 2002 liczba osób pełnozatrudnionych w zawodach z grupy Operatorzy 
urz�dze� do obróbki drewna, wynosiła 12965. Liczba osób pełnozatrudnionych w tej grupie zawodów 
w poszczególnych województwach kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 398 
Kujawsko-pomorskie 372 
Lubelskie 2888 
Lubuskie 1147 
Łódzkie 464 
Małopolskie 71 
Mazowieckie 592 
Opolskie 0 
Podkarpackie 1655 

Podlaskie 465 
Pomorskie 392 �
l�skie 454 �
wi�tokrzyskie 50 

Warmi�sko-mazurskie 842 
Wielkopolskie 1345 
Zachodniopomorskie 1830 
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XIV.E. PRZEMYSŁ PAPIERNICZY 

OPERATOR MASZYN DO PRODUKCJI OPAKOWA
�

 Z PAPIERU I TEKTURY  
 
kod: 825302 
inne nazwy zawodu: 
 

ZADANIA I CZYNNO �CI ROBOCZE 
 
Głównym celem pracy wytwórcy opakowa� z papieru i tektur jest przekształcanie materiałów (papier, 
tektura) w okre�lone produkty – opakowania (artykułów spo�ywczych, farmaceutycznych, 
pami�tkarskich i in.). 
Materiał (tektura, papier) jest sprowadzany z hurtowni lub od producenta. Wytwórca posługuje si� 
du�ymi arkuszami tektury lub papieru. 
W pracy wytwórcy opakowa� mo�na wyró�ni� trzy etapy.  
Zaczyna od sprawdzenia i przygotowania tektury lub papieru, nast�pnie materiał poddaje obróbce 
maszynowej lub r�cznej, a ostatni etap pracy dotyczy czynno�ci wyko�czeniowych. Rodzaj 
opakowania, jakie ma powsta� oraz surowiec wyznacza przebieg czynno�ci roboczych. 
Wytwórca produkuj�cy opakowania z papieru (torebki), po sprawdzeniu i poci�ciu arkuszy no�em na 
formaty okre�lonej wielko�ci (małe, du�e, �rednie) posługuje si� szablonem, według którego zagina, 
składa, a nast�pnie klei papier. Powstaje torebka, która podlega jeszcze procesowi wyko�czenia. 
Wytwórca wkleja r�czki lub montuje sznurek. Gotowe, sprawdzone wyroby układa w pakiety. 
Inaczej przebiega praca wytwórcy opakowa� z tektury litej bez nadruku. 
Wst�pne czynno�ci przygotowawcze obejmuj� sprawdzenie i doci�cie arkuszy do formatów 
okre�lonej wielko�ci przy u�yciu no�yc introligatorskich lub elektrycznych, b�d� krajarki (gilotyny) 
elektrycznej. Wytwórca ustawia podzespoły maszyny sztancuj�cej lub walcowej odpowiednio do 
formatu przerabianych arkuszy, montuje wykrojnik (ta�ma tn�ca umieszczona prostopadle w sklejce, 
jej kształt i rozmiar zale�y od kształtu i rozmiaru opakowania, które ma powsta�). Nast�pnie 
uruchamia maszyn�. Nadzoruje proces produkcji i na bie��co sprawdza jako�� otrzymanych 
wykrojów. Usuwa zb�dne cz��ci, składa pudełka według załama�, je�eli nie wymaga ono klejenia ani 
zszywania (mo�e te� by� klejone lub zszywane). 
 przebieg czynno�ci jakie musi wykona� wytwórca opakowa� z nadrukiem nieco ró�ni si� od 
wcze�niej opisanego, poniewa� przed wła�ciwym procesem produkcji, zadrukowuje arkusze tektury 
przy u�yciu maszyny typograficznej. Zakłada farby do zespołów drukuj�cych, reguluje kolory. 
Dopiero zadrukowane arkusze tektury s� docinane, a nast�pnie umieszczane w maszynie sztancuj�cej. 
Po zamontowaniu wykrojnika wytwórca uruchamia maszyn� i zaczyna produkcj� kolorowych 
pudełek. Nadzoruje prac� maszyny i na bie��co sprawdza wykroje, a nast�pnie zszywa posługuj�c si� 
zszywark�, klei b�d� składa pudełka. Je�eli opakowanie wymaga skomplikowanego nadruku (np. 
fotografia), druk zlecany jest firmie �wiadcz�cej usługi drukarskie – offsetowe. 
Przy produkcji opakowa� z tektur w małych nakładach wytwórca wykonuje swoj� prac� 
wykorzystuj�c takie maszyny jak: rycówka, bigówka (maszyna introligatorska do tworzenia wgniece� 
ułatwiaj�cych załamywanie tektury) i szlicówka.  
Wytwórca opakowa� wykorzystuj�cy w swojej pracy ró�nego rodzaju oprzyrz�dowanie sprawdza ich 
stan techniczny. Dotyczy to przewa�nie no�y i wykrojników. 
 

�RODOWISKO PRACY 
 
materialne �rodowisko pracy 
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Praca wytwórcy opakowa� z tektury i papieru odbywa si� głównie w halach produkcyjnych, gdzie s� 
do dyspozycji potrzebne maszyny i przyrz�dy. 
Wyj�tek stanowi praca wytwórcy opakowa� z papieru (torebki klejone r�cznie), która nie wymaga 
du�ej przestrzeni i wykorzystywania specjalnego oprzyrz�dowania. Mo�e wtedy odbywa� si� nawet 
w mieszkaniu prywatnym. 
Wła�ciwo�ci materialne �rodowiska pracy zale�� od miejsca i rodzaju wykonywanych czynno�ci. 
Wytwórcy opakowa� pracuj�cemu w halach produkcyjnych towarzyszy hałas i wibracje 
(spowodowane przez prace maszyn) oraz zanieczyszczenie powietrza pyłami, powstaj�cymi w wyniku 
obróbki tektury. Do czynników niebezpiecznych nale�� ruchome cz��ci maszyn, przemieszczaj�ce si� 
wyroby i materiały. Wytwórca opakowa� z tektury i papieru ma kontakt z materiałami łatwopalnymi. 
Wła�ciwo�ci �rodowiska materialnego powoduj� ryzyko wyst�powania niektórych schorze�. Istnieje 
pewne zagro�enie chorobami oskrzeli ze wzgl�du na unosz�ce si� w powietrzu pyły z tektury, 
chorobami skóry podczas kontaktu z substancjami klej�cymi, oraz przewlekłymi chorobami narz�du 
ruchu spowodowanymi sposobem wykonywania pracy, nadmiernym przeci��eniem fizycznym. 
 
warunki społeczne 
 
 Praca wytwórcy opakowa� z tektury i papieru opiera si� na współdziałaniu. Na stanowisku pracy 
istnieje podział czynno�ci (cz��� pracowników zajmuje si� przygotowaniem materiału oraz obsług� 
maszyn, a inni pracami wyko�czeniowymi takimi jak zszywanie, klejenie, składanie opakowa�). 
 
warunki organizacyjne 
 
Wytwórca opakowa� z papieru i tektur pracuje przeci�tnie osiem godzin. Przewa�nie s� to stałe 
godziny pracy (dotyczy to zwłaszcza wytwórców produkuj�cych pudełka tekturowe w halach 
produkcyjnych). Jednak bior�c pod uwag� fakt, �e praca ta w du�ej mierze uzale�niona jest od 
okre�lonego zamówienia, zdarza si�, �e czas pracy ulega wydłu�eniu (szczególnie wtedy, gdy jest to 
zlecenie terminowe). Bardzo cz�sto praca wykonywana jest w systemie zmianowym.  
Wytwórca opakowa� w du�ym stopniu pracuje fizycznie, musi wi�c mie� wygodne ubranie robocze. 
Przebieg działa� jest zrutynizowany (praca przebiega w okre�lonych, powtarzaj�cych si� etapach). 
 

WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE 
 
Ze wzgl�du na główny cel pracy wytwórcy opakowa� i charakter czynno�ci roboczych niezb�dna jest 
dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa. Warunkuje ona odpowiednie przygotowanie materiału, 
obsług� maszyn (gdzie jest wr�cz konieczne współdziałanie narz�du wzroku i ruchu). Niemniej wa�na 
jest zr�czno�� palców i r�k, na której bazuj� wszystkie czynno�ci robocze wytwórcy – od ci�cia 
materiału, poprzez precyzyjne ustawianie podzespołów maszyny, b�d� r�czn� produkcj�, do prac 
wyko�czeniowych obejmuj�cych składanie tektury lub papieru, klejenie, zszywanie. 
W wytwarzaniu kolorowych opakowa� du�� rol� odgrywa rozró�nianie barw. Jest ono wa�ne przy 
dobieraniu kolorów farb do napełniania zespołów drukuj�cych maszyny typograficznej, ewentualnie 
przy pracach wyko�czeniowych, np. przy doborze koloru r�czek czy sznurków do torebek. 
Umiej�tno�ci dostrzegania szczegółów, drobnych ró�nic mi�dzy przedmiotami jest niezwykle 
przydatna przy sprawdzaniu jako�ci wyrobów. 
W pracy w tym zawodzie istotne s� niektóre sprawno�ci i uzdolnienia. Wyobra�enie sobie ko�cowego 
wyrobu-opakowania, sposobu poł�czenia i zło�enia poszczególnych jego cz��ci, kiedy ma si� do 
czynienia tylko ze schematem, umo�liwia wyobra�nia przestrzenna. Uzdolnienia techniczne 
warunkuj� sprawne posługiwanie si� narz�dziami (no�yce, gilotyna, zszywarka), obsługiwanie 
maszyn (sztancuj�cej, walcowej, typograficznej). Dzi�ki nim, proces produkcji przebiega bezpiecznie 
i prawidłowo. 
Wytwórca opakowa� powinien by� dokładny w przestrzeganiu i stosowaniu si� do okre�lonych 
procedur. Charakter pracy (cz�sty kontakt z maszynami i urz�dzeniami) powoduje, �e powinien umie� 
koncentrowa� si� przez dłu�szy czas na wykonywanej czynno�ci, mie� umiej�tno�� pracy 
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w warunkach monotonnych (wykonywanie czynno�ci według okre�lonego schematu, powtarzaj�cych 
si�). 
Przydatne w tej pracy mog� okaza� si� zainteresowania techniczne, szczególnie na stanowiskach 
wymagaj�cych obsługi maszyn oraz wykorzystywania przyrz�dów i narz�dzi. Wiedza techniczna 
pozwala na samodzielne prace konserwatorskie i zapewnia lepsz� dbało�� o funkcjonowanie maszyn. 
 

WYMAGANIA FIZYCZNE I ZDROWOTNE 
 
Prac� wytwórcy opakowa� z tektury zalicza si� do prac �rednio ci��kich. 
Najwi�ksze znaczenie w tym zawodzie ma ogólna dobra sprawno�� fizyczna (w tym du�a sprawno�� 
układu kostno-stawowego i mi��niowego) i sprawno�� r�k Istotna jest te� du�a sprawno�� narz�du 
wzroku (wszystkie czynno�ci ruchowe wykonywane s� pod kontrol� wzroku – przygotowanie 
surowca, obsługa maszyn, sprawdzanie wyrobów). 
Przeciwwskazaniem do pracy w zawodzie s� choroby narz�du ruchu, szczególnie z dysfunkcj� 
ko�czyn górnych oraz choroby narz�du wzroku (niedowidzenie, �lepota) – gdy� wtedy niemo�na 
obsługiwa� maszyn. 
Istnieje mo�liwo�� zatrudniania osób niepełnosprawnych w tym zawodzie. W charakterze wytwórcy 
opakowa� z papieru (torebki) mog� pracowa� osoby z dysfunkcj� ko�czyn dolnych, poruszaj�ce si� 
na wózkach inwalidzkich, ale ze sprawnymi r�kami (docinanie, składanie i klejenie papieru), b�d� 
osoby niedosłysz�ca. Istniej� zakłady produkcyjne zatrudniaj�ce osoby niepełnosprawne, oferuj�c 
prac� na stanowiskach odpowiednio dopasowanych do rodzaju inwalidztwa. 
 

WARUNKI PODJ�CIA PRACY W ZAWODZIE 
 
Nie istniej� formalne wymogi dotycz�ce poziomu wykształcenia, jakim nale�y dysponowa� decyduj�c 
si� na prac� w zawodzie wytwórcy opakowa� z papieru i tektur.  
Przydatna jest wiedzy z zakresu poligrafii, poniewa� ułatwia ona ustawianie maszyn do arkuszy 
o okre�lonej gramaturze. St�d du�e szanse na szybkie przyuczenie si� do zawodu maj� osoby 
z wykształceniem poligraficznym np. introligatorzy. 
Osoby podejmuj�ce prac� obj�te s� szkoleniem dotycz�cym obsługi maszyn i urz�dze�. 
Niezwykle istotne s� predyspozycje psychofizyczne. Maj�c na uwadze, �e wytwórca opakowa� musi 
wykona� szereg czynno�ci ruchowych, niezb�dna jest ogólna sprawno�� fizyczna, zr�czno�� r�k 
i palców oraz koordynacja wzrokowo-ruchowa. Pomocne s� uzdolnienia techniczne, które pozwalaj� 
na odpowiedni� obsług� maszyn i wła�ciwe posługiwanie si� narz�dziami i urz�dzeniami, a nawet 
udoskonalanie technologii produkcji.  
Istniej� nieformalne preferencje przy zatrudnianiu. W zawodzie wytwórcy opakowa� z tektury 
wymagaj�cym obsługi maszyn i odpowiedzialno�ci za ich stan techniczny, preferowani s� m��czy�ni. 
Natomiast do prac wyko�czeniowych, takich jak klejenie, zszywanie, wymagaj�cych zr�czno�ci 
i cierpliwo�ci ch�tniej zatrudniane s� kobiety 
 

MO�LIWO �� AWANSU W HIERARCHII ZAWODOWEJ 
 
W zawodzie wytwórcy opakowa� z papieru i tektur nie ma mo�liwo�ci rozwoju kariery zawodowej 
rozumianej jako osi�ganie coraz wy�szych stopni w hierarchii organizacyjnej. 
Awansem nieformalnym mo�e by� natomiast wyrobienie sobie,,marki’’ fachowca doskonale 
znaj�cego swoj� prac�, słu��cego rad� i pomoc� nowym pracownikom, udoskonalaj�cego 
w porozumieniu z przeło�onym proces produkcyjny. 
 

MO�LIWO �� PODJ�CIA PRACY PRZEZ DOROSŁYCH 
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W zawodzie tym mog� podj�� prace osoby sprawne fizycznie, odznaczaj�ce si� dobr� sprawno�ci� 
manualn� oraz maj�ce predyspozycje psychofizyczne w postaci dobrej koordynacji wzrokowo-
ruchowej ostro�ci wzroku, widzenia gł�bi. Górna granica wieku nie powinna jednak przekracza� 50 
roku �ycia (poniewa� po 50-tym roku �ycia pogarsza si� jako�� sprawno�ci sensoryczno-
motorycznych niezb�dnych do pracy w tym zawodzie). 
Jako �e wykonywanie czynno�ci i zada� w zawodzie wytwórcy opakowa� nie wymaga posiadania 
okre�lonego poziomu wykształcenia czy specjalnych kwalifikacji, nie ma znaczenia dłu�sza przerwa 
w pracy zawodowej.  

ZAWODY POKREWNE 
 
pakowacz r�czny 
operator maszyn do produkcji wyrobów papierniczych 
introligator poligraficzny 
maszynista maszyn introligatorskich 
 
 

LITERATURA 
 
 Zawody i specjalno�ci szkolnictwa zawodowego. Przewodnik Encyklopedyczny, PWN, Warszawa 
1973. 
Opakowanie, miesi�cznik, Wydawnictwo Czasopism I Ksi��ek Technicznych – SIGMA NOT Sp. 
z o .o ., Warszawa. 
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MO�LIWO �CI ZATRUDNIENIA ORAZ PŁACE 

Na koniec roku 2002 w zawodzie Wytwórca opakowa� z papieru i tektur - (7330109), liczba osób 
bezrobotnych zarejestrowanych w urz�dach pracy wynosiła 40 osób. W poszczególnych 
województwach sytuacja kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 2 
Kujawsko-pomorskie 3 
Lubelskie 1 
Lubuskie 0 
Łódzkie 0 
Małopolskie 0 
Mazowieckie 1 
Opolskie 1 
Podkarpackie 16 

Podlaskie 0 
Pomorskie 1 �
l�skie 3 �
wi�tokrzyskie 10 

Warmi�sko-mazurskie 1 
Wielkopolskie 1 
Zachodniopomorskie 0 

W drugim półroczu 2002r. liczba ofert pracy zgłoszonych do urz�dów pracy w zawodzie Wytwórca 
opakowa� z papieru i tektur wynosiła 2. W poszczególnych województwach zgłoszono oferty pracy 
dla zawodu w nast�puj�cej ilo�ci: 
Dolno�l�skie 0 
Kujawsko-pomorskie 0 
Lubelskie 0 
Lubuskie 0 
Łódzkie 0 
Małopolskie 0 
Mazowieckie 0 
Opolskie 0 
Podkarpackie 0 

Podlaskie 0 
Pomorskie 0 �
l�skie 0 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 2 
Zachodniopomorskie 0 

Według danych GUS za 2002 rok przeci�tne wynagrodzenie osób zatrudnionych w zawodach z grupy 
Wytwórcy wyrobów galanteryjnych, pami�tkarskich i pokrewni wynosiło 1130,16. Według tych 
danych wynagrodzenie w tej grupie zawodów wynagrodzenie w poszczególnych województwach 
kształtowało si� nast�puj�co 
Dolno�l�skie 1306,04 
Kujawsko-pomorskie 863,2 
Lubelskie 0 
Lubuskie 1005,26 
Łódzkie 2530 
Małopolskie 1206,31 
Mazowieckie 1241,93 
Opolskie 845,01 
Podkarpackie 2431 

Podlaskie 1645 
Pomorskie 0 �
l�skie 1191,71 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 760 
Wielkopolskie 1079,56 
Zachodniopomorskie 0 

Według danych GUS za 2002 liczba osób pełnozatrudnionych w zawodach z grupy Wytwórcy 
wyrobów galanteryjnych, pami�tkarskich i pokrewni, wynosiła 1904. Liczba osób pełnozatrudnionych 
w tej grupie zawodów w poszczególnych województwach kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 255 
Kujawsko-pomorskie 42 
Lubelskie 0 
Lubuskie 105 
Łódzkie 12 
Małopolskie 241 
Mazowieckie 118 
Opolskie 99 
Podkarpackie 10 

Podlaskie 11 
Pomorskie 0 �
l�skie 30 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 36 
Wielkopolskie 945 
Zachodniopomorskie 0 
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OPERATOR URZ�DZE� DO WYROBÓW MASY PAPIERNICZE I PRODUKCJI  

PAPIERU 
kod: 8142 
inne nazwy zawodu: 

ZADANIA I CZYNNO �CI ROBOCZE 
 
Celem pracy operatora urz�dze� do wyrobu masy papierniczej i produkcji papieru jest przetworzenie 
surowców papierniczych w mas� papiernicz� oraz wyprodukowanie z niej papieru. Głównym 
surowcem do wyrobu masy papierniczej jest drewno �wierkowe lub sosnowe, jako surowca wtórnego 
u�ywa si� najcz��ciej makulatury. 
Proces technologiczny wytworzenia papieru obejmuje nast�puj�ce operacje: 
przygotowanie masy papierniczej: z drewna (masa celulozowa) lub makulatury (masa makulaturowa); 
Przy przemysłowym wyodr�bnianiu celulozy z drewna stosowana jest metoda tzw. roztwarzania 
polegaj�ca na gotowaniu rozdrobnionego surowca pod ci�nieniem  
w odpowiednim roztworze; otrzyman� mas� celulozow� myje si� wod� w celu usuni�cia resztek płynu 
warzelnego, rozwłóknia i sortuje, czyli usuwa si� zanieczyszczenia mechaniczne. Natomiast mas� 
makulaturow� otrzymuje si� przez rozwłóknianie makulatury w wodzie, mielenie i sortowanie. 
Stanowiska charakterystyczne dla tego etapu procesu wytwarzania papieru to: r�bakowy obsługuj�cy 
urz�dzenia rozdrabniaj�ce drewno zwane r�bakami, warzelniczy obsługuj�cy warniki do gotowania 
rozdrobnionego drewna, dyfuzorowy obsługuj�cy urz�dzenia do mycia masy celulozowej, operator 
urz�dze� rozwłókniaj�cych przygotowuj�cy mas� papiernicz� do mielenia oraz mielarz, obsługuj�cy 
młyny do mielenia masy papierniczej 
produkcja papieru w maszynie papierniczej:  
Operacja polega na wprowadzeniu wodnej zawiesiny na sito maszyny papierniczej  
i dalszej obróbce powstaj�cej w ten sposób wst�gi papieru, polegaj�cej na(odwadnianie, spil�nienie 
włókien, dalsze odwadnianie, prasowanie pil�ni, suszenie i zwijanie wst�gi)  
Obsługa maszyny papierniczej składa si� z operatora sit i filców (odwadnianie  
i spil�nianie włókien), suszarniowego (prasowanie i suszenie wst�gi), nawijaczowego (zwijanie 
wst�gi). Kontrol� i nadzór nad prac� maszyny oraz jej obsługi sprawuje maszynista maszyny 
papierniczej. W podobny sposób produkuje si� tektur�. 
przewijanie zwoju papieru i krojenie wst�gi poprzecznie lub podłu�nie, na w��sze pasy wykonuje 
operator urz�dze� kroj�cych; dokonuje on równie� sortowania  
i pakowania papieru przygotowanego do sprzeda�y.  
 �
RODOWISKO PRACY 

 
materialne �rodowisko pracy 
 
Praca operatora urz�dze� do wyrobów masy papierniczej i produkcji papieru odbywa si� głównie w 
halach produkcyjnych. Jest to praca techniczna, czasem monotonna,  
nie wymagaj�ca zbyt du�ego wysiłku fizycznego. Operator jest nara�ony na działanie hałasu, na 
niektórych stanowiskach pracuje przy du�ej wilgotno�ci powietrza (operator sit i filców, warzelniczy, 
dyfuzorowy). Ponadto operator urz�dze� do wyrobu celulozy pracuje w nieprzyjemnym zapachu, jaki 
wydziela gotowane drewno w warnikach. 
Niedogodno�ci� w pracy operatora s� w�skie i �liskie przej�cia i powierzchnie, konieczno�	 
wykonywania szeregu czynno�ci podczas ruchu maszyn i urz�dze� oraz obsługa kilku lub kilkunastu 
maszyn, urz�dze�, regulatorów itp. 
 
warunki społeczne 
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Jest to praca regulowana wymaganiami procesu technologicznego, okre�laj�cego czas i kolejno�	 
wykonywania poszczególnych czynno�ci. Operator samodzielnie wykonuje rutynowe, powtarzaj�ce 
si� czynno�ci, przechodz�c od jednej czynno�ci do nast�pnej. Proces technologiczny wymusza 
współprac� pomi�dzy pracownikami wykonuj�cymi kolejne czynno�ci produkcyjne, co najwyra�niej 
wida
	
 na przykładzie produkcji papieru, gdzie na efekt ko�cowy składa si� praca wszystkich 

obsługuj�cych maszyny papiernicze (maszynisty, operatora sit i filtrów, suszarniowego, 
nawijaczowego). Jako�	 produktu ko�cowego zale�y od jako�ci współpracy pomi�dzy tymi 
stanowiskami. 
 
warunki organizacyjne 
 
Operator urz�dze� do wyrobów masy papierniczej i papieru pracuje 8 godzin dziennie. Praca jest 
wykonywana w systemie zmianowym, zarówno w dzie� i w nocy. Zdarza si�, �e operator pracuje w 
dni wolne od pracy. Efekty pracy kontrolowane s� na poszczególnych etapach procesu 
produkcyjnego. Praca operatora jest nadzorowana przez brygadzist�, mistrza lub kierownika zmiany 
czy wydziału. Funkcj� brygadzisty najcz��ciej pełni� warzelniczy, nadzoruj�cy proces wytwarzania 
masy celulozowej lub maszynista maszyny papierniczej, nadzoruj�cy przebieg procesu produkcji, 
pocz�wszy od rozwłóknienia masy - sko�czywszy na krojeniu wytworzonego papieru. 
Operator ponosi odpowiedzialno�	 za jako�	 wytworzonego półfabrykatu i wyrobu. Zadania i 
czynno�ci wynikaj� z procesu technologicznego, tempa i rytmu pracy, s� regulowane wymogami 
jako�ciowymi, szybko�ci� pracy obsługiwanych urz�dze�. System wynagradzania opiera si� na płacy 
dniówkowej lub godzinowej. 
 

WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE 
 
Praca w zawodzie operatora urz�dze� do produkcji wyrobów masy papierniczej i produkcji papieru 
polega ;na rutynowym powtarzaniu tych samych czynno�ci, przy zmieniaj�cych si� parametrach 
technologicznych procesu produkcyjnego. Wa�ne w tej pracy s� dokładno�	 wykonywania 
poszczególnych czynno�ci, zdolno�	 do koncentracji uwagi oraz umiej�tno�	 obserwacji. Od 
operatorów wymaga si� podzielno�ci uwagi i łatwo�ci przenoszenia si� z jednej czynno�ci na drug�. 
Wynika to z konieczno�ci obserwowania i regulowania kilku lub kilkunastu parametrów np. 
warzelniczy obsługuje 10 warników, dyfuzorowy 27 zbiorników, maszynista maszyny papierniczej 
reguluje dopływ masy, grubo�	 wst�gi, jej odwadnianie, prasowanie, nawijanie, kontroluje gramatur� 
i jako�	 papieru, dopływ pary itp. i to wszystko podczas biegu maszyny. Praca operatora polega w 
du�ej mierze na kontroli działania obsługiwanych urz�dze�, przebiegu procesów produkcyjnych, 
uzyskiwanych parametrów i efektów wykonywanych czynno�ci. 
 
WYMAGANIA FIZYCZNE I ZDROWOTNE 
 
Praca operatora urz�dze� do wyrobów masy papierniczej i produkcji papieru jest zaliczana do prac 
lekkich lub �rednioci��kich. Od pracownika wymagany jest dobry ogólny stan zdrowia, dobra 
sprawno�	 ko�czyn górnych i dolnych oraz dobra percepcja wzrokowa. Ponadto wa�ne s� sprawno�	 
manualna i zmysł dotyku. 
Przeciwwskazania zdrowotne w tym zawodzie to przede wszystkim: choroby układu kr��enia, 
choroby ko�czyn górnych i dolnych, wady wzroku, zaburzenia równowagi, nadci�nienie t�tnicze, 
astma. 
Ograniczeniem w podejmowaniu pracy mog� by

	
 skłonno�ci do uczule� skóry oraz reumatyzm. 

 

WARUNKI PODJ�CIA PRACY W ZAWODZIE 
 
Do podj�cia pracy w zawodzie operatora urz�dze� do wyrobów masy papierniczej  
i produkcji papieru nie jest konieczne specjalistyczne wykształcenie. Jednak operatorzy powinni 
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spełnia
	
 okre�lone wymogi kwalifikacyjne. Kandydat do pracy powinien mie

	
 przynajmniej 

wykształcenie zasadnicze zawodowe. Najcz��ciej stawiane wymogi kwalifikacyjne to uprawnienia do 
obsługi maszyn i urz�dze� elektroenergetycznych  
do 1 kV, do obsługi elektrowci�gów sterowanych z poziomu O. Czasami przy obsłudze 
nowoczesnych, specjalistycznych maszyn mo�e by

	
 wymagane wykształcenie �rednie i znajomo�	 

obsługi komputera. Najwi�ksze szanse na zatrudnienie maj� młodzi i zdrowi m��czy�ni, których 
mo�na przyuczy

	
 do wykonywania pracy na stanowisku pracy lub poprzez kursy technologiczne. 

 
MO�LIWO

��
 AWANSU W HIERARCHII ZAWODOWEJ 

 
W zawodzie operatora urz�dze� do wyrobów masy papierniczej i produkcji papieru mo�liwo�ci 
;awansu s� ograniczone. Najcz��ciej awansem jest przej�cie na bardziej odpowiedzialne, lepiej płatne 
stanowisko w ramach zawodu np. suszarniowego na maszynist� maszyny papierniczej. Du�y wpływ 
na mo�liwo�ci awansu ma do�wiadczenie zawodowe. 
 
MO�LIWO

�
CI PODJ�CIA PRACY PRZEZ DOROSŁYCH   

 
W zawodzie tym mog� podj�	 prac� osoby starsze pod warunkiem posiadania dobrego stanu zdrowia. 
Górna granica wieku wynosi 40 lat. Preferencje w przyj�ciu do pracy maj� m��czy�ni. 
 

ZAWODY POKREWNE 
 
operator maszyn do produkcji wyrobów papierniczych 
wytwórca opakowa� z papieru i tektur 
operator urz�dze� do procesów dyfuzyjnych 
aparatowy procesów chemicznych i produkcji chemikaliów 
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MO�LIWO �CI ZATRUDNIENIA ORAZ PŁACE 

Na koniec roku 2002 w zawodzie Operator urz�dze� do wyrobu masy papierniczej i produkcji 
papieru - (81402), liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w urz�dach pracy wynosiła 728 osób. 
W poszczególnych województwach sytuacja kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 84 
Kujawsko-pomorskie 95 
Lubelskie 18 
Lubuskie 16 
Łódzkie 16 
Małopolskie 103 
Mazowieckie 98 
Opolskie 17 
Podkarpackie 39 

Podlaskie 10 
Pomorskie 31 �
l�skie 77 �
wi�tokrzyskie 37 

Warmi�sko-mazurskie 22 
Wielkopolskie 31 
Zachodniopomorskie 34 

W drugim półroczu 2002r. liczba ofert pracy zgłoszonych do urz�dów pracy w zawodzie Operator 
urz�dze� do wyrobu masy papierniczej i produkcji papieru wynosiła 181. W poszczególnych 
województwach zgłoszono oferty pracy dla zawodu w nast�puj�cej ilo�ci: 
Dolno�l�skie 32 
Kujawsko-pomorskie 20 
Lubelskie 13 
Lubuskie 18 
Łódzkie 4 
Małopolskie 12 
Mazowieckie 16 
Opolskie 9 
Podkarpackie 8 

Podlaskie 0 
Pomorskie 3 �
l�skie 2 �
wi�tokrzyskie 4 

Warmi�sko-mazurskie 6 
Wielkopolskie 15 
Zachodniopomorskie 19 

Według danych GUS za 2002 rok przeci�tne wynagrodzenie osób zatrudnionych w zawodach z grupy 
Operatorzy urz�dze� do wyrobu masy papierniczej wynosiło 2645,9. Według tych danych 
wynagrodzenie w tej grupie zawodów wynagrodzenie w poszczególnych województwach 
kształtowało si� nast�puj�co 
Dolno�l�skie 0 
Kujawsko-pomorskie 3190,36 
Lubelskie 0 
Lubuskie 1373,64 
Łódzkie 2234,67 
Małopolskie 0 
Mazowieckie 2431,56 
Opolskie 1770,07 
Podkarpackie 0 

Podlaskie 0 
Pomorskie 3017,78 �
l�skie 1629,74 �
wi�tokrzyskie 1235,36 

Warmi�sko-mazurskie 3692,67 
Wielkopolskie 3798,33 
Zachodniopomorskie 1805,25 

Według danych GUS za 2002 liczba osób pełnozatrudnionych w zawodach z grupy Operatorzy 
urz�dze� do wyrobu masy papierniczej, wynosiła 1240. Liczba osób pełnozatrudnionych w tej grupie 
zawodów w poszczególnych województwach kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 0 
Kujawsko-pomorskie 159 
Lubelskie 0 
Lubuskie 28 
Łódzkie 206 
Małopolskie 0 
Mazowieckie 245 
Opolskie 55 
Podkarpackie 0 

Podlaskie 0 
Pomorskie 288 �
l�skie 30 �
wi�tokrzyskie 46 

Warmi�sko-mazurskie 80 
Wielkopolskie 63 
Zachodniopomorskie 40 
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XIV.F. PRZEMYSŁ SZKLARSKI, CERAMICZNY, OPTYCZNY 

OPERATOR URZ�DZE� DO PRODUKCJI WYROBÓW SZKLANYCH I 
CERAMICZNYCH 
kod: 813(1-2) 
inne nazwy zawodu:  
 

ZADANIA I CZYNNO �CI ROBOCZE. 
Ze wzgl�du na du�� ró�norodno�� zakładów produkcyjnych w przemy�le ceramicznym i szklarskim 
pracownicy zatrudnieni przy produkcji wyrobów szklanych i ceramicznych mog� na tych samych 
stanowiskach mie

�
 ró�ny zakres obowi�zków oraz obsługiwa

�
 inne urz�dzenia. Operatorzy urz�dze� 

do produkcji wyrobów szklanych i ceramicznych zatrudniani s� w przemy�le szklarskim przy 
produkcji : szkła budowlanego (szyby), szkła gospodarczego, szkła technicznego (laboratoryjnego), 
opakowa� szklanych oraz w przemy�le ceramicznym przy produkcji : ceramiki szlachetnej 
(porcelany), materiałów ogniotrwałych, materiałów budowlanych (cegły, płytki ceramiczne, artykuły 
sanitarne), 
innych wyrobów wytwarzanych z fajansu, porcelitu. 
Celem pracy operatora urz�dze� do produkcji wyrobów szklanych i ceramicznych jest wytworzenie 
okre�lonych wyrobów przez odpowiednie zestawienie i przerobienie surowców  
w mas� szklan�, ceramiczn� lub szkliwo, formowanie wyrobów z otrzymanej masy oraz wyka�czanie 
uformowanych wyrobów. Podstawowymi surowcami do produkcji wyrobów szklanych s�: piasek, 
w�glan sodu (soda), w�glan potasu (pota�), boraks, kreda, wapie� 
oraz stłuczka szklana. Podstawowymi surowcami do produkcji wyrobów ceramicznych s�: 
glina, kaolin, skale�, kwarc oraz tlenki, w�glany i krzemiany metali takich jak lit, glin, sód, potas, 
�elazo, magnez, bar, ołów. 
Typowe stanowiska pracy w tym zawodzie powi�zane s� z poszczególnymi etapami procesu 
produkcji: 
przygotowanie zestawów szklarskich i mas ceramicznych: 
 zestawiacz surowców szklarskich, zestawiacz surowców mineralnych przygotowuj�  
 i mieszaj� w odpowiednich proporcjach surowce do produkcji masy szklanej lub  
 ceramicznej; do ich zada� nale�y dokładne odwa�enie surowców, dokładne ich  
 wymieszanie i dostarczenie gotowego zestawu do odpowiednich zbiorników, z których 
 zestawy surowców s� dostarczane do dalszego przerobu; od pracowników wymaga si� 
 du�ej dokładno�ci wa�enia surowców. 
 Zestawiacz surowców obsługuje ró�norodne urz�dzenia mechaniczne takie jak: wagi,  
 mieszarki, młyny, urz�dzenia do bełtania zawiesiny, sita filtracyjne, przeno�niki ta�mowe, 
 wózki. Pracownicy zatrudnieni na tych stanowiskach ponosz� odpowiedzialno�� za  
 prawidłowy przebieg dalszego procesu produkcji, od prawidłowego sporz�dzenia zestawu 
 zale�y jako�� ko�cowego wyrobu.  
topienie masy szklanej i przerabianie masy ceramicznej: 
 topiarz szkła przetwarza dostarczone surowce w mas� szklan� obsługuj�c wanny  
 szklarskie, w których dokonuje si� proces wytopu w temperaturze ponad 1400 °C; 
 topiarz prowadzi i nadzoruje przebieg procesu wytopu samodzielnie podejmuj�c decyzje 
 dotycz�ce prowadzenia poszczególnych procesów technologicznych; obsługa wanny 
 szklarskiej wymaga uprawnie� do obsługi urz�dze� gazowych i energetycznych. 
 Przerabiacz mas ceramicznych przerabia mas� ceramiczn� przeznaczon� do  
 formowania wyrobów metod� plastyczn� w celu uzyskania po��danej plastyczno�ci 
 przy pomocy ró�nego rodzaju gniotowników i pras pró�niowych. 
formowanie wyrobów: 
 operatorzy urz�dze� do formowania wyrobów nadaj� im okre�lony kształt i form�, 
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 obsługuj�c du�e urz�dzenia mechaniczne takie jak; automaty szklarskie, linie i  
 półautomaty formierskie oraz agregaty odlewnicze. 
utrwalanie wyrobów: 
 wypalacz wyrobów ceramicznych i palacz pieców ceramiki budowlanej utrwalaj�  
 uformowane wyroby ceramiczne poprzez ich wypalenie w piecach tunelowych lub 
 kr�gowych, prowadz�c i nadzoruj�c prawidłowo�� przebiegu procesu wypalania; 
 topiarz szkła obsługuje i nadzoruje prac� odpr��arek, kontroluj�c prawidłowo�� 
 przebiegu procesu odpr��ania wyrobów szklanych (likwidacja wewn�trznych napr��e� 
 powstałych w procesie formowania mog�cych spowodowa

�
 sp�kanie wyrobu poprzez 

 odpowiednie podgrzanie i schłodzenie wyrobu ). 
 Obsługa tych urz�dze� wymaga uprawnie� do obsługi urz�dze� gazowych i 
 energetycznych oraz samodzielno�ci w podejmowaniu decyzji przy prowadzeniu  
 procesów technologicznych. 
wyka�czanie wyrobów: 
 do zada� operatora piły diamentowej, szlifierza i matowacza szkła nale�y ko�cowa  
 obróbka wyrobów szklanych poprzez odci�cie zb�dnych cz��ci, szlifowanie, gładzenie, 
 polerowanie i matowanie; czynno�ci te wykonywane s� przy pomocy piły diamentowej, 
 ró�nego rodzaju szlifierek, piaskarek; szkliwierz wyrobów ceramicznych nakłada szkliwo 
 na wyroby ceramiczne przygotowuj�c je do ponownego wypalenia, czynno�ci te wykonuje 
 r�cznie lub przy pomocy agregatów szkliwierskich. 
 �
rodowisko pracy 

 
materialne �rodowisko pracy. 
 
Praca operatora urz�dze� do produkcji wyrobów szklanych i ceramicznych odbywa si� w halach 
produkcyjnych. Jest to praca techniczna, czasem monotonna i wymagaj�ca wysiłku fizycznego, 
szczególnie na stanowiskach operatorów linii i półautomatów formierskich, agregatów odlewniczych, 
piły diamentowej, szlifierza i matowacza szkła. Operator jest nara�ony na działanie pyłów i kurzu, na 
niektórych stanowiskach wyst�puj� równie� takie czynniki jak wysoka temperatura (topiarz szkła, 
palacz pieców ceramiki budowlanej, wypalacz wyrobów ceramicznych, operator automatów 
szklarskich) oraz hałas powoduj�cy zwi�kszone ryzyko uszkodzenia słuchu (operator automatu 
szklarskiego, piły diamentowej, matowacz szkła.  
 
warunki społeczne 
 
Jest to praca �ci�le regulowana instrukcjami wykonywania poszczególnych czynno�ci, wynikaj�cymi 
z procesu technologicznego. Operator samodzielnie wykonuje rutynowe, powtarzaj�ce si� czynno�ci. 
Współpraca i kontakty z innymi pracownikami s� ograniczone do niezb�dnych kontaktów słu�bowych 
wynikaj�cych z organizacji procesu produkcyjnego. Sytuacje s� jasno okre�lone, ryzyko konfliktów 
minimalne. 
 
warunki organizacyjne 
 
Operator urz�dze� do produkcji wyrobów szklanych i ceramicznych wykonuje swoj� prac� przez 8 
godzin dziennie. Najcz��ciej praca ta jest wykonywana w porze dziennej, w systemie zmianowym. 
Zdarza si� jednak, �e od operatora wymagana jest praca w tak zwanym ruchu ci�głym zarówno w 
dzie� jak i w nocy oraz w dni wolne od pracy. Najcz��ciej w tym systemie pracuj� topiarze szkła, 
palacze pieców ceramiki budowlanej i wypalacze wyrobów ceramicznych. Praca operatora jest 
nadzorowana przez brygadzist�, mistrza lub kierownika zmiany czy wydziału. Efekty pracy 
kontrolowane s� na kolejnych etapach procesu produkcyjnego. Operator ponosi odpowiedzialno�� za 
jako�� wytworzonego półfabrykatu lub wyrobu. Poniewa� wykonywane zadania i czynno�ci wynikaj� 
z procesu technologicznego operator nie ma swobody decydowania o sposobie i czasie wykonywania 
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swojej pracy. Tempo i rytm wykonywania poszczególnych czynno�ci s� regulowane wymogami 
procesu wytwarzania okre�lonych wyrobów i szybko�ci� pracy obsługiwanych urz�dze�.  
W pracy tej dominuje system wynagradzania za przepracowane dniówki lub godziny. Zdarza si� 
jednak, szczególnie przy wykonywaniu takich prac jak obcinanie, szlifowanie i matowanie szkła, �e 
płaca jest uzale�niona od wydajno�ci pracownika (wynagrodzenie w systemie akordowym).  
 

WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE 
 
Praca w zawodzie operatora urz�dze� do produkcji wyrobów szklanych i ceramicznych polega 
najcz��ciej na stałym powtarzaniu rutynowych, cz�sto tych samych, czynno�ci. Dlatego niezb�dne w 
tym zawodzie s� umiej�tno�ci pracy w warunkach monotonii i monotypii, a tak�e umiej�tno�� pracy 
w szybkim tempie (szczególnie na stanowiskach operatorów urz�dze� formuj�cych wyroby 
ceramiczne, szlifierzy i matowaczy szkła). Wa�na w tej pracy jest równie� dokładno��, zdolno�� do 
koncentracji uwagi oraz umiej�tno�� podporz�dkowania si� �cisłym instrukcjom wykonywania pracy. 
Ponadto od operatorów pracuj�cych przy obsłudze zautomatyzowanych urz�dze� produkcyjnych 
wymaga si� podzielno�ci uwagi i łatwo�ci przenoszenia si� z jednej czynno�ci na drug�, dotyczy to 
przede wszystkim operatorów zatrudnionych na stanowiskach topiarza szkła, operatora automatów 
szklarskich, wypalacza wyrobów ceramicznych, palacza pieców ceramiki budowlanej. Praca na tych 
stanowiskach polega na kontroli: działania poszczególnych urz�dze�, przebiegu i parametrów 
procesów produkcyjnych oraz jako�ci wykonywania okre�lonych wyrobów.  
 
Wymagania fizyczne i zdrowotne 
 
Praca operatora urz�dze� do produkcji wyrobów szklanych i ceramicznych jest zaliczana do prac 
lekkich. Do jej wykonywania wymagany jest dobry ogólny stan zdrowia, dobra sprawno�� ruchowa 
ko�czyn górnych i dolnych, refleks, dobra percepcja wzrokowa i słuchowa. Ponadto od operatorów 
zatrudnionych przy formowaniu wyrobów ceramicznych oraz przy obcinaniu, szlifowaniu i 
matowaniu szkła wymagane s�: sprawno�� manualna oraz sprawno�� w zakresie zmysłu dotyku. 
Przeciwwskazania dotycz�ce pracy w tym zawodzie to: choroby płuc i serca, nadci�nienie t�tnicze, 
nerwice, nadmierna otyło��, cukrzyca, wady wzroku, zaburzenia równowagi, �ylaki, reumatyzm, 
niektóre choroby układu trawiennego. Ograniczeniem w podejmowaniu pracy mog� by

�
: skłonno�ci 

do uczule� skóry oraz bronchitów spastycznych.  
 

WARUNKI PODJ�CIA PRACY W ZAWODZIE 
 
 Do podj�cia pracy w zawodzie operatora urz�dze� do produkcji wyrobów szklanych i ceramicznych 
nie zawsze potrzebne jest specjalistyczne wykształcenie. Jedynie operatorzy zatrudnieni przy 
obsłudze nowoczesnych, zautomatyzowanych urz�dze� oraz nadzoruj�cy prawidłowo�� przebiegu 
procesów technologicznych powinni spełnia

�
 okre�lone wymogi kwalifikacyjne.  

Nie zawsze jednak s� to wymogi posiadania kwalifikacji zwi�zanych z produkcja szkła lub ceramiki. 
Stanowiska, na których stawiane s� wymogi kwalifikacyjne przy podejmowaniu pracy: 
topiarz szkła - wykształcenie minimum zawodowe, najlepiej �rednie    
  w specjalno�ci technolog szkła, dodatkowo wymagane  
   s� uprawnienia do obsługi urz�dze� gazowych i  
   energetycznych; 
wypalacz wyrobów ceramicznych - wykształcenie minimum zawodowe, 
   najlepiej �rednie w specjalno�ci elektromechanik,  
   dodatkowo wymagane s� uprawnienia do obsługi  
   urz�dze� gazowych i energetycznych; 
operator automatów szklarskich - wykształcenie minimum zawodowe,  
   najlepiej �rednie w specjalno�ci �lusarz, mechanik,  
   dodatkowo wymagane badania psychotechniczne i  
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   znajomo�� obsługi komputera. 
Praca na pozostałych stanowiskach nie jest uwarunkowana szczególnymi wymogami dotycz�cymi 
wykształcenia czy kwalifikacji. 
Do pracy na stanowiskach takich jak: palacz pieców ceramiki budowlanej, wypalacz wyrobów 
ceramicznych, przerabiacz mas ceramicznych, zestawiacz surowców mineralnych, zestawiacz 
surowców szklarskich, operator automatów szklarskich, operator piły diamentowej, matowacz szkła 
preferowani s� m��czy�ni. Kobiety preferowane s� do pracy na stanowiskach: szkliwierz wyrobów 
ceramicznych, odlewacz wyrobów ceramicznych, operator urz�dze� do formowania wyrobów 
ceramicznych. Przy zatrudnianiu pracowników na pozostałych stanowiskach wyst�puj�cych w tym 
zawodzie nie ma preferencji zwi�zanych z płci�. 
Najwi�ksze szanse na zatrudnienie maj� ludzie młodzi i zdrowi, których mo�na przyuczy

�
 do 

wykonywania pracy na stanowisku pracy. 
Kwalifikacje w zawodzie ceramika mo�na zdoby

�
 ko�cz�c zasadnicza szkoł� zawodow� w klasie 

wielozawodowej np. w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Mysłowicach ul. Mikołowska 44 lub 
poprzez nauk� w 

�
rednim Studium Zawodowym w Katowicach ul.Staszica 2 w zawodzie technik 

ceramik. 
Kwalifikacje w zakresie produkcji szkła mo�na zdoby

�
 ko�cz�c np. Zasadnicz� Szkoł� Zawodow� lub 

Technikum Przemysłu Szklarskiego w Wołominie. 
 

MO
�

LIWO �CI AWANSU W HIERARCHII ZAWODOWEJ 
 
W zawodzie operatora urz�dze� do produkcji wyrobów szklanych i ceramicznych mo�liwo�ci awansu 
s� ograniczone. Najcz��ciej awansem jest przej�cie do bardziej odpowiedzialnej i lepiej płatnej pracy. 
 

MO
�

LIWO �CI PODJ�CIA PRACY PRZEZ DOROSŁYCH 
 
W zawodzie tym mog� podj�� prac� osoby starsze pod warunkiem posiadania dobrego stanu zdrowia. 
Górna granica wieku dla tych osób nie powinna jednak przekracza

�
 40 lat. 

ZAWODY POKREWNE 
 
formowacz wyrobów szklanych 
ceramik 
szklarz przetwórstwa szkła 
operator urz�dze� do obróbki cieplnej chemikaliów i surowców pokrewnych 
 
 
literatura  
 
Technologia szkła, praca zbiorowa pod red. mgr in�. Ignacego Płoci�skiego, Arkady, Warszawa 1975 
Poradnik pracownika cegielni, praca zbiorowa pod red. in�. Ryszarda Cwika, Arkady, Warszawa 1978 
Ceramik wyrobów ceramiki budowlanej,teczka informacji zawodowej, opracowała Halina Głusi�ska 
PPHU „Demon” , Sierpc 1995 
Formowacz wyrobów szklanych,teczka informacji zawodowej, opracował Marek Ja�dzikowski 
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MO
�

LIWO �CI ZATRUDNIENIA ORAZ PŁACE 

Na koniec roku 2002 w zawodzie Operator urz�dze� do produkcji wyrobów szklanych i 
ceramicznych - (813), liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w urz�dach pracy wynosiła 1362  
osób. W poszczególnych województwach sytuacja kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 156 
Kujawsko-pomorskie 49 
Lubelskie 50 
Lubuskie 46 
Łódzkie 115 
Małopolskie 50 
Mazowieckie 296 
Opolskie 89 
Podkarpackie 122 

Podlaskie 6 
Pomorskie 71 �
l�skie 120 �
wi�tokrzyskie 65 

Warmi�sko-mazurskie 28 
Wielkopolskie 73 
Zachodniopomorskie 26 

W drugim półroczu 2002r. liczba ofert pracy zgłoszonych do urz�dów pracy w zawodzie Operator 
urz�dze� do produkcji wyrobów szklanych i ceramicznych wynosiła  160. W poszczególnych 
województwach zgłoszono  oferty pracy  dla zawodu w nast�puj�cej ilo�ci: 
Dolno�l�skie 18 
Kujawsko-pomorskie 0 
Lubelskie 1 
Lubuskie 52 
Łódzkie 13 
Małopolskie 2 
Mazowieckie 16 
Opolskie 7 
Podkarpackie 12 

Podlaskie 1 
Pomorskie 2 �
l�skie 3 �
wi�tokrzyskie 11 

Warmi�sko-mazurskie 18 
Wielkopolskie 3 
Zachodniopomorskie 1 

Według danych GUS za 2002 rok przeci�tne wynagrodzenie osób zatrudnionych  w zawodach z grupy 
Operatorzy urz�dze� do produkcji wyrobów szklanych i pokrewni wynosiło 1969,87. Według tych 
danych wynagrodzenie w tej grupie zawodów wynagrodzenie w poszczególnych województwach 
kształtowało si� nast�puj�co 
Dolno�l�skie 1795,06 
Kujawsko-pomorskie 1349,82 
Lubelskie 1415,95 
Lubuskie 1617,09 
Łódzkie 1901,78 
Małopolskie 1894,33 
Mazowieckie 2398,99 
Opolskie 2396,19 
Podkarpackie 2185,99 

Podlaskie 2042,27 
Pomorskie 1762,08 �
l�skie 1942,18 �
wi�tokrzyskie 2281,7 

Warmi�sko-mazurskie 2523,34 
Wielkopolskie 1592,96 
Zachodniopomorskie 1100,23 

Według danych GUS za 2002 liczba osób pełnozatrudnionych w zawodach z grupy Operatorzy 
urz�dze� do produkcji wyrobów szklanych i pokrewni,  wynosiła 12438. Liczba osób 
pełnozatrudnionych w tej grupie zawodów w poszczególnych województwach kształtowała si� 
nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 1339 
Kujawsko-pomorskie 483 
Lubelskie 197 
Lubuskie 1196 
Łódzkie 904 
Małopolskie 1126 
Mazowieckie 2459 
Opolskie 30 

Podkarpackie 1564 
Podlaskie 243 
Pomorskie 194 �
l�skie 1471 �
wi�tokrzyskie 310 

Warmi�sko-mazurskie 146 
Wielkopolskie 743 
Zachodniopomorskie 33 
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OPTYK MECHANIK 
 
kod: 731103 
inna nazwa zawodu: optyk 
 

ZADANIA I CZYNNO �CI ROBOCZE 
 
Celem pracy optyka mechanika jest wykonywanie szkła optycznego korekcyjnego do okularów 
korekcyjnych i przeciwsłonecznych oraz oprawek do tych okularów - przez nastawianie parametrów 
urz�dze�, szlifowanie, polerowanie i kontrol� gotowych szkieł i oprawek. 
W swojej pracy obsługuje urz�dzenia niezb�dne do obróbki szkła optycznego, demontuje, naprawia i 
montuje elementy mechaniczne tych urz�dze�, regeneruje je i konserwuje. 
Produktem ko�cowym pracy optyka mechanika jest szkło optyczne korekcyjne, o okre�lonej mocy 
powierzchniowej - krzywizny - wyra�onej w +, - dioptriach i okre�lonej grubo�ci, oraz oprawa 
korekcyjna lub przeciwsłoneczna, np. z metalu. 
Przed przyst�pieniem do pracy pobiera z magazynu odlew szkła, tzw. prasówki. Aby uzyska

�
 szkło 

optyczne korekcyjne, np. +1 dioptrii, operator maszyn i urz�dze� do obróbki elementów optyki 
nastawia precyzyjn� frezark�, czyli przesuwa cz��� maszyny z frezem, przestawia drug� cz��� 
maszyny pod promie� na skali, tzw. dioptriarz, który okre�la potrzebn� moc i grubo�� szkła. Szlifierz 
szkła optycznego wkłada obrabiane szkło - w postaci „prasówki” (odlew) - w uchwyt rozpr��ny 
zaciskaj�cy i po uruchomieniu urz�dzenia frezuje, nadaj�c obrabianemu szkłu odpowiedni promie� i 
grubo��. 
Na konkretny asortyment szkła (+ i -) przeznacza okre�lon� prasówk�. Wyfrezowane szkło umieszcza 
w „gnie�dzie” ochraniaj�cym i pozwalaj�cym na dalsz� bezpieczn� obróbk�. Gniazdo ze szkłem 
mocuje w szlifierce w celu dalszej obróbki. 
Po zako�czonej operacji kontroluje r�cznie lub aparatur� kontrolno-pomiarow� (czujnikiem) szkło, 
sprawdza, czy ma ono po��dany dioptriarz. Ponownie wkłada szkło do gniazda i poleruje je przy 
u�yciu specjalnego �rodka poleruj�cego - roztworu tlenku ceru - w specjalnej polerce. Po 
wypolerowaniu sprawdza wizualnie lub z pomoc� oprzyrz�dowania jako�� uzyskanego szkła 
optycznego korekcyjnego: jego grubo��, obecno�� pryzmatów i szczerb. Myje szkło, wyciera je 
flanel� i ponownie kontroluje uzyskan� jako��. 
Wadliwie wykonane szkło korekcyjne kwalifikuje do poprawienia, a dobrze wypolerowane pakuje i 
składa w magazynie. 
Konserwator narz�dzi i przyrz�dów do obróbki szkła optycznego wykonuje cz��ci mechaniczne 
do urz�dze� obrabiaj�cych szkło. Posługuj�c si� rysunkiem technicznym lub instrukcj� dostarczon� 
przez technologa ds. produkcji, wytacza na typowej tokarce gniazda szlifiersko-polerskie, szale 
szlifierskie, szale polerskie, docierarki do szal szlifierskich. Na tokarkach specjalistycznych dla 
przemysłu optycznego, tzw. promieniówkach, konserwator mechanik wytacza z �eliwa tzw. 
sprawdziany do sprawdzania promienia, według którego nastawia szlifierk�. Mocuje pier�cienie, tzw. 
pryzmaty w gniazdach, tak aby szkło, które zostanie umieszczone w gnie�dzie i poddane obróbce, nie 
obluzowało si�. 
Konserwator dobiera odpowiednie narz�dzia skrawaj�ce oraz przyrz�dy tokarskie, mocuje je na 
tokarce, ustala i nastawia odpowiednie parametry toczenia, kontroluje przebieg obróbki, ocenia 
wymiary i kształty uzyskanych elementów. Przeprowadza te� monta� i sprawdza działanie cało�ci 
wykonanego elementu. Ponadto regeneruje urz�dzenia i narz�dzia wykorzystywane przy obróbce 
szkła optycznego: wymienia gwinty, skr�ca i lutuje urz�dzenia, przecina, piłuje, wierci, nituje, ostrzy 
narz�dzia. Wykonuje proste czynno�ci elektrotechniczne. Dba o stan techniczny maszyn i urz�dze� - 
codziennie przygotowuje je do pracy, kontroluje, czy�ci, konserwuje. 
Monter cz�

�
ci opraw okularowych, aby wykona

�
 opraw� okularow� korekcyjn� lub 

przeciwsłoneczn� z gotowych drutów o ró�nych przekrojach: okr�głych, płaskich, mieszanych lub 
wykrawanych ze specjalnych profili blach, wkłada je do urz�dzenia, które automatycznie wygina cał� 
seri� produkcji. Nast�pnie okrawa naddatki, poleruje w b�bnach podzespoły oprawy i lutuje je, np.: 
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zespół zausznika, zespół ramki i zespół oczka. Gotowe oprawy w urz�dzeniach do galwanizowania 
złoci, chromuje itp. Mo�e uatrakcyjni

�
 wyrób przez malowanie lub dekorowanie zgodnie z 

zaleceniami technologa. Reguluje cz��ci oprawy przez dokr�canie �rubek, dogi�cie zauszników, tak 
aby oprawka poło�ona na stole nie była zwichrowana, kontroluje uzyskane wyroby, pakuje ka�d� 
oprawk� w woreczek nylonowy i w pudełko. Składa zapakowane oprawy w magazynie. 
Optyk mechanik kontroluje przebieg obróbki mechanicznej, której jest poddawane szkło, posługuje 
si� czujnikami pomiarowymi, suwmiark�, mikrometrem, tablic� promieni. Inne urz�dzenia niezb�dne 
do wykonywania pracy optyka mechanika to: wiertarki, lutowarki indukcyjne i oporowe, imadła 
�lusarskie, prasy, urz�dzenia �lusarsko-monta�owe. 
 

�RODOWISKO PRACY 
 
materialne �rodowisko pracy 
 
Praca optyka mechanika odbywa si� w pomieszczeniach zamkni�tych: halach produkcyjnych, 
magazynach i w małych pomieszczeniach przeznaczonych do obróbki mechaniczne. Warunki pracy, 
kontakt z urz�dzeniami mechanicznymi, płynami smaruj�co-chłodz�cymi, substancjami poleruj�cymi 
stwarzaj� powa�ne uci��liwo�ci. S� to: hałas, zanieczyszczenie powietrza pyłami, kontakt z 
substancjami alergennymi, podwy�szona wilgotno��. Z tej te� przyczyny istnieje 
prawdopodobie�stwo wyst�powania chorób zawodowych, takich jak: choroby skóry - egzemy, alergie 
skórne, pylica i przewlekłe choroby oskrzeli oraz uszkodzenie narz�du słuchu wywołane działaniem 
hałasu. Ze wzgl�du na kontakt z urz�dzeniami mechanicznymi oraz poruszaj�cymi si� elementami 
maszyn wyst�puje ryzyko wypadków przy pracy. Najcz��ciej s� to uszkodzenia i urazy palców i dłoni. 
 
warunki społeczne 
 
Praca optyka mechanika jest nadzorowana przez mistrza lub kierownika wydziału. Kontakt z lud�mi 
jest do�� cz�sty i dotyczy on współpracy w zakresie przekazywania sobie obrabianych szkieł i 
oprawek. Praca ta jest z jednej strony indywidualna - samodzielnie wykonuje czynno�ci na swoim 
stanowisku pracy, z drugiej strony - zespołowa, efekt ko�cowy jest uzale�niony od współpracuj�cych 
ze sob� ludzi, np. nieprawidłowo ustawione parametry urz�dze� spowoduj� wytworzenie wadliwego 
szkła korekcyjnego, nieprawidłowe umieszczenie pryzmatu pier�cienia w gnie�dzie spowoduje 
obluzowanie si� szkła i nieprawidłow� dalsz� obróbk�. 
 
warunki organizacyjne 
 
Optyk mechanik w zasadzie pracuje w dzie�, od 6 do 9 godzin. Jego praca jest okresowo 
nadzorowana przez mistrza lub kierownika wydziału, a tak�e samego pracownika na stanowisku 
(sprawdza jako�� szkła po wyszlifowaniu). 
Prace wykonuje w ubraniu roboczym - specjalnych fartuchach i w słuchawkach chroni�cych przed 
hałasem. Ponosi odpowiedzialno�� za urz�dzenia na stanowisku pracy.  
 

WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE 
 
Optyk mechanik posługuje si� narz�dziami i obsługuje urz�dzenia mechaniczne. W zwi�zku z tym 
niezb�dna jest w jego pracy du�a sprawno�� r�k i palców, prawidłowa koordynacja wzrokowo-
ruchowa, spostrzegawczo�� w zauwa�aniu najmniejszych uszkodze� obrabianego szkła oraz 
prawidłowe czucie dotykowe. 
Ze wzgl�du na wykonywanie precyzyjnych czynno�ci wa�na jest du�a sprawno�� narz�du wzroku. 
Powinien umie

�
 pracowa

�
 w warunkach monotonnych i mie

�
 zdolno�� do koncentracji uwagi; 

powinien by
�
 dokładny, wytrwały i cierpliwy. Pracuje na ró�nych maszynach równocze�nie - 
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obsługuje szlifierk�, polerk�, frezark�, tokark� - dlatego przydatna jest zdolno�� przerzucania si� z 
jednej czynno�ci na drug�. 
Ze wzgl�du na posługiwanie si� urz�dzeniami technicznymi i konieczno�� czytania planów i 
rysunków technicznych powinien mie

�
 zainteresowania techniczne. 

 
wymagania fizyczne i zdrowotne 
 
Prac� w omawianym zawodzie mo�na zaliczy

�
 do �rednio ci��kich. Najwa�niejsze znaczenie ma tu 

du�a sprawno�� narz�du wzroku i zmysłu dotyku. Wa�na jest tak�e dobra sprawno�� układu kostno-
stawowego i układu mi��niowego. 
Przeciwwskazaniem bezwzgl�dnym do zawodu optyka mechanika jest astygmatyzm i brak widzenia 
obuocznego, ograniczona sprawno�� ko�czyn górnych i dolnych, brak dobrego czucia w palcach, 
przewlekłe zmiany chorobowe skóry r�k (nawet silne pocenie si� dłoni), astma oskrzelowa, padaczka 
i inne choroby o�rodkowego układu nerwowego, nadmierna pobudliwo�� nerwowa. Wzgl�dne 
przeciwwskazania dotycz� cukrzycy, niedosłuchu lekkiego stopnia. 
W zawodzie optyka mechanika dopuszcza si� mo�liwo�� zatrudnienia osób niepełnosprawnych z 
lekkim niedosłuchem, a na niektórych stanowiskach, np. myciu i czyszczeniu szkieł optycznych, 
kontrolowaniu jako�ci szkieł i opraw, z dysfunkcj� ko�czyn dolnych. 
 

WARUNKI PODJ�CIA PRACY W ZAWODZIE 
 
Do podj�cia pracy optyka mechanika niezb�dne jest podstawowe wykształcenia, ale preferowane - 
wykształcenie zawodowe w zakresie optyk mechanik. Zawód ten mo�na zdoby

�
 ko�cz�c zasadnicz� 

szkoł� zawodow� lub liceum zawodowe o kierunku optyk mechanik. 
Kandydaci do pracy w tym zawodzie poddawani s� specjalistycznym badaniom lekarskim w zakresie 
sprawno�ci narz�du wzroku, słuchu i dermatologicznym. W pracach . tokarskich preferowani s� 
m��czy�ni. 
 
mo�liwo�� awansu w hierarchii zawodowej  
 
Mo�liwo�ci awansu w zawodzie optyk mechanik s� ograniczone. Po uzyskaniu do�wiadczenia 
zawodowego, sta�u pracy mo�e zosta

�
 mistrzem w zakładzie produkcyjnym. 

Mo�e by
�
 zatrudniony przez wła�ciciela prywatnego zakładu optycznego. 

 
mo�liwo�� podj�cia pracy przez dorosŁych 
 
Prac� w tym zawodzie mo�e podj�� dorosła osoba w ka�dym wieku, nawet po 50 roku �ycia, pod 
warunkiem, �e stan jej zdrowia b�dzie na to pozwalał. 
 

ZAWODY POKREWNE 
 
szlifierz, 
tokarz, 
mechanik precyzyjny, 
mechanik maszyn i urz�dze�, 
portier, 
asystent pocztowy. 
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MO
�

LIWO �CI ZATRUDNIENIA ORAZ PŁACE 

Na koniec roku 2002 w zawodzie Optyk - mechanik - (7310103), liczba osób bezrobotnych 
zarejestrowanych w urz�dach pracy wynosiła 185 osób. W poszczególnych województwach sytuacja 
kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 7 
Kujawsko-pomorskie 1 
Lubelskie 5 
Lubuskie 0 
Łódzkie 1 
Małopolskie 9 
Mazowieckie 62 
Opolskie 0 
Podkarpackie 2 

Podlaskie 0 
Pomorskie 0 �
l�skie 97 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 0 
Zachodniopomorskie 1 

W drugim półroczu 2002r. liczba ofert pracy zgłoszonych do urz�dów pracy w zawodzie Optyk - 
mechanik wynosiła 0. W poszczególnych województwach zgłoszono oferty pracy dla zawodu w 
nast�puj�cej ilo�ci: 
Dolno�l�skie 0 
Kujawsko-pomorskie 0 
Lubelskie 0 
Lubuskie 0 
Łódzkie 0 
Małopolskie 0 
Mazowieckie 0 
Opolskie 0 
Podkarpackie 0 

Podlaskie 0 
Pomorskie 0 �
l�skie 0 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 0 
Zachodniopomorskie 0 

Według danych GUS za 2002 rok przeci�tne wynagrodzenie osób zatrudnionych w zawodach z grupy 
Mechanicy urz�dze� precyzyjnych wynosiło 2062,5. Według tych danych wynagrodzenie w tej grupie 
zawodów wynagrodzenie w poszczególnych województwach kształtowało si� nast�puj�co 
Dolno�l�skie 2011,43 
Kujawsko-pomorskie 1878,82 
Lubelskie 2701,85 
Lubuskie 2763,8 
Łódzkie 2674,59 
Małopolskie 2031,27 
Mazowieckie 2393,63 
Opolskie 2196,75 
Podkarpackie 1719,65 

Podlaskie 2341,39 
Pomorskie 2165,91 �
l�skie 1784,71 �
wi�tokrzyskie 2732,43 

Warmi�sko-mazurskie 3191,58 
Wielkopolskie 1663,17 
Zachodniopomorskie 0 

Według danych GUS za 2002 liczba osób pełnozatrudnionych w zawodach z grupy Mechanicy 
urz�dze� precyzyjnych, wynosiła 1745. Liczba osób pełnozatrudnionych w tej grupie zawodów w 
poszczególnych województwach kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 125 
Kujawsko-pomorskie 50 
Lubelskie 58 
Lubuskie 25 
Łódzkie 24 
Małopolskie 140 
Mazowieckie 272 
Opolskie 18 
Podkarpackie 100 

Podlaskie 107 
Pomorskie 144 �
l�skie 510 �
wi�tokrzyskie 30 

Warmi�sko-mazurskie 17 
Wielkopolskie 125 
Zachodniopomorskie 0 
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CERAMIK 
kod: 7321 
inne nazwy zawodu:  
 

ZADANIA I CZYNNO �CI ROBOCZE 
 
 Głównym celem pracy ceramika jest wytwarzenie ceramiki poprzez uczestniczenie w kolejnych 
fazach produkcji wyrobu. Robotnik wykonuje prace przy przygotowaniu surowców, formowaniu 
wyrobów ceramicznych (r�cznie lub mechanicznie), suszy i wypala wyroby w odpowiednich piecach. 
Uczestniczy tak�e w monta�u, demonta�u, obsłudze i konserwacji aparatury i urz�dze� stosowanych 
w produkcji oraz sporz�dza raporty z prac. 
  Asortyment wyrobów ceramiki budowlanej jest bardzo ró�norodny. Obejmuje on produkcj� 
ceramicznych materiałów budowlanych: cegła, bloki wielocegłowe, dachówka, kafle, porcelana 
sanitarna, kamionka kanalizacyjna, płytki �cienne i podłogowe. 
 O zadaniach i czynno�ciach ceramika budowlanego decyduje poziom technologiczno-organizacyjny i 
profil technologiczny produkcji. Typowym stanowiskiem w tym zawodzie jest operator maszyn i 
urz�dze� do formowania wyrobów ceramiki budowlanej. Jego zadaniem jest formowanie 
półfabrykatów na prasie pasmowej, agregacie pró�niowym lub prasie hydraulicznej. 
  Aby jednak formowa� półfabrykaty nale�y najpierw oceni� jako��  
i przydatno�� masy ceramicznej. Najpierw mechanicznie lub r�cznie masa zostaje urobiona, nadaje jej 
si� odpowiedni� plastyczno�� i wilgotno��. Bada si� jej wła�ciwo�ci fornierskie, uziarnienie, 
zanieczyszczenie, g�sto��, stopie� zaprasowania, gładko�� lica.  
 Do czynno�ci operatora nale�y ustalenie parametrów zmiennych na prasie, obsługa kasetki, w której 
wypalany jest biskwit - czerep płytki przed oszkliwieniem, oraz wł�czanie przycisku uruchamiaj�cego 
pras�.  
 Zadarza si� równie�, �e wykonywane s� niestandartowe wyroby. 
 Ich wytwarzaniem zajmuje si� formowacz r	czny nietypowych elementów ceramiki budowlanej. 
Modelarz, bo tak w zakładach ceramicznych nazywana jest ta osoba, ma za zadanie opracowanie i 
przygotowanie modelu gipsowego do produkcji. Do jego czynno�ci nale�y przygotowanie zaczynu 
gipsowego i odlanie modelu z gipsu. Tak przygotowana forma - matka słu�y do dalszego powielania 
konkretnego wyrobu.  
 Innym typowym stanowiskiem dla ceramika jest stanowisko odlewnika. Mo�e to by� odlewnik 
ceramiki sanitarnej dla budownictwa lub odlewnik wyrobów ceramicznych. 
  Do ich zada� nale�� prace zwi�zane z odlewnictwem półfabrykatów ceramicznych o du�ym stopniu 
trudno�ci wykonania, skomplikowanym kształcie i konstrukcji. Mog� to by� np. fili�anki, talerzyki, 
kieliszki, cukiernice, ale równie� sedesy, umywalki, bidety, wanny itp.  
 Odlewnik odczytuje rysunki techniczne, okre�la przygotowanie masy lejnej - jej płynno��, 
odpowietrzenie, czysto��, ocenia przydatno�� do pracy form gipsowych, przygotowuje poszczególne 
cz��ci formy. Nast�pnie odlewa ró�nymi sposobami i pojedynczo, bateryjnie, pod ci�nieniem 
półfabrykaty z masy porcelanowej, porcelitowej, fajansowej, porsanitowej, kamionkowej, 
kwasoodpornej i gospodarczej. Wyka�cza na sucho i mokro odlane półfabrykaty, ocenia ich 
przydatno�� do dalszych operacji. 
  Do dodatkowych czynno�ci mo�e nale�e� klejenie i retuszowanie poszczególnych cz��ci wyrobów - 
galanterii figularnej w zale�no�ci od konstrukcji.  
 Dla przykładu, poni�ej zilustrowane zostan� czynno�ci, jakie wykonuje odlewnik wyrobów 
ceramicznych jakim jest glazura łazienkowa.  
Pracownik zalewa mas� lejn� form� gipsow� wykonan� przez odlewacza form gipsowych. Po okresie 
2 godzin rozbiera t� form� a otrzyman� kaset� obrabia za pomoc� no�y. Nast�pne kasety przez 24 
godziny schn� ustawione blisko pieca. Po tym czasie kasety ustawione na wózkach piecowych zatacza 
si� do pieca, gdzie s� wypalane przez 1 1/2 doby. 
 Odlewnik odpowiada za jako�� wykonanej kasety. Z tym stanowiskiem �ci�le współpracuje odlewacz 
form gipsowych. 
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  Jego zadanie to wykonanie formy gipsowej poprzez zalanie mas� gipsow� formy tz. „matki”, 
wykonanej przez modelarza. Podczas pracy posługuje si� wiertark� spełniaj�c� role mieszadła, piłk� 
do ci�cia metalu, no�ami. 
  Innym stanowiskiem w zakładach ceramicznych jest formowacz kształtowych wyrobów 
ceramicznych.  
 Pracownik ten r�cznie w zespole kształtowych wyrobów ceramicznych formuje takie półfabrykaty 
jak: kształtki, kamionk� kanalizacyjn�, kształtowe płytki fajansowe i kamionkowe oraz ceramiczne 
półfabrykaty o 
skomplikowanych kształtach i du�ych gabarytach. Ocena jako�� masy oraz jej przydatno�� do 
formowania ( plastyczno��, uziarnienie, wilgotno�� ). Tnie mas� na płaty o okre�lonej grubo�ci, 
zakłada i zdejmuje przy pomocy d�wigów formy gipsowe. Formuje r�cznie na podstawie rysunku 
warsztatowego takie wyroby jak: łuki, odgał�zienia kształtowe, kr��ki, podpory, spłuczki itp. 
Oczyszcza i wyrównuje powierzchnie, szkliwi uformowane półfabrykaty, sprawdza ich jako��. 
 Stanowiskiem stosunkowo rzadko wyst�puj�cym jest formowacz wyrobów ceramicznych na 
toczku.  
 Formuje on na toczku wyroby ceramiczne z masy porcelanowej, porcelitowej, fajansowej i 
kamionkowej jak i naczynia kamionkowe, osłony ogniotrwałe, izolatory niskiego i wysokiego 
napi�cia, naczynia stołowe itp.  Pracownik na tym stanowisku wykonuje szablony formierskie wg. 
rysunków i przygotowuje do pracy. Ustawia i reguluje toczek formierski a szczególnie wrzeciono i 
głowic�. Po sprawdzeniu przydatno�ci do pracy masy formierskiej ( plastyczno��, wigotno��, czysto�� 
) formuje na toczku półfabrykaty.  
 W tym miejscu trzeba zaznaczy� , �e pracownicy wszystkich wymienionych stanowisk oprócz 
czynno�ci zwi�zanych �ci�le ze swoj� prac� musz� stale kontrolowa� jako�� wyformowanych 
półfabrykatów, wykrywa� ewentualne wady i zapobiega� ich powstawaniu. Do ich obowi�zku nale�y 
równie� czyszczenie i konserwowanie u�ywanych narz�dzi, przyrz�dów  
i urz�dze� ( np. d�wigi , przybory pomiarowe, wiertarki, piły, no�e, suszarki, szlifierki ), oraz 
przestrzeganie przepisów i zarz�dze� bhp i ppo�.  
 �
RODOWISKO PRACY 

 
materialne �rodowisko pracy. 
 
  Przemysł ceramiki budowlanej zaliczany jest do przemysłu wydobywczo - przetwórczego.  
 Bardzo cz�sto kopalnie, z których wydobywa si� surowiec znajduj� si� w pobli�u lub na terenie 
zakładu ( np. cegielnie ). 
 Dalsze przetwarzanie surowca odbywa si� w halach produkcyjnych. Panuje tu du�y hałas, zapylenie, 
wilgo�. W nowoczesnych zakładach stosuje si� piece tunelowe, gdzie wyroby ceramiczne załadowane 
na wózki przesuszaj� si� w piecu, przechodz�c kolejno wszystkie fazy wypalania, a ustawienie  
i wyładunek wyrobów odbywa si� poza obr�bem pieca. Jednak temperatura w piecu, która wynosi + 
1000 stopni C mimo izolacji �cian powoduje do�� wysok� ciepłot� w jego okolicy.  
 Urz�dzenia mechaniczne w halach produkcyjnych to urz�dzenia o du�ych wymiarach, nale��ce do 
urz�dze� ci��kich, pracuj�ce w ruchu ci�głym i w pomieszczeniach zamkni�tych. 
 
  Z uwagi na wymienione fizyczne warunki pracy, do chorób, które mog� by� ich skutkiem nale�y 
pylica, nie�yty błon �luzowych górnych dróg oddechowych i uszkodzenie słuchu.  
 
warunki społeczne. 
 
  Praca w zakładzie ceramicznym ma charakter indywidualny w tym sensie, �e ka�dy wykonuje sam 
prac� na swoim stanowisku. Poniewa� jednak zwi�zane jest to z lini� produkcyjn� poszczególne 
osoby musz� si� kontaktowa� ustnie  
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i współpracowa� ze sob�. Najbardziej indywidualny charakter ma praca operatorów 
zautomatyzowanych urz�dze� kontroluj�cych przebieg procesów produkcyjnych. Dokonuj� oni 
analizy pomiarów, nanosz� na specjalne druki i ewentualnie dokonuj� korekt.  
 
warunki organizacyjne. 
 
 Zale�nie od wielko�ci zakładu jego produkcji i struktury, pracownicy zatrudnieni na wymienionych 
stanowiskach najcz��ciej pracuj� w zespołach zwanych brygadami. Podporz�dkowani s� 
bezpo�rednio brygadzi�cie i mistrzowi, którzy nadzoruj� prac�, egzekwuj� jej prawidłowe wykonanie, 
prowadz� rozliczenie oraz akceptuj� jako�� i ilo�� wykonanej pracy.  
 W przypadku pracy urz�dze� w ruchu ci�głym praca odbywa si� w systemie czterobrygadowym. 
Praca ma charakter zrutynizowany, wymagane jest ubranie robocze. Pracownik na ka�dym stanowisku 
odpowiada za jako�� wykonanego wyrobu.  
 

WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE 
 
 Kandydat do zawodu ceramika powinien mie� przede wszystkim sprawne r�ce i dobry wzrok. 
Przydatna jest tolerancja na monotoni�, poniewa� praca w tym zawodzie polega na wykonywaniu 
do�� rytynowych czynno�ci. 
 
WYMAGANIA FIZYCZNE I ZDROWOTNE 
 
 Praca ceramika zaliczana si� do prac ci��kich. Z uwagi na to, �e przebiega w dosy� uci��liwych 
warunkach (ró�nice temperatur, hałas, pył, pozycja stoj�ca) w zawodzie preferowani s� m��czy�ni. 
Ceramik powinien odznacza� si� dobrym ogólnym stanem zdrowia i dobr� sprawno�ci� ruchow�. 
  Nie powinni podejmowa� pracy w tym zawodzie osoby cierpi�ce na �ylaki, choroby płuc i serca oraz 
osoby ze skłonno�ci� do uczule� skóry. Stan zdrowia orzekany jest przez lekarza w danym zakładzie 
pracy.  
  

WARUNKI PODJ�CIA PRACY W ZAWODZIE 
 
 Aby podj�� prac� w zawodzie wymagane jest posiadanie minimum wykształcenia zawodowego. 
Mo�liwo�� zdobycia kwalifikacji daje uko�czenie specjalno�ci ceramik, w jednym z typów szkół: 
1. zasadniczej szkoły zawodowej  
2. techników zawodowych i policealnych studiach zawodowych  
3. kursach przyuczaj�cych do zawodu 
4. Politechniki lub Akademii Górnio-technicznej. 
 Czasami zatrudniani s� pracownicy bez przygotowania, którzy w trakcie wykonywania pracy w 
brygadzie s� wdra�ani do zawodu. Po zdobyciu kwalifikacji mog� zda� egzamin przed komisj� na 
terenie zakładu. Od robotnika wymagana jest wiedza ogólnozawodowa i specjalistyczna, 
przygotowanie zawodowe, praktyczne, odbywanie okresowych kursów BHP. 
 

MO�LIWO �CI AWANSU W HIERARCHII ZAWODOWEJ 
 
 W zawodzie ceramika nie ma du�ych mo�liwo�ci awansu. Jednak pracownik poprzez swoj� wzorow� 
prac� mo�e by� przez swoich przeło�onych wyró�niony wy�sz� pensj�, wy�szym stanowiskiem. Mo�e 
by� równie� typowany do podnoszenia swoich kwalifikacji w odpowiedniej dla niego formie 
szkolenia.  
 
MO�LIWO

��
 PODJ�CIA PRACY PRZEZ DOROSŁYCH 
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  W zawodzie ceramika mog� podj�� prac� osoby starsze pod warunkiem jednak, �e posiadaj� dobry 
stan zdrowia, do�wiadczenie zawodowe i nie przekroczyły 40 roku �ycia. Nie ma mo�liwo�ci 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych.  

ZAWODY POKREWNE 
 
formowacz wyrobów szklanych. 
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MO�LIWO �CI ZATRUDNIENIA I PŁACE 

Na koniec roku 2002 w zawodzie Ceramik - (7320101), liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych 
w urz�dach pracy wynosiła 2270 osób. W poszczególnych województwach sytuacja kształtowała si� 
nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 532 
Kujawsko-pomorskie 76 
Lubelskie 137 
Lubuskie 38 
Łódzkie 75 
Małopolskie 63 
Mazowieckie 142 
Opolskie 115 
Podkarpackie 22 

Podlaskie 4 
Pomorskie 251 �
l�skie 199 �
wi�tokrzyskie 242 

Warmi�sko-mazurskie 22 
Wielkopolskie 327 
Zachodniopomorskie 25 

W drugim półroczu 2002r. liczba ofert pracy zgłoszonych do urz�dów pracy w zawodzie Ceramik 
wynosiła 22. W poszczególnych województwach zgłoszono oferty pracy dla zawodu w nast�puj�cej 
ilo�ci: 
Dolno�l�skie 7 
Kujawsko-pomorskie 2 
Lubelskie 0 
Lubuskie 2 
Łódzkie 1 
Małopolskie 1 
Mazowieckie 0 
Opolskie 3 
Podkarpackie 0 

Podlaskie 0 
Pomorskie 5 �
l�skie 0 �
wi�tokrzyskie 1 

Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 0 
Zachodniopomorskie 0 

Według danych GUS za 2002 rok przeci�tne wynagrodzenie osób zatrudnionych w zawodach z grupy 
Formowacze wyrobów ceramicznych i pokrewni wynosiło 1542,62. Według tych danych 
wynagrodzenie w tej grupie zawodów wynagrodzenie w poszczególnych województwach 
kształtowało si� nast�puj�co 
Dolno�l�skie 1577,55 
Kujawsko-pomorskie 1041,73 
Lubelskie 2065,22 
Lubuskie 911,85 
Łódzkie 1902,24 
Małopolskie 1862,86 
Mazowieckie 1355,48 
Opolskie 1537 
Podkarpackie 849,47 

Podlaskie 1288,66 
Pomorskie 1611,54 �
l�skie 1636,91 �
wi�tokrzyskie 1127,21 

Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 1481,04 
Zachodniopomorskie 1386,52 

Według danych GUS za 2002 liczba osób pełnozatrudnionych w zawodach z grupy Formowacze 
wyrobów ceramicznych i pokrewni, wynosiła 9268. Liczba osób pełnozatrudnionych w tej grupie 
zawodów w poszczególnych województwach kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 1400 
Kujawsko-pomorskie 304 
Lubelskie 640 
Lubuskie 610 
Łódzkie 1238 
Małopolskie 261 
Mazowieckie 550 
Opolskie 15 
Podkarpackie 387 

Podlaskie 209 
Pomorskie 553 �
l�skie 1453 �
wi�tokrzyskie 10 

Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 1417 
Zachodniopomorskie 221 
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FORMOWACZ WYROBÓW SZKLANYCH (MECHANICZNO-R �CZNYCH) 
kod: 732201 
inne nazwy zawodu:  
 
Zadania i czynno�ci zawodowe 
 
Głównym celem pracy formowacza wyrobów szklanych (mechaniczno-r�cznych) jest formowanie 
wyrobów z masy szklanej przy u�yciu prostych urz�dze� i narz�dzi r�cznych lub urz�dze� 
mechaniczno-r�cznych. 
Czynno�ci w poszczególnych etapach formowania, w zale�no�ci od zastosowanych urz�dze�, s� 
ró�ne. Wspóln� jednak cech� formowania r�cznego i mechaniczno-r�cznego jest podawanie masy 
szklanej z pieca topliwnego do formy za pomoc� nabieraka. 
R�czny sposób formowania polega głównie na wytłaczaniu wyrobów z masy szklanej przy u�yciu 
prostego urz�dzenia, tzw. „prasy”, która jest obsługiwana r�cznie. Dlatego ta technika formowania 
nazywa si� prasowaniem albo wytłaczaniem. Formowanie wyrobów za pomoc� prasy wykonuje 
zespół zło�ony najcz��ciej z 3–4 pracowników. Poszczególne czynno�ci s� wi�c rozdzielone 
pomi�dzy członków zespołu. Jeden z nich, zwany nabieraczem, nabiera z pieca ko�cem ,,nabieraka’’ 
(rurki stalowej o długo�ci około 1.7 m, zako�czonej gałk� z gliny szamotowej lub stali �aroodpornej) 
odpowiedni� porcj� masy i wlewa do metalowej formy. Inny pracownik, zwany prasiarzem odcina 
stalowymi no�ycami odpowiedni� porcj� masy szklanej i przesuwa form� pod wytłocznik. Za pomoc� 
wytłocznika w gł�b formy zostaje wyci�ni�ty (wytłoczony) ostateczny kształt wyrobu lub korpus 
wyrobu w przypadku wyrobów o zło�onych kształtach. Po odpowiednim ostudzeniu i skrzepni�ciu 
wyjmuje si� szczypcami ukształtowany wyrób i przenosi na stolik z płyt� ceramiczn�. 
Kolejn� czynno�ci� jest usuni�cie chropowato�ci powierzchni i odr�czne kształtowanie wyrobu. 
Czynno�ci te poprzedza jednak poddanie wyrobu obróbce ogniowej (rozgrzanie do temperatury około 
700-9000 C). 
Poprawianie kształtów wykonuje ju� inny pracownik, tzw. „odrabiacz”. Do niego nale�y te� r�czne 
kształtowanie wyrobów tzn. nadawanie kształtów odmiennych od tych, jakie wyrób otrzymuje po 
wytłoczeniu, np. zw��enie obwodu, wydłu�enie szyjki itp. 
Inaczej natomiast przebiega proces formowania sposobem mechaniczno-r�cznym. Dla tej metody 
charakterystyczne jest wydmuchiwanie wyrobów za pomoc� urz�dze� mechanicznych – 
półautomatów. Istnieje wiele typów półautomatów, ró�ni�cych si� szczegółami konstrukcji. 
Zazwyczaj jednak ich wyposa�enie stanowi�: przedforma, 1–3 formy wła�ciwe, 3 foremki (kleszcze) 
główkowe. Poszczególne czynno�ci, tak jak w r�cznym sposobie formowania, wykonuje zespół 
zło�ony z 2–3 pracowników. Mas� szklan� nabran� za pomoc� nabieraka przenosi si� do przedformy 
półautomatu. Tutaj nast�puje wydmuchanie ba�ki, przy u�yciu spr��onego powietrza. Nast�pnym 
etapem jest przeniesienie wydmuchanej ba�ki do formy wła�ciwej, w której wyrób zostaje ostatecznie 
ukształtowany poprzez rozdmuchiwanie ba�ki spr��onym powietrzem według kształtu w formie. 
Kolejne czynno�ci podobne s� do opisanych w r�cznym sposobie formowania wyrobów szklanych. 
Wyj�te z formy przedmioty odstawia si� do wystygni�cia, a nast�pnie przekłada na sitko do 
odnoszenia lub na przeno�nik mechaniczny transportuj�cy wyroby do odpr��arki. 
 �
rodowisko pracy 

 
materialne �rodowisko pracy 
 
Praca formowacza wyrobów szklanych (mechaniczno-r�cznych) odbywa si� w trudnych warunkach. 
Do najwa�niejszych uci��liwo�ci pracy w tym zawodzie zaliczy� nale�y: bardzo wysok� temperatur� i 
hałas. Niebezpieczne mog� by� tak�e ruchome cz��ci maszyn i urz�dze� oraz przemieszczaj�ce si	 
wyroby. W zwi�zku z tym u ludzi zajmuj�cych si� t� profesj� mo�liwe jest wyst�pienie chorób układu 
kr��enia, uszkodzenie słuchu a tak�e choroby narz�du ruchu. Zdarzaj� si� równie� oparzenia. 
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warunki społeczne 
 
Celem uzyskania wi�kszej wydajno�ci pracy poszczególne czynno�ci formowacza wyrobów 
szklanych wykonywane s� przez zespół wyspecjalizowanych pracowników. Wydajno�� zespołu 
zale�y zatem od tempa pracy poszczególnych jego członków, ich kwalifikacji i zr�czno�ci. Bardzo 
wa�nym elementem pracy jest samokontrola. Ka�dy z członków zespołu musi sam oceni� efekty 
swojej pracy i �ci�le nadzoruje jej przebieg. Musi przy tym zna� podstawowe wła�ciwo�ci 
fizykochemiczne szkła, zasady działania poszczególnych urz�dze� do formowania wyrobów 
szklanych i umiej�tnie posługiwa� si� r�cznymi przyrz�dami. 
 
warunki organizacyjne 
 
Czas pracy formowacza wyrobów szklanych (mechaniczno-r�cznych) zale�y od wewn�trznych 
rozwi�za� organizacyjnych w danym zakładzie. Najcz��ciej jednak praca w tym zawodzie 
wykonywana jest w systemie pracy zmianowej i trwa od 6 do 8 godzin, a wi�c zarówno w dzie� jak i 
w nocy. Z uwagi na specyficzne warunki pracy, w tym zawodzie wymagane jest noszenie ochronnego 
ubrania roboczego. 
 

WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE 
 
Z uwagi na zespołowy charakter pracy, w zawodzie formowacza du�e znaczenie ma umiej	tno�� 
współdziałania w grupie. Ponadto formowacz musi mie� du�� wpraw� w prowadzeniu procesu 
formowania masy szklanej. Wymagana jest przy tym wyj�tkowa zr	czno�� r�k a tak�e 
współdziałanie narz�du wzroku i ruchu (formowacz uruchamia urz�dzenie, np. wytłocznik, 
kontroluje jego ruch i jednocze�nie ocenia stopie� skrzepni�cia szkła w formie). 
Przy ocenie stopnia skrzepni�cia masy szklanej, czy kontrolowaniu kształtu uformowanego wyrobu 
niezwykle wa�na jest spostrzegawczo�� i szybki refleks. W czynno�ciach wykonywanych przez 
formowacza i w posługiwaniu si� ró�nymi narz�dziami istotne znaczenie ma tak�e dokładno��. Od 
dokładnego bowiem uformowania wyrobów i nadania mu ustalonych uprzednio kształtów zale�y 
wydajno�� i jako�� pracy formowacza. 
 

WYMAGANIA FIZYCZNE I ZDROWOTNE 
 
Praca formowacza zaliczana jest do prac �rednio ci��kich i ci��kich. W zwi�zku z tym wymaga 
przede wszystkim wysokiej ogólnej wydolno�ci fizycznej. Przydatna jest tak�e w tym zawodzie du�a 
sprawno�� układu kr��enia i układu kostno-stawowego. Specyfika pracy w tym zawodzie 
uniemo�liwia zatrudnienie osób niepełnosprawnych. 
 

WARUNKI PODJ�CIA PRACY W  ZAWODZIE 

 
Do podj�cia pracy w zawodzie formowacza nie ma w zasadzie wymogów dotycz�cych wykształcenia. 
Wskazane jest oczywi�cie kierunkowe wykształcenie zawodowe. Nie jest to jednak wymóg 
obligatoryjny. Niezb�dne jest natomiast przyuczenie do zawodu w ramach wewn�trznych kursów 
zawodowych. Kursy takie organizowane s� i prowadzone bezpo�rednio przez huty szkła. Najcz��ciej 
przyuczenie do zawodu trwa około trzech miesi�cy. W tym okresie kandydat zdobywa praktyczne 
umiej�tno�ci pod nadzorem zespołu hutniczego. Nast�pnie zespół ten w konsultacji z kierownictwem 
huty ocenia zdobyte przez kandydata do�wiadczenie i umiej�tno�ci i decyduje o jego przyj�ciu do 
pracy. 
Decyduj�c si� na zawód formowacza warto te� wiedzie�, �e pomimo mocnego okrojenia szkolnictwa 
zawodowego ( zwłaszcza szkół przyzakładowych) nadal istniej� szkoły, przygotowuj�ce do 
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szerokoprofilowego zawodu hutnika. Szkoły te zlokalizowane s� w miastach, o du�ych tradycjach 
przemysłu szklarskiego. 
 

MO�LIWO�CI AWANSU W HIERARCHII ZAWODOWEJ 
 
W zawodzie formowacza nie ma w zasadzie mo�liwo�ci osi�gni�cia wy�szych stopni w hierarchii 
organizacyjnej. Awans w tym zawodzie, to tzw. „marka” dobrego formowacza, z do�wiadczeniem, 
wysokimi kwalifikacjami i umiej�tno�ciami. 
 

MO�LIWO�CI PODJ�CIA PRACY PRZEZ DOROSŁYCH 
 
W zawodzie tym mog� podj�� prac� równie� osoby starsze. Warunkiem jest jednak do�wiadczenie i 
dobry stan zdrowia. Z uwagi jednak na trudne warunki pracy w tym zawodzie, preferowany jest wiek 
do 40 lat. 

ZAWODY POKREWNE 
 
zdobnik szkła, 
zdobnik ceramiki, 
hutnik dmuchacz wyrobów szklanych, 
operator urz�dze� do produkcji wyrobów szklanych, 
technik technologii szkła i ceramiki budowlanej, 
szklarz. 
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MO�LIWO�CI ZATRUDNIENIA ORAZ PŁACE 

Na koniec roku 2002 w zawodzie Formowacz wyrobów szklanych (mechaniczno-r	czny) - 
(7320202), liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w urz�dach pracy wynosiła 382 osób. W 
poszczególnych województwach sytuacja kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 73 
Kujawsko-pomorskie 16 
Lubelskie 13 
Lubuskie 1 
Łódzkie 70 
Małopolskie 8 
Mazowieckie 43 
Opolskie 5 
Podkarpackie 60 

Podlaskie 2 
Pomorskie 30 �
l�skie 14 �
wi�tokrzyskie 5 

Warmi�sko-mazurskie 7 
Wielkopolskie 17 
Zachodniopomorskie 18 

W drugim półroczu 2002r. liczba ofert pracy zgłoszonych do urz�dów pracy w zawodzie Formowacz 
wyrobów szklanych (mechaniczno-r	czny) wynosiła 23. W poszczególnych województwach 
zgłoszono oferty pracy dla zawodu w nast�puj�cej ilo�ci: 
Dolno�l�skie 2 
Kujawsko-pomorskie 0 
Lubelskie 1 
Lubuskie 0 
Łódzkie 0 
Małopolskie 11 
Mazowieckie 0 
Opolskie 0 
Podkarpackie 4 

Podlaskie 0 
Pomorskie 0 �
l�skie 0 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 5 
Zachodniopomorskie 0 

Według danych GUS za 2002 rok przeci�tne wynagrodzenie osób zatrudnionych w zawodach z grupy 
Formowacze wyrobów szklanych, krajacze i szlifierze szkła wynosiło 1727,66. Według tych danych 
wynagrodzenie w tej grupie zawodów wynagrodzenie w poszczególnych województwach 
kształtowało si� nast�puj�co 
Dolno�l�skie 1970,61 
Kujawsko-pomorskie 1423,45 
Lubelskie 1304,94 
Lubuskie 1226,54 
Łódzkie 1631,4 
Małopolskie 1709,37 
Mazowieckie 2007,15 
Opolskie 0 
Podkarpackie 1736,44 

Podlaskie 3890,56 
Pomorskie 2515,97 �
l�skie 1542,4 �
wi�tokrzyskie 2004,85 

Warmi�sko-mazurskie 2030,65 
Wielkopolskie 1061,32 
Zachodniopomorskie 0 

Według danych GUS za 2002 liczba osób pełnozatrudnionych w zawodach z grupy Formowacze 
wyrobów szklanych, krajacze i szlifierze szkła, wynosiła 12292. Liczba osób pełnozatrudnionych w 
tej grupie zawodów w poszczególnych województwach kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 703 
Kujawsko-pomorskie 608 
Lubelskie 330 
Lubuskie 301 
Łódzkie 568 
Małopolskie 3318 
Mazowieckie 709 
Opolskie 0 
Podkarpackie 3727 

Podlaskie 39 
Pomorskie 100 �
l�skie 441 �
wi�tokrzyskie 890 

Warmi�sko-mazurskie 240 
Wielkopolskie 318 
Zachodniopomorskie 0 
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HUTNIK-DMUCHACZ SZKŁA 
kod: 732202 
inne nazwy zawodu: 
 
Zadania i czynno�ci zawodowe 
 
Głównym celem pracy hutnika-dmuchacza szkła jest wydmuchiwanie wyrobów z plastycznej masy 
szklanej o temperaturze około 1100 oC 
Efektem jego pracy, w zale�no�ci od zastosowanej techniki formowania i wyko�czenia s� ró�nego 
rodzaju wyroby, od przedmiotów o bardzo prostych kształtach a� do skomplikowanych wyrobów 
artystycznych. Przedmioty o prostych kształtach, a tym samym formowane prost� technik�, to głównie 
szkło gospodarcze, jak: szklanki, podstawki czy słoiki. 
W sposób bardziej skomplikowany wytwarzane s� wyroby dekoracyjne lub artystyczne, wymagaj�ce 
odpowiednich technik zdobienia i doklejania elementów, jak np.: kieliszki, dzbanki, wazony. 
Niezale�nie jednak od rodzaju wyrobów podstawow� metod� ich uzyskiwania jest wydmuchiwanie 
porcji masy szklanej przez tzw. ,,piszczel’’ (rurk� o długo�ci do 1,5 m) za pomoc� powietrza 
wydmuchiwanego przez hutnika-dmuchacza z płuc.  
Aby uformowa� wyrób z masy szklanej hutnik-dmuchacz szkła musi wykona� wiele czynno�ci. 
Pierwsz� z nich jest nabranie małej ilo�ci masy szklanej z pieca i nawini�cie jej na koniec piszczeli. Z 
masy tej wydmuchuje si� mały p�cherzyk, potocznie nazywany ,,ba�k�’’. Ba�ka ta stanowi niejako 
„ko�ciec” kształtowanych wyrobów. Po wystudzeniu ba�ki, powtórnie nabiera si� na ni� dodatkow� 
porcj� masy szklanej, potrzebnej do ukształtowania konkretnego wyrobu. Nast�pnie mas� studzi si� 
przez odpowiednie obracanie piszczel� i rozdmuchiwanie jej w specjalnym narz�dziu, tzw. 
„kształtowniku”. W ten sposób niektóre wyroby mog� otrzyma� ostateczny kształt. Najcz��ciej jednak 
masa otrzymuje kształt w formach. W tym celu, po uzyskaniu odpowiedniej ci�gło�ci masy szklanej, 
hutnik-dmuchacz przenosi jej porcj� na piszczeli do formy. Tam, wydmuchuj�c powietrze z płuc, 
rozdmuchuje mas� nadaj�c jej kształt taki, jaki ma wn�trze formy. Taki sposób wydmuchiwania 
nazywany jest „dmuchaniem na cicho”. 
Przedmioty szklane o kształtach brył obrotowych s� wydmuchiwane w formach, z równoczesnym 
obracaniem piszczeli w dłoniach hutnika, a sposób ten nazywany jest „wydmuchiwaniem z 
obracaniem”. W przypadku prostych wyrobów, których ostateczny kształt powstaje w formie, ostatni� 
czynno�ci� hutnika-dmuchacza jest oddzielenie wyrobu od piszczeli (tzw. „odtr�cenie). Odbywa si� 
ono za pomoc� specjalnego no�a, tzw. „pałasza”, w momencie kiedy szkło ju� jest odpowiednio 
skrzepni�te.  
Przy wyrobach o zło�onych kształtach dochodz� jeszcze czynno�ci dodatkowe jak: doklejanie 
(,,przypajanie’’) dodatkowych elementów (nó�ki, ucha, podstawy) formowanie otworów, specjalne 
obcinanie, tzw. „wystrzyganie” i zdobienie. Czynno�ci te hutnik-dmuchacz wykonuje przy 
zastosowaniu ró�nych technik i wykorzystaniu ró�nych urz�dze� r�cznych. Do najcz��ciej 
stosowanych nale��; „nabierak” (do nabierania niezb�dnej masy do uformowania uszka, denka), 
ró�nego rodzaju szczypce i no�yce, specjalne foremki umo�liwiaj�ce toczenie, np. podstawek do 
kieliszków. Ostatni� czynno�ci� w zespole hutniczym jest przekazanie wyrobu pracownikom 
„transportowym” wyrobów gor�cych. 
 

�RODOWISKO PRACY 
 
materialne �rodowisko pracy 
 
Praca hutnika-dmuchacza odbywa si� w trudnych warunkach. Do najwi�kszych uci��liwo�ci pracy w 
tym zawodzie zaliczy� nale�y wysok� temperatur�, hałas i promieniowanie podczerwone. W zwi�zku 
z powy�szym pracownik ten jest nara�ony na choroby układu kr��enia i oparzenia. Specyfika pracy 
hutnika-dmuchacza stwarza te� niebezpiecze�stwo powstania chorób układu oddechowego, w 
skrajnych przypadkach nawet rozedmy płuc. 
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warunki społeczne 
 
Dla uzyskania wi�kszej wydajno�ci poszczególne czynno�ci hutnika-dmuchacza wykonuje zespół 
zło�ony przewa�nie z 6–7 pracowników. Poszczególne czynno�ci s� odpowiednio rozdzielane 
pomi�dzy członków zespołu maj�cych ró�ne kwalifikacje. 
Zespołowy charakter pracy polega zatem na wykonywaniu powtarzaj�cych si� czynno�ci przez 
poszczególnych hutników. 
Niezale�nie od formalnej kontroli jako�ciowej, hutnik-dmuchacz szkła sam ocenia efekty swojej 
pracy i kontroluje jej przebieg. Musi zna� wła�ciwo�ci masy szklanej i oceni� jej przydatno�� do 
formowania. W trakcie wykonywania poszczególnych czynno�ci hutnik ocenia stopie� ci�gliwo�ci i 
lepko�ci oraz temperatur� masy szklanej. Ocenia czy uformowany wyrób ma wła�ciwy kształt i 
wymiary. 
 
warunki organizacyjne 
 
Długo�� i pora pracy hutnika-dmuchacza uzale�nione s� od wewn�trznych rozwi�za� organizacyjnych 
w danej hucie szkła. W niektórych z nich, czas pracy hutnika-dmuchacza wynosi 8 godzin i praca ta 
jest wykonywana tylko w dzie�. W innych zakładach stosuje si� zmianowy system pracy, w którym 
praca trwa 6 godzin i wykonywana jest zarówno w dzie� jak i w nocy. 
Z uwagi na specjalne warunki pracy w tym zawodzie, wymagane jest noszenie ochronnego ubrania 
roboczego. 
 

WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE 
 
Ze wzgl�du na główny cel pracy hutnika-dmuchacza, jakim jest wydmuchiwanie i formowanie 
wyrobów szklanych w systemie pracy zespołowej, najwa�niejsze w tym zawodzie oprócz 
indywidualnych predyspozycji i zdolno�ci s�: umiej	tno�� pracy w grupie i do�wiadczenie. 
Indywidualne predyspozycje, niezb�dne do wykonywania tego zawodu to wyj�tkowo zr	czne r	ce, a 
tak�e bardzo dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa. Pracownik ten wykonuje bowiem kilka 
czynno�ci równocze�nie, dokonuj�c przy tym oceny poszczególnych etapów swojej pracy. 
Rozdmuchuje np. mas� szklan� i równocze�nie obraca piszczel�, która utrzymuje mas� w formie. 
Decyduje te� o momencie wyj�cia masy z formy, a wi�c powinien umie� ustali� optymalny moment 
do wykonania tej czynno�ci. Dlatego musi odznacza� si� spostrzegawczo�ci� i szybkim refleksem. 
Równie wa�n� cech� hutnika-dmuchacza jest dokładno�� w wykonywaniu poszczególnych 
czynno�ci i precyzja w posługiwaniu si	 r	cznymi urz�dzeniami. Wydajno�� pracy hutnika-
dmuchacza szkła i jako�� wytwarzanych przez niego wyrobów zale�y bowiem od: dokładnego 
rozdmuchania masy szklanej w formie, uformowania po��danych kształtów i dokładnych wymiarów 
wyrobów, okre�lonych przez odbiorc�. 
Aby dobrze wykonywa� swoj� prac� hutnik-dmuchacz musi mie� bardzo du�� wpraw� w 
rozdmuchiwaniu masy szklanej. Umiej�tne wdmuchiwanie powietrza z płuc ustami do porcji masy 
szklanej, wymaga, oprócz wcze�niej opisanych cech indywidualnych, sprawno�ci fizycznej i długich �
wicze�, które pozwol� na uzyskanie biegło�ci w pracy. 

 

WYMAGANIA FIZYCZNE I ZDROWOTNE 
 
Praca hutnika-dmuchacza zaliczana jest do prac ci��kich. Wymaga przede wszystkim wysokiej 
ogólnej wydolno�ci fizycznej i charakterystycznej w tym zawodzie du

�
ej sprawno�ci układu 

oddechowego. Specyfika pracy hutnika-dmuchacza uniemo�liwia zatrudnienie w tym zawodzie osób 
niepełnosprawnych. 

WARUNKI PODJ�CIA PRACY W ZAWODZIE 

Departament Rynku Pracy MGPiPS



Przemysł lekki i rzemiosło 

Hutnik-dmuchacz szkła V-305

Dla kandydata do pracy w zawodzie hutnika-dmuchacza szkła wskazane jest wykształcenie 
zawodowe, a niezb�dne przyuczenie do zawodu.  
Szkoły zawodowe zlokalizowane s� głównie w miastach o du�ych tradycjach w przemy�le szklarskim.  
Nauka trwa trzy lata. Obejmuje zaj�cia teoretyczne i praktyczn� nauk� zawodu w hucie szkła b�d� w 
wydzielonych warsztatach szkolnych. 
 W ostatnich latach znacznie ograniczono liczb� szkół przyzakładowych. W tej sytuacji podj�cie pracy 
w zawodzie hutnika-dmuchacza mo�liwe jest poprzez przyuczenie do zawodu na wewn�trznych 
kursach zakładowych. Szkolenie trwa najcz��ciej około trzech miesi�cy. W tym czasie kandydat 
zdobywa kwalifikacje pod nadzorem zespołu hutniczego, z którym pracuje. Zespół hutniczy w 
konsultacji z kierownictwem huty ocenia zdobyte przez kandydata umiej�tno�ci i decyduje o jego 
przyj�ciu do pracy. 
 Najwi�ksze jednak szanse na zatrudnienie w zawodzie hutnika-dmuchacza maj� osoby posiadaj�ce 
ju� do�wiadczenie i umiej�tno�ci w tej bran�y. Praca hutnika o wysokich kwalifikacjach, chocia� 
trudna, mo�e by� ciekawa i satysfakcjonuj�ca. 
 

MO�LIWO�CI AWANSU W HIERARCHII ZAWODOWEJ 

 
W zawodzie hutnika-dmuchacza szkła nie ma w zasadzie mo�liwo�ci osi�gni�cia wy�szych stopni w 
hierarchii organizacyjnej. Awans w tym zawodzie odbywa si� poprzez nabywanie i doskonalenie 
umiej�tno�ci formowania przechodz�c kolejne stanowiska: od podawacza, ba�karza i pomocnika do 
majstra, posiadaj�cego najwy�sze kwalifikacje, co wi��e si� równie� ze wzrostem zarobków. 
 
Mo�liwo�ci podj�cia pracy przez dorosłych 
 
W zawodzie hutnika-dmuchacza szkła mog� podj�� prac� osoby starsze, pod warunkiem posiadania 
do�wiadczenia w bran�y i dobrego stanu zdrowia. Z uwagi jednak na trudne warunki pracy w tym 
zawodzie, preferowany jest wiek do 40 lat. 
 

ZAWODY POKREWNE 
 
zdobnik szkła, 
zdobnik ceramiki, 
formowacz wyrobów szklanych, 
operator urz�dze� do produkcji wyrobów szklanych, 
 technik technologii szkła i ceramiki budowlanej, 
szklarz. 
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MO�LIWO�CI ZATRUDNIENIA ORAZ PŁACE 

Na koniec roku 2002 w zawodzie Hutnik - dmuchacz szkła - (7320203), liczba osób bezrobotnych 
zarejestrowanych w urz�dach pracy wynosiła 839 osób. W poszczególnych województwach sytuacja 
kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 117 
Kujawsko-pomorskie 31 
Lubelskie 82 
Lubuskie 1 
Łódzkie 44 
Małopolskie 89 
Mazowieckie 116 
Opolskie 2 
Podkarpackie 232 

Podlaskie 55 
Pomorskie 8 �
l�skie 34 �
wi�tokrzyskie 7 

Warmi�sko-mazurskie 4 
Wielkopolskie 15 
Zachodniopomorskie 2 

W drugim półroczu 2002r. liczba ofert pracy zgłoszonych do urz�dów pracy w zawodzie Hutnik - 
dmuchacz szkła wynosiła 152. W poszczególnych województwach zgłoszono oferty pracy dla 
zawodu w nast�puj�cej ilo�ci: 
Dolno�l�skie 29 
Kujawsko-pomorskie 8 
Lubelskie 28 
Lubuskie 0 
Łódzkie 3 
Małopolskie 19 
Mazowieckie 5 
Opolskie 0 
Podkarpackie 43 

Podlaskie 0 
Pomorskie 0 �
l�skie 7 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 10 
Zachodniopomorskie 0 

Według danych GUS za 2002 rok przeci�tne wynagrodzenie osób zatrudnionych w zawodach z grupy 
Formowacze wyrobów szklanych, krajacze i szlifierze szkła wynosiło 1727,66. Według tych danych 
wynagrodzenie w tej grupie zawodów wynagrodzenie w poszczególnych województwach 
kształtowało si� nast�puj�co 
Dolno�l�skie 1970,61 
Kujawsko-pomorskie 1423,45 
Lubelskie 1304,94 
Lubuskie 1226,54 
Łódzkie 1631,4 
Małopolskie 1709,37 
Mazowieckie 2007,15 
Opolskie 0 
Podkarpackie 1736,44 

Podlaskie 3890,56 
Pomorskie 2515,97 �
l�skie 1542,4 �
wi�tokrzyskie 2004,85 

Warmi�sko-mazurskie 2030,65 
Wielkopolskie 1061,32 
Zachodniopomorskie 0 

Według danych GUS za 2002 liczba osób pełnozatrudnionych w zawodach z grupy Formowacze 
wyrobów szklanych, krajacze i szlifierze szkła, wynosiła 12292. Liczba osób pełnozatrudnionych w 
tej grupie zawodów w poszczególnych województwach kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 703 
Kujawsko-pomorskie 608 
Lubelskie 330 
Lubuskie 301 
Łódzkie 568 
Małopolskie 3318 
Mazowieckie 709 
Opolskie 0 
Podkarpackie 3727 

Podlaskie 39 
Pomorskie 100 �
l�skie 441 �
wi�tokrzyskie 890 

Warmi�sko-mazurskie 240 
Wielkopolskie 318 
Zachodniopomorskie 0 
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SZKLARZ 
 
kod: 732290 
inne nazwy zawodu: 
 
Zadania i czynno�ci robocze 
 
 Szklarz zajmuje si� przygotowaniem i monta�em elementów wykonanych ze szkła w ró�nych 
wyrobach i konstrukcjach oraz obróbk� szkła, w wyniku której powstaj� specjalne formy u�ytkowe 
(lustra, szkło laboratoryjne). 
 W zawodzie tym mo�na wyró�ni� dwie podstawowe specjalizacje: szklarza szkła płaskiego oraz 
szklarza szkła laboratoryjnego. 
 Szklarz szkła płaskiego przede wszystkim montuje szyby w oknach, drzwiach, �cianach 
wystawowych, �wietlikach, meblach, samochodach itp., srebrzy i oprawia lustra oraz wykonuje ramy 
i szyby oprawiaj�ce obrazy.  
 Pierwszym etapem pracy jest odpowiednie przyci�cie szkła. Ta czynno�� wymaga wykonania 
uprzednio dokładnych pomiarów i wielkiej precyzji ruchów r�ki. U�ywa si� w tym celu głównie 
narz�dzi r�cznych - diamentów i krajaczy rolkowych (kółka do ci�cia szkła). Po przyci�ciu szkła 
cz�sto poddawane jest ono dalszej obróbce, np. profilowaniu i oszlifowaniu kraw�dzi (gdy 
wykonywane s� np. suwane szyby w meblach lub blaty szklane na stoły) czy wywierceniu otworów. 
Wtedy szklarz wykorzystuje szlifierki mechaniczne z tarczami diamentowymi lub wiertarki z borami 
diamentowymi, widiowymi o ró�nych �rednicach. Trzeba mie� bezbł�dn� znajomo�� rodzajów szkła 
i znakomite ich wyczucie, by wybra� wła�ciwe tarcze i wiertła do obróbki oraz okre�li� sił� nacisku. 
Bł�dy w pracy szklarza s� nie do poprawienia - materiał ulega bowiem zniszczeniu. Niełatwym 
zadaniem jest równie� sam monta� szyb w ramach okiennych, wystawowych itp. Szklarz wprawia 
szyby wykrojone z odpowiednim luzem zabezpieczaj�cym przed p�kaniem, musi dokładnie okre�li� 
nacisk ci��aru szyby na zawiasy, by unikn�� odkształcenia ram. Szyby mocuje u�ywaj�c sztyftów, 
kołków, listew przykr�canych itp., a nast�pnie kituje wr�by. 
 Umiej�tno�ci� niezb�dn� w tym zawodzie jest równie� gi�cie szkła o ró�nej grubo�ci i kształtach 
w piecach termicznych, na formach �eliwnych, �aroodpornych siatkach i innych urz�dzeniach. 
Wymaga to doskonałej znajomo�ci cech materiału, by w czasie rozhartowywania i potem hartowania 
szkła uzyska� jego odpowiednie napr��enie, które wzmacnia płaszczyzny wyginanych szyb (trudniej 
jest je wtedy stłuc przez uderzenie, a je�li si� tłuk�, to rozpryskuj� si� na drobne kawałki). Gi�cie szyb 
jest czynno�ci� najbardziej charakterystyczn� dla szklarzy wykonuj�cych szyby samochodowe.  
 Innym zadaniem szklarza jest srebrzenie luster. Najpierw powierzchni� szyby poddaje si� 
dokładnemu polerowaniu, nast�pnie wylewa roztwór srebrz�cy, po wysuszeniu (24 godziny) 
powierzchni� lustra zabezpiecza si� farb� miniow� lub inn� i czy�ci. Szklarz sam przygotowuje 
według ró�nych receptur roztwór srebrz�cy. Wylewanie roztworu srebrz�cego jest czynno�ci� do�� 
trudn� - trzeba umiej�tnie posługiwa� si� tzw. meniskiem wypukłym, utworzonym przez ten roztwór. 
 Szklarz zajmuje si� tak�e oprawianiem obrazów pod szkłem, a zatem musi mie� opanowan� 
umiej�tno�� wykonywania ram (przycinanie listew, pasowanie k�tów i wymiarów). Wreszcie szklarz 
zajmuje si� czasem pasowaniem szkieł do ró�nych ramek - mosi��nych, cynowych, ołowianych 
i innych. Kroi, szlifuje i oprawia te szkła ró�nymi metodami (lutowanie, klejenie itp.). Szklarz 
powinien równie� zna� si� na sposobach zdobienia szkła (woskowanie, nanoszenie wzorów - np. tzw. 
piaskowanie, czyli wybijanie wzorów piaskiem pod ci�nieniem, trawienie, czyszczenie). 
 Ró�ne formy szkła laboratoryjnego wykonywane s� z rur szklanych. Szklarz zajmuj�cy si� tak� 
produkcj� odpowiednio przycina te rury i nast�pnie poddaje je profilowaniu metod� obróbki 
termicznej. Wyprofilowane elementy składowe form spawa ze sob� (wygrzewajac), cz�sto wtapia 
metal w szkło. Po uzyskaniu formy hartuje j� w piecu do odpowiedniej temperatury, wła�ciwej dla 
gatunku szkła (ok. 400 - 540 stopni C.). Wreszcie wykonane formy myje i czy�ci z osadów 
chemicznych.  
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 Istotnym jego zadaniem jest odpowiednie wyskalowanie tych form - np. przy u�yciu wzorcowych 
zestawów kolb, cylindrów i pipet.  
 W pracy swojej wykorzystuje ró�norodne narz�dzia i urz�dzenia. Z narz�dzi r�cznych - przede 
wszystkim nó� widiowy do ci�cia rur, formy metalowe do dmuchania kolb i inne, rury miedziane 
w oprawie do nawijania spiral szklanych, tuleje i sto�ki do obróbki szlifów; przybory miernicze, jak 
suwmiarka, mikrometr, termometr, stoper. Z urz�dze� trzeba wymieni� zwłaszcza palniki gazowe, 
dmuchawy elektryczne, ró�ne szlifierki, kompresor-spre�ark� powietrza ze zbiornikiem na proszek 
karborundowy i kabin� do obserwacji efektu matowienia, urz�dzenia mechaniczne do obróbki 
termicznej szkła - jak np. mała tokarka, piec hartowniczy elektryczny.  
 Wykonywanie tej pracy wymaga doskonałej znajomo�ci gatunków szkła i �cisłego trzymania si� 
procedur technologicznych.  
 Dokładno�� wykonania ma w tym zawodzie w�złowe znaczenie. Niektóre formy szkła 
laboratoryjnego po wykonaniu poddawane s� bardzo dokładnemu sprawdzeniu - np. bada si� je pod 
polaryskopem, przyrz�dem optycznym do wykrywania niewidocznych gołym okiem wad i napr��e� 
w szkle. 
 �
rodowisko pracy 

 
materialne �rodowisko pracy 
 
 Pomieszczenia warsztatu lub wytwórni, w których pracuje szklarz, musz� by� dobrze o�wietlone, 
przede wszystkim �wiatłem dziennym (du�e okna), ale równie� dodatkowo rozja�nia si� je �wiatłem 
sztucznym. Pomieszczenia te powinny by� równie� dobrze wentylowane. Szklarz przyst�puje do 
pracy w fartuchu gumowym lub płóciennym, r�kawicach ochronnych, zakłada te� buty-drewniaki. 
 
warunki społeczne 
 
 Wiele czynno�ci szklarz wykonuje samodzielnie, ale w ró�nych sytuacjach (np, monta� szyby 
okiennej) musz� współpracowa� dwie lub kilka osób. W zakładach rzemie�lniczych kontakty 
z klientami stanowi� stały element pracy. 
 
warunki organizacyjne 
 
 Szklarz odpowiada indywidualnie za efekt swojej pracy, z którego jest rozliczany przez mistrza (czy 
wła�ciciela) w zakładzie rzemie�lniczym lub przez specjalistów kontroli technicznej w wytwórniach 
szkła laboratoryjnego. 
 

WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE 
 
 Do wykonywania tego zawodu konieczne s� dobry wzrok i du�a sprawno�� ruchów r�ki. Istotne s� 
równie� dokładno��, ostro�no�� i szybki refleks, a tak�e du�a cierpliwo��. Przez rozproszenie uwagi 
i brak precyzji bardzo łatwo jest bowiem zniszczy� efekt swojej pracy. Zamiłowanie do perfekcji 
wykonania ma w�złowe znacznie zwłaszcza w wypadku szklarza wykonuj�cego formy szkła 
laboratoryjnego. Trzeba �ci�le stosowa� si� do procedur i i na ka�dym etapie pracy wykonywa� ró�ne 
czynno�ci pomiarowe (pomiar temperatury, czasu obróbki termicznej, skalowanie form - przez ich 
porównanie ze wzorcem) i kontrolne (np. badanie polaryskopem). Szklarz zajmuj�cy si� zdobieniem 
szkła lub opraw� szkieł w ró�norodnych ramach powinien mie� rozwini�te poczucie formy, po��dane 
s� nawet pewne zdolno�ci artystyczne (gdy np. trzeba samemu zaprojektowa� wzór wytrawiany na 
szybie). To jest zawód dla ludzi o du�ych umiej�tno�ciach manualnych, uwa�nych 
i zdyscyplinowanych.  
 
wymagania fizyczne i zdrowotne 
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 W zawodzie tym potrzebna jest ogólnie dobra kondycja fizyczna. Istotne s� zwłaszcza dobry wzrok 
i sprawne r�ce. Szklarz w czasie pracy najcz��ciej stoi. St�d przeciwwskazaniem s� choroby 
reumatyczne i płaskostopie. Innym przeciwskazaniem s� uczulenia skóry na substancje chemiczne. 
Szklarz pracuj�cy w usługowym zakładzie rzemie�lniczym nie mo�e mie� l�ku wysoko�ci i zaburze� 
równowagi - jednym z jego cz�stych zada� jest monta� szyb w oknach na du�ych wysoko�ciach. 
 

WARUNKI PODJ�CIA PRACY W ZAWODZIE 
 
 Wielu pracodawców nie stawia �adnych formalnych warunków przy przyj�ciu do pracy - licz� si� 
tylko realne umiej�tno�ci. Młodzie� mo�e ł�czy� praktyczn� nauk� zawodu w zakładzie 
rzemie�lniczym czy wytwórni szkła laboratoryjnego z nauk� w tzw. klasach wielozawodowych 
w zasadniczych szkołach zawodowych. Po uko�czeniu nauki mo�na przyst�pi� do egzaminu 
czeladniczego w Izbie Rzemie�lniczej. 
 
Mo�liwo�� awansu w hierarchii zawodowej 
 
 W zawodzie tym rysuj� si� podobne perspektywy rozwoju zawodowego, jak w innych zawodach 
rzemie�lniczych - od praktykanta, do czeladnika i wreszcie mistrza. Najlepsi fachowcy mog� liczy� na 
awans przede wszystkim w sensie finansowym - ich wy�sze zarobki odzwierciedlaj� ich wy�sze 
umiej�tno�ci. Istnieje równie� mo�liwo�� pracy na własny rachunek - zało�enie własnego zakładu 
rzemie�lniczego.  
 
Mo�liwo�� podj�cia pracy przez dorosłych 
 
 Nie istniej� przeszkody do podj�cia pracy w tym zawodzie przez osoby w wieku pó�niejszym, o ile 
potrafi� opanowa� niezb�dne umiej�tno�ci.  
 

ZAWODY POKREWNE 
 
glazurnik 
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MO�LIWO�� ZATRUDNIENIA ORAZ PŁACE 

 Na koniec roku 2002 w zawodzie Szklarz - (7320205), liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w 
urz�dach pracy wynosiła 611 osób. W poszczególnych województwach sytuacja kształtowała si� 
nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 50 
Kujawsko-pomorskie 46 
Lubelskie 26 
Lubuskie 10 
Łódzkie 52 
Małopolskie 30 
Mazowieckie 69 
Opolskie 9 
Podkarpackie 32 

Podlaskie 13 
Pomorskie 58 �
l�skie 64 �
wi�tokrzyskie 10 

Warmi�sko-mazurskie 35 
Wielkopolskie 68 
Zachodniopomorskie 39 

W drugim półroczu 2002r. liczba ofert pracy zgłoszonych do urz�dów pracy w zawodzie Szklarz 
wynosiła 54. W poszczególnych województwach zgłoszono oferty pracy dla zawodu w nast�puj�cej 
ilo�ci: 
Dolno�l�skie 2 
Kujawsko-pomorskie 1 
Lubelskie 2 
Lubuskie 1 
Łódzkie 2 
Małopolskie 0 
Mazowieckie 2 
Opolskie 0 
Podkarpackie 4 

Podlaskie 18 
Pomorskie 2 �
l�skie 3 �
wi�tokrzyskie 3 

Warmi�sko-mazurskie 2 
Wielkopolskie 9 
Zachodniopomorskie 3 

Według danych GUS za 2002 rok przeci�tne wynagrodzenie osób zatrudnionych w zawodach z grupy 
Formowacze wyrobów szklanych, krajacze i szlifierze szkła wynosiło 1727,66. Według tych danych 
wynagrodzenie w tej grupie zawodów wynagrodzenie w poszczególnych województwach 
kształtowało si� nast�puj�co 
Dolno�l�skie 1970,61 
Kujawsko-pomorskie 1423,45 
Lubelskie 1304,94 
Lubuskie 1226,54 
Łódzkie 1631,4 
Małopolskie 1709,37 
Mazowieckie 2007,15 
Opolskie 0 
Podkarpackie 1736,44 

Podlaskie 3890,56 
Pomorskie 2515,97 �
l�skie 1542,4 �
wi�tokrzyskie 2004,85 

Warmi�sko-mazurskie 2030,65 
Wielkopolskie 1061,32 
Zachodniopomorskie 0 

Według danych GUS za 2002 liczba osób pełnozatrudnionych w zawodach z grupy Formowacze 
wyrobów szklanych, krajacze i szlifierze szkła, wynosiła 12292. Liczba osób pełnozatrudnionych w 
tej grupie zawodów w poszczególnych województwach kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 703 
Kujawsko-pomorskie 608 
Lubelskie 330 
Lubuskie 301 
Łódzkie 568 
Małopolskie 3318 
Mazowieckie 709 
Opolskie 0 
Podkarpackie 3727 

Podlaskie 39 
Pomorskie 100 �
l�skie 441 �
wi�tokrzyskie 890 

Warmi�sko-mazurskie 240 
Wielkopolskie 318 
Zachodniopomorskie 0 
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ZDOBNIK CERAMIKI 
kod: 732406 
inne nazwy zawodu: 
 

ZADANIA I CZYNNO �CI ROBOCZE 
 
 Głównym celem pracy zdobnika ceramiki jest podwy�szenie warto�ci estetycznej wyrobu, 
wynikaj�cej z barwy i kształtu. Uzyskuje si� to przez umiej�tne powi�zanie rodzaju i wielko�ci 
dekoracji z form� wyrobu. Dotyczy to wszelkich wyrobów u�ytkowych wykonywanych z porcelany, 
fajansu, kamionki gospodarczej czy majoliki. Zdobieniu poddaje si� powierzchnie wewn�trzne, 
zewn�trzne, a tak�e kraw�dzie wyrobów surowych, wypalonych bez szkliwa (dekoracje podszkliwne), 
wypalonych ze szkliwem (dekoracje naszkliwne i wszkliwne). 
 W zawodzie zdobnika ceramiki istniej� specjalizacje wynikaj�ce ze stosowanych technik zdobienia 
i rodzaju zdobionej ceramiki. We wszystkich zakładach porcelany, porcelitu, fajansu i majoliki 
stosuje si� malowanie r�czne farbami i natrysk, ale zdobnik wyspecjalizowany w dekoracji jednego 
rodzaju tworzywa ceramicznego nie b�dzie mógł zdobi� innego rodzaju tworzywa bez uprzedniego 
przeszkolenia. Mo�na wi�c mówi� o bardzo w�skiej specjalizacji. Dotyczy to zarówno malowania 
podszkliwnego, jak i naszkliwnego technik� malowania r�cznego, obwódkowania, stemplowania czy 
natryskiwania.  
Do zada� malarza r�cznego zawsze jednak nale�y: 
zarobienie farby proszkowej wod� (malowanie podszkliwne) lub zaprawiaczem organicznym 
(malowanie naszkliwne) 
ujednorodnienie pasty (utarcie) na szklanej płycie ucierakami i szpachlami oraz ewentualne 
rozcie�czenie 
ustawienie wyrobu na stanowisku lub toczku malarskim 
naniesienie konturu dekoracji ołówkiem, w�glem lub akwarel� 
pokrycie wzoru farb� przez szybkie, jednorazowe, jednokierunkowe poci�gni�cia p�dzla albo 
analogiczne poci�gni�cia nieprzerwanej linii, lub pokrycie powierzchni wyrobu warstw� farby 
rozpylonej pistoletem natryskowym, wzgl�dnie aerozolem, z u�yciem szablonu lub bez, lub 
zdecydowane i szybkie przyci�ni�cie stempla lub siatki po�redniej z farb� do powierzchni wyrobu 
nanoszenie drugiej i dalszych warstw farby dopiero po dokładnym wyschni�ciu pierwszej 
odstawienie wyrobu do dalszych operacji. 
 Malarzom o najwy�szych kwalifikacjach powierza si�: nanoszenie farbami wielobarwnych rysunków 
artystycznych o unikatowym charakterze, grawerowanie wzorów na powierzchniach zdobionych 
natryskiem, zdobienie złotem i innymi metalami szlachetnymi.  
 Drug� wa�n� grup� zdobników stanowi� operatorzy maszyn do zdobienia ceramiki, w tym głównie 
operatorzy maszyn sitodrukowych. Ich praca polega na obsłudze automatów lub półautomatów oraz 
preparowaniu past farbowych o własno�ciach fizyko-chemicznych wymaganych dla danej maszyny. 
Pracownik przeszkolony w obsłudze maszyny mo�e dekorowa� ka�dy rodzaj tworzywa ceramicznego.  
 Trzeci� grup� stanowi� zdobnicy kalkomani�, których praca polega na przenoszeniu gotowego wzoru 
dekoracji z podło�a papierowego na powierzchni� wyrobu ceramicznego. Ten sposób dekoracji 
stosowany jest głównie do zdobienia porcelany. W zale�no�ci od rodzaju kalkomanii stosuje si� 
metod� odbijania lub przesuwankow�. Ogólnie praca ta polega na oczyszczeniu wyrobu z pyłu 
i przygotowaniu jego powierzchni do nakładania dekoracji, wyci�ciu i namoczeniu w wodzie kalki, 
nało�eniu kalki na wyrób i usuni�ciu papieru z jednoczesnym doci�ni�ciem wzoru do powierzchni 
wyrobu. 
 �
RODOWISKO PRACY 

 
materialne �rodowisko pracy 
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 Praca zdobników ceramiki odbywa si� w wydzielonych halach produkcyjnych wyposa�onych 
w specjalne stanowiska robocze, charakteryzuj�ce si� dobrym o�wietleniem naturalnym i sztucznym. 
Stanowiska do malowania r�cznego cz�sto wyposa�one s� w toczki malarskie i instalacje wyci�gowo-
nawiewne. W wypadku natrysku prace wykonywane s� w maskach na stanowiskach z wyci�giem.  
 Uci��liwo�ci� w pracy jest konieczno�� pozostawania przez długi czas w niewygodnej pozycji, przy 
zachowaniu koncentracji i precyzji ruchów. W zawodzie istnieje zwi�kszone ryzyko alergii, 
zwyrodnienia układu kostnego, zwłaszcza nadgarstków, oraz chorób oczu spowodowane substancjami 
takimi jak: terpentyna, kalafonia, �ywice, olejki eteryczne, woda. 
 
warunki społeczne 
 
 Praca zdobnika ceramiki ma charakter indywidualny pomimo, �e cz�sto stanowiska s� zorganizowane 
w lini� produkcyjn�. Niezale�nie od specjalno�ci pracownik zawsze samodzielnie przygotowuje 
narz�dzia i materiały zdobnicze (farby, kalki) potrzebne do wykonania dekoracji. Do obowi�zków 
pracownika nale�y tak�e ustawianie i zdj�cie wyrobu ze stanowiska.  
 Jego praca jest monotonna i zrutynizowana, bez stałego kontaktu z innymi lud�mi. W czasie 
wykonywania dekoracji nie jest nadzorowany, ale nie decyduje o wyborze wzoru dekoracji. 
 
warunki organizacyjne 
 
 Zdobnicy ceramiki pracuj� 6 do 9 godzin. Praca wykonywana jest w tych samych godzinach i tylko 
w dzie�. Do wyj�tków nale�y praca w dni inne ni� robocze. Jest to praca wykonywana na stałych 
stanowiskach, bez konieczno�ci wyjazdów. Do wykonywania pracy konieczne s� ubrania robocze, 
a w wypadku malowania przez natrysk równie� maski przeciwpyłowe. Zobnicy s� zgrupowani 
w zespoły, np. malarzy, kalkarzy, pracuj�ce pod kierunkiem brygadzisty, ale z reguły wszystkie 
zespoły zdobnicze s� zgrupowane w jednym dziale wytwórni. We wszystkich specjalno�ciach zdobnik 
mo�e pracowa� samodzielnie. Najwi�ksza mo�liwo�� awansu zawodowego, polegaj�ca na 
podnoszeniu kwalifikacji do poziomu mistrzowskiego, istnieje w wypadku malarzy r�cznych. 
 

WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE 
 
 Ze wzgl�du na główny cel pracy zdobnika, którym jest powtarzalne i dokładne wykonywanie 
wielobarwnych i ró�norodnych dekoracji na powierzchniach o zró�nicowanej krzywi�nie, oraz 
z powodu rutynowych czynno�ci, cech� niezb�dn� w tym zawodzie jest umiej�tno�� długotrwałej, 
monotonnej i dokładnej pracy bez kontaktu z innymi lud�mi. Niezb�dna s� tak�e du�a zr�czno�� 
manualna i umiej�tno�� koncentracji wzroku na drobnych detalach dekoracji. W wypadku kalkarzy 
bardzo przydatna jest wra�liwo�� dotykowa palców dłoni. Awansowi zawodowemu (coraz wy�sze 
kwalifikacje umo�liwiaj� wykonywanie coraz bardziej skomplikowanych dekoracji) sprzyjaj� 
uzdolnienia plastyczne, zdolno�� rozró�niania barw, wyczucie poło�enia ciała w przestrzeni i dobra 
pami�� wzrokowa. Do�wiadczeni pracownicy pełni� funkcje mistrzów i nauczycieli praktycznej nauki 
zawodu. Tylko takim pracownikom powierza si� wykonywanie unikatowych dekoracji o wysokich 
walorach artystycznych, cz�sto skomplikowanych rysunkowo i kolorystycznie. Pracownicy 
o wy�szych kwalifikacjach cz�sto samodzielnie projektuj� wzory dekoracji. 
 W wypadku operatorów maszyn mniej istotne s� uzdolnienia artystyczne, natomiast po��dane s� 
uzdolnienia techniczne, a tak�e du�a sprawno�� manualna i umiej�tno�� długotrwałej pracy 
w monotonnych warunkach, bez kontaktu z innymi lud�mi. Praca ich wymaga cz�sto jednoczesnego 
uruchamiania elementu roboczego maszyny (rakla), nakładania farby, operowania wyrobem i kontroli 
jako�ci dekoracji. W wypadku operatorów maszyn sitodrukowych po��dane s� zainteresowania 
fotografi�, gdy� problemy wyst�puj�ce przy przygotowywaniu ekranów s� bardzo podobne do 
wyst�puj�cych przy obróce błon fotograficznych. 
 Najmniej skomplikowana, ale równie� wymagaj�ca du�ej dokładno�ci i umiej�tno�ci długotrwałej 
pracy w monotonnych warunkach jest praca kalkana. Nie wymaga ona �adnych uzdolnie� 
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technicznych czy artystycznych, mo�e by� wykonywana nawet przez osoby z chorob� psychiczn� 
w okresie remisji. 
 
wymagania fizyczne i zdrowotne 
 
 Praca zdobnika zalicza si� do prac lekkich wykonywanych w pozycji siedz�cej (malarze, kalkarze). 
Tylko praca operatorów maszyn jest stoj�co-chodz�ca. Najwi�ksze znaczenie w tym zawodzie maj�: 
bardzo du�a sprawno�� r�k i palców, dobry wzrok oraz koordynacja wzrokowo-ruchowa. W wypadku 
kalkarzy bardzo istotna jest równie� wra�liwo�� czuciowa palców r�k pozwalaj�ca dotykowo 
stwierdzi� poprawno�� nało�enia i doci�ni�cia kalki do powierzchni. 
 Praca nie jest wskazana dla alergików, osób z wadami wzroku i skóry oraz z ograniczon� sprawno�ci� 
narz�dów ruchu, zwłaszcza r�k. Istnieje mo�liwo�� zatrudnienia osób niepelnosprawnych z wadami 
słuchu, mowy i dysfunkcj� ko�czyn dolnych. Osoby takie mog� by� zatrudnione zwłaszcza jako 
malarze r�czni lub kalkarze, stanowi�cy 70 do 75% zatrudnionych zdobników. Nie zaleca si� 
zatrudniania osób niedoslysz�cych oraz z dysfunkcj� ko�czyn dolnych jako operatorów maszyn do 
zdobienia ceramiki. 
 

WARUNKI PODJ�CIA PRACY W ZAWODZIE 
 
 Do podj�cia pracy w zawodzie zdobnika ceramiki niezb�dne jest minimum wykształcenie zawodowe. 
Preferowane jest wykształcenie zawodowe ceramiczne w zdobnictwie oraz wykształcenie plastyczne 
w zakresie rysunku i malarstwa. 
Niezale�nie od wykształcenia, zawsze wymagane jest uko�czenie kursu lub szkolenia przyuczaj�cego 
do zawodu.  
MO�LIWO

��
 PODJ�CIA PRACY PRZEZ DOROSŁCH 

 
 W zawodzie zdobnika ceramiki mog� podj�� prac� osoby starsze, pod warunkiem, �e uko�cz� kurs 
lub szkolenie na stanowisku roboczym i wyka�� si� uzdolnieniami plastycznymi (w wypadku malarza 
r�cznego). Osoby ubiegaj�ce si� o prac� w tym zawodzie musz� charakteryzowa� si� dobrym stanem 
zdrowia i dobrym wzrokiem, a tak�e nie powinny mie� wi�cej ni� 40 lat. Ch�tniej zatrudniane s� 
kobiety. 
 

MO�LIWO�CI AWANSU W HIERARCHII ZAWODOWEJ 
 
 W zawodzie zdobnika ceramiki nie ma mo�liwo�ci awansu w znaczeniu osi�gania coraz wy�szych 
stopni w hierarchii organizacyjnej. Awans, zwłaszcza w wypadku malarza r�cznego wyrobów 
ceramicznych, mo�e natomiast oznacza� uzyskanie miana mistrza i pozycji artysty lub niezale�nego 
projektanta dekoracji. Podwy�szanie kwalifikacji mo�liwe jest tylko przez praktyk�.  
 Form� awansu mo�e by� równie� zało�enie własnego zakładu zdobienia ceramiki. 

LITERATURA 
 
Ró�ewicz E., Technika zdobienia ceramicznego, Arkady, Warszawa 1958 
Chladak J., Mikulecky J., Sova L., Truchlarovsky Z ., Dekorace uzitkoveho porcelanu, SNLT, Praha 
1984 
Problemy zawodu s� cz�sto omawiane w czasopismach: 
Szkło i Ceramika 
Sklar a Keramik 
Steklo i Keramika 
Keramische Zeitschrifft 

ZAWODY POKREWNE 
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zdobnik szkła 
grawer 
artysta malarz 
operator maszyn sitodrukowych 
artysta plastyk - projektant 
pami�tkarz 
wytwórca galanterii 
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MO�LIWO�CI ZATRUDNIENIA ORAZ PŁACE 

Na koniec roku 2002 w zawodzie Zdobnik ceramiki  - (7320307), liczba osób bezrobotnych 
zarejestrowanych w urz�dach pracy wynosiła 852  osób. W poszczególnych województwach sytuacja 
kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 282 
Kujawsko-pomorskie 113 
Lubelskie 2 
Lubuskie 8 
Łódzkie 24 
Małopolskie 53 
Mazowieckie 20 
Opolskie 68 
Podkarpackie 8 

Podlaskie 1 
Pomorskie 18 �
l�skie 46 �
wi�tokrzyskie 73 

Warmi�sko-mazurskie 2 
Wielkopolskie 130 
Zachodniopomorskie 4 

W drugim półroczu 2002r. liczba ofert pracy zgłoszonych do urz�dów pracy w zawodzie Zdobnik 
ceramiki wynosiła  110. W poszczególnych województwach zgłoszono  oferty pracy  dla zawodu w 
nast�puj�cej ilo�ci: 
Dolno�l�skie 31 
Kujawsko-pomorskie 2 
Lubelskie 0 
Lubuskie 0 
Łódzkie 0 
Małopolskie 0 
Mazowieckie 0 
Opolskie 0 
Podkarpackie 0 

Podlaskie 0 
Pomorskie 49 �
l�skie 4 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 24 
Zachodniopomorskie 0 

Według danych GUS za 2002 rok przeci�tne wynagrodzenie osób zatrudnionych  w zawodach z grupy 
Zdobnicy ceramiki, szkła i pokrewni wynosiło 1588,32. Według tych danych wynagrodzenie w tej 
grupie zawodów wynagrodzenie w poszczególnych województwach kształtowało si� nast�puj�co 
Dolno�l�skie 1574,06 
Kujawsko-pomorskie 1672,45 
Lubelskie 0 
Lubuskie 1358,04 
Łódzkie 1311,47 
Małopolskie 1499,86 
Mazowieckie 2032,26 
Opolskie 1072,73 
Podkarpackie 1699,72 

Podlaskie 1124,49 
Pomorskie 1792 �
l�skie 1002,63 �
wi�tokrzyskie 4469,55 

Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 825,06 
Zachodniopomorskie 0 

Według danych GUS za 2002 liczba osób pełnozatrudnionych w zawodach z grupy Zdobnicy 
ceramiki, szkła i pokrewni,  wynosiła 4626. Liczba osób pełnozatrudnionych w tej grupie zawodów w 
poszczególnych województwach kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 1372 
Kujawsko-pomorskie 628 
Lubelskie 0 
Lubuskie 282 
Łódzkie 299 
Małopolskie 115 
Mazowieckie 908 
Opolskie 165 
Podkarpackie 183 

Podlaskie 5 
Pomorskie 246 �
l�skie 140 �
wi�tokrzyskie 10 

Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 273 
Zachodniopomorskie 0 
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ZDOBNIK SZKŁA 
 
kod: 732407 
inne nazwy zawodu: kugler, szajbiarz, grawer 
 

ZADANIA I CZYNNO �CI ROBOCZE 
 
 Głównym celem pracy zdobnika szkła jest podwy�szenie własno�ci estetycznych wyrobów szklanych. 
Uzyskuje si� to przez zdobienie powierzchni ukształtowanych i wyko�czonych wyrobów. Zdobieniu 
poddaje si� głównie szkło gospodarcze i o�wietleniowe. 
 W zawodzie tym istniej� specjalizacje wynikaj�ce ze stosowanych technik i procesów zdobienia. 
Ka�dy zdobnik w ramach swojej specjalno�ci mo�e zajmowa� si� ró�nymi rodzajami zdobie�. 
W wi�kszo�ci hut szkła gospodarczego wykonuje si� zdobienia metod� mechaniczn� i chemiczno-
mechaniczn�. Prace te wykonuj� zdobnicy-szlifierze szkła, zwani potocznie kuglerami, szajbiarzami, 
grawerami.  
 Do zada� szlifierza nale�y zdzieranie, gładzenie i polerowanie powierzchni oraz obrze�y wyrobów za 
pomoc� szlifierek o okre�lonej konstrukcji, materiałów �ciernych i wody. W analogiczny sposób 
wykonuj� oni tak�e szlifowanie szkła. Szajbiarzom powierza si� z reguły szlifowanie płaszczyzn 
szkła. Kuglerom, szlifierzom o wy�szych kwalifikacjach zawodowych, powierza si� rze�bienie 
powierzchni wyrobów przy u�yciu szlifierek. W procesie rze�bienia wyró�niamy czynno�ci: 
znaczenia, rze�bienia i polerowania. Grawerom, z reguły szlifierzom o najwy�szych kwalifikacjach 
i uzdolnieniach artystycznych, powierza si� rze�bienie lub r�czne rytowanie zło�onych, artystycznych 
dekoracji. Wykonuj� te prace wykorzystuj�c precyzyjne szlifierki wrzecionowe lub wiertarki 
z gi�tkim wałem. Z procesem tym cz�sto zwi�zane jest trawienie rytowanych wzorów. Proces 
rze�bienia i rytowania jest wieloetapowy i polega na powtarzalnym i dokładnym odwzorowaniu 
układu linii lub figur modelu na powierzchni wyrobu szklanego. 
 Drug� wa�n� grup� zdobników, zajmuj�cych si� wyka�czaniem form szkła gospodarczego 
i o�wietleniowego, stanowi� malarze szkła. Ich praca polega na nanoszeniu na powierzchni� wyrobów 
ró�nego rodzaju farb za pomoc� p�dzli, stempli lub aerografów. W zale�no�ci od rodzaju 
zastosowanych materiałów zdobniczych jest to: malowanie r�czne nietrwałe i trwałe farbami 
szkliwnymi, lustrami lub farbami brokatowymi, łuszczenie klejem, lazurowanie, iryzowanie, 
metalizowanie sposobem malarskim lub galwanicznym. 
 Kolejn� grup� zdobników stanowi� operatorzy maszyn, którzy obsługuj� automaty lub półautomaty 
sitodrukowe. Do grupy tej mo�emy zaliczy� tak�e pracowników obsługuj�cych matownice pró�niowe 
i spr��arkowe słu��ce do malowania mechanicznego oraz maszyny do rytowania, giloszownice 
i pantografy oraz automaty do rze�bienia  
 Zanikaj�c� specjalno�ci� jest zdobienie kalkomani�, które polega na naklejaniu gotowych dekoracji 
na powierzchni� szkła. 
 �
RODOWISKO PRACY 

 
materialne �rodowisko pracy 
 
 Praca zdobnika szkła odbywa si� w wydzielonych halach produkcyjnych wyposa�onych w specjalne 
stanowiska robocze. Stanowiska pracy maj� indywidualnie o�wietlenie. Stanowiska pracy malarzy, 
a cz�sto tak�e szlifierów, maj� zamontowane instalacje wywiewno-nawiewne.  
 Uci��liwo�ci� pracy jest konieczno�� pozostawania w okre�lonej pozycji dłu�szy czas. Szlifierze s� 
zagro�eni hałasem, pyłem i wibracjami, a malarze oparami substancji toksycznych. W zawodzie tym 
istnieje zwi�kszone ryzyko alergii oraz chorób reumatycznych i zwyrodnieniowych układu kostnego. 
 
warunki społeczne 
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 Praca zdobnika szkła w zale�no�ci od specjalno�ci ma charakter zespołowy lub indywidualny, ale 
zawsze rodzaj wykonywanej dekoracji wymaga samodzielnego zorganizowania sobie stanowiska 
pracy. Dotyczy to zarówno doboru narz�dzi, przygotowania �rodka zdobniczego i wykonania 
dekoracji, jak równie� ustawienia i zdj�cia wyrobu. Szlifierze (kuglerzy, grawerzy) cz�sto pracuj� 
w zespołach, 5 do 12 osób o ró�nych kwalifikacjach zawodowych, ale w wielu wypadkach szlifierze 
(szajbiarze, grawerzy, kuglerzy) pracuj� samodzielnie w systemie akordowym. Nad ich prac� czuwaj� 
do�wiadczeni mistrzowie i dyspozytorzy. 
 Praca malarzy szkła, operatorów maszyn oraz zdobników kalkomani� ma charakter pracy 
indywidualnej w systemie akordowym. W czasie wykonywania dekoracji zdobnicy pracuj� 
samodzielnie, bez stałego kontaktu z innymi lud�mi. 
 
warunki organizacyjne 
 
 Zdobnik szkła pracuje 6 do 9 godzin dziennie. Jest to praca w stałych godzinach i tylko w dzie�. Do 
wyj�tków nale�y praca dwuzmianowa i w dni inne ni� robocze. W tym zawodzie pracuje si� na 
stałych stanowiskach, nie ma równie� konieczno�ci wyjazdów. Do wykonywania pracy konieczne jest 
ochronne ubranie robocze oraz osobiste �rodki ochrony, np. okulary, zatyczki. Funkcje i zale�no�ci 
organizacyjne wi��� si� ze struktur� organizacyjn� działu zdobienia w firmie oraz z kwalifikacjami 
zawodowymi, zwłaszcza szlifierzy. Szlifierz mo�e pełni� rol� członka zespołu rze�biarskiego, 
samodzielnego pracownika, mistrza albo dyspozytora. W pozostałych specjalno�ciach zdobnik mo�e 
by� tylko zwykłym pracownikiem. Praca zdobnika jest w bardzo du�ym stopniu zrutynizowana. 
Pracownik sam decyduje o tempie i sposobie pracy, ale nie ma wpływu na to co robi. Tylko 
w wypadku operatora maszyn sposób i tempo pracy s� wymuszone przez maszyn�. 
 

WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE 
 
 Ze wzgl�du na główny cel pracy zdobnika, jakim jest powtarzalne i dokładne wykonywanie dekoracji, 
oraz ze wzgl�du na to, �e praca ma charakter samodzielny i zrutynizowany, niezb�dn� cech� w tym 
zawodzie jest umiej�tno�� długotrwałej, monotonnej pracy, bez kontaktu z innymi lud�mi. Efekt 
pracy i zarobki zale�� od zr�czno�ci manualnej r�k i zdolno�ci artystycznych, malarskich lub 
rze�biarskich. Od umiej�tno�ci trzymania narz�dzia (np. p�dzla, rylca) i jego prowadzenia zale�y 
bowiem ilo�� i jako�� wykonanych dekoracji (np. kwiatów, linii, figur geometrycznych). Wa�na jest 
dokładno�� i cierpliwo�� przy wykonywaniu pracy. Przydatna jest tak�e podzielno�� uwagi i dobra 
pami�� wzrokowa (zapami�tywanie du�ej liczby szczegółów obrazu). Umiej�tno�ci dostrzegania 
szczegółów, rozró�niania barw i widzenia przestrzennego sprzyjaj� awansowi zawodowemu. 
Pracownikowi o wy�szych kwalifikacjach powierza si� do wykonania bardziej skomplikowane 
dekoracje. Do�wiadczeni pracownicy pełni� funkcje mistrzów, a tak�e nauczycieli praktycznej nauki 
zawodu. Zdarza si�, aczkolwiek rzadko, �e zajmuj� si� oni równie� projektowaniem wzorów 
dekoracji. 
 Rze�bienie i grawerowanie r�czne wymaga precyzyjnego wykonywania i polerowania �łobin 
o okre�lonym rozmiarze i kształcie, dokładnie według wzoru znaczonego na obracanym wyrobie 
w kształcie bryły, np. wazonie, kieliszku, misie.  
 Malowanie r�czne wymaga wielokrotnego precyzyjnego odtwarzania wzoru według projektu lub 
wzorca na powierzchni obracanego wyrobu w kształcie bryły. Cz�sto nakłada si� kilka warstw 
dekoracji ró�nej wielko�ci, kształtu i barwy. Barwa nakładanych materiałów z reguły nie odpowiada 
barwie ko�cowej dekoracji po wypaleniu czy trawieniu. 
 W wypadku zdobnika-operatora maszyn i urz�dze� powy�sze cechy s� mniej istotne, po��dane s� 
jednak uzdolnienia techniczne przy du�ej sprawno�ci manualnej w ci�gu długiego czasu monotonnej 
pracy indywidualnej. Praca wymaga cz�sto jednoczesnego uruchamiania elementu roboczego 
maszyny, nakładania farby i nakładania lub zdejmowania wyrobów oraz kontroli jako�ci 
wykonywanej dekoracji. W wypadku automatów do rze�bienia, giloszownic, pantografów czy 
matownic piaskowych wymagany jest tylko nadzór nad prac� maszyny, nastawienie jej parametrów, 
a niekiedy tak�e nakładanie i zdejmowanie wyrobów.  
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 Natomiast monotonna i bardzo prosta praca zdobnika kalkomani� nie wymaga �adnych uzdolnie� 
artystycznych czy technicznych, musi by� tylko wykonywana dokładnie. 
 Praca zdobnika wymaga wi�c, niezale�nie od specjalizacji, przede wszystkim dokładno�ci, 
skrupulatno�ci i cierpliwo�ci, przy du�ej monotonii i rutynie, bez stałego kontaktu z innymi lud�mi. 
 

WYMAGANIA FIZYCZNE I ZDROWOTNE  
 
 Praca zdobnika zalicza si� do prac lekkich wykonywanych w pozycji siedz�cej lub stoj�cej. 
Najwi�ksze znaczenie w tym zawodzie ma sprawno�� układu kostno-stawowego i mi��niowego, oraz 
dobry wzrok. Istotna jest tak�e ogólna sprawo�� fizyczna oraz sprawno�� narz�du słuchu, dotyku dla 
szlifierzy lub w�chu i dotyku dla malarzy. 
Praca nie jest wskazana dla alergików, osób z chorobami typu reumatycznego lub astmatycznego oraz 
osób ze schorzeniami kr�gosłupa i układu kr��enia. Istnieje mo�liwo�� zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych pod wzgl�dem słuchu, mowy lub dysfunkcji ko�czyn dolnych. Osoby takie mog� 
by� zatrudniane zwłaszcza jako malarze szkła lub zdobnicy kalkomani�. Nie zaleca si� zatrudniania 
jako szlifierzy szkła osób niedosłysz�cych oraz z dysfunkcj� ko�czyn dolnych. 
 

WARUNKI PODJ�CIA PRACY W ZAWODZIE 
 
 Do podj�cia pracy w zawodzie zdobnika szkła niezb�dne jest minimum wykształcenia podstawowe. 
Preferowane jest jednak wykształcenie zawodowe szklarskie, zwłaszcza w zakresie zdobnictwa 
i przetwórstwa szkła. 
 Niezale�nie od rodzaju wykształcenia wymagane jest uko�czenie kursu kwalifikacyjnego, 
przyuczania do zawodu na stanowisku roboczym. W czasie kursu oceniane s� predyspozycje 
kandydata do pracy w zawodzie malarza lub szlifierza szkła. W wypadku obsługi maszyn zdobniczych 
konieczne jest uko�czenie kursu obsługi.  
 

MO�LIWO �CI AWANSU W HIERARCHII ZAWODOWEJ 
 
 W zawodzie zdobnika szkła nie ma mo�liwo�ci awansu w znaczeniu osi�gania coraz wy�szych stopni 
w hierarchii organizacyjnej. Awans, zwłaszcza w wypadku szlifierza szkła, mo�e natomiast oznacza� 
uzyskanie opinii dobrego szlifierza i podwy�szenie pozycji w zespole rze�biarskim, np. z pozycji 
znakowania do pozycji rze�biarza, rytownika, czy mistrza. Podnoszenie kwalifikacji mo�liwe jest 
tylko przez praktyk�. Pewnym awansem mo�e by� zało�enie własnego zakładu zdobienia szkła. 
 
MO�LIWO

�
CI PODJ�CIA PRACY PRZEZ DOROSŁYCH 

 
 W zawodzie zdobnika szkła mog� podj�� prac� osoby starsze, pod warunkiem, �e uko�cz� kurs-
szkolenie na stanowisku pracy i wyka�� si� uzdolnieniami malarskimi lub rze�biarskimi. Nie dotyczy 
to zdobnika-operatora maszyn i urz�dze� oraz zdobnika kalkomani� - w ich wypadku wystarcz� tylko 
krótkie przeszkolenia. Dodatkowo osoby te musz� charakteryzowa� si� dobrym ogólnym stanem 
zdrowia oraz dobrym wzrokiem. Górna granica wieku, w którym rozpoczyna si� prac� w tym 
zawodzie nie powinna przekracza� 50 roku �ycia. 

ZAWODY POKREWNE 
 
zdobnik ceramik 
szlifierz 
artysta malarz 
grawer 
szklarz przetwórstwa szkła 
operator maszyn sitodrukowych  

Departament Rynku Pracy MGPiPS



Przemysł lekki i rzemiosło 

Zdobnik szkła V-324

artysta plastyk - projektant 
szklarz 
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MO�LIWO �CI ZATRUDNIENIA ORAZ PŁACE 

Na koniec roku 2002 w zawodzie Zdobnik szkła - (7320308), liczba osób bezrobotnych 
zarejestrowanych w urz�dach pracy wynosiła 2244  osób. W poszczególnych województwach 
sytuacja kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 662 
Kujawsko-pomorskie 345 
Lubelskie 232 
Lubuskie 18 
Łódzkie 60 
Małopolskie 247 
Mazowieckie 28 
Opolskie 13 
Podkarpackie 114 

Podlaskie 7 
Pomorskie 40 �
l�skie 215 �
wi�tokrzyskie 100 

Warmi�sko-mazurskie 18 
Wielkopolskie 115 
Zachodniopomorskie 30 

W drugim półroczu 2002r. liczba ofert pracy zgłoszonych do urz�dów pracy w zawodzie Zdobnik 
szkła wynosiła  151. W poszczególnych województwach zgłoszono  oferty pracy  dla zawodu w 
nast�puj�cej ilo�ci: 
Dolno�l�skie 51 
Kujawsko-pomorskie 4 
Lubelskie 2 
Lubuskie 0 
Łódzkie 9 
Małopolskie 31 
Mazowieckie 0 
Opolskie 0 
Podkarpackie 15 

Podlaskie 0 
Pomorskie 0 �
l�skie 0 �
wi�tokrzyskie 5 

Warmi�sko-mazurskie 7 
Wielkopolskie 27 
Zachodniopomorskie 0 

Według danych GUS za 2002 rok przeci�tne wynagrodzenie osób zatrudnionych  w zawodach z grupy 
Zdobnicy ceramiki, szkła i pokrewni wynosiło 1588,32. Według tych danych wynagrodzenie w tej 
grupie zawodów wynagrodzenie w poszczególnych województwach kształtowało si� nast�puj�co 
Dolno�l�skie 1574,06 
Kujawsko-pomorskie 1672,45 
Lubelskie 0 
Lubuskie 1358,04 
Łódzkie 1311,47 
Małopolskie 1499,86 
Mazowieckie 2032,26 
Opolskie 1072,73 
Podkarpackie 1699,72 

Podlaskie 1124,49 
Pomorskie 1792 �
l�skie 1002,63 �
wi�tokrzyskie 4469,55 

Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 825,06 
Zachodniopomorskie 0 

Według danych GUS za 2002 liczba osób pełnozatrudnionych w zawodach z grupy Zdobnicy 
ceramiki, szkła i pokrewni,  wynosiła 4626. Liczba osób pełnozatrudnionych w tej grupie zawodów w 
poszczególnych województwach kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 1372 
Kujawsko-pomorskie 628 
Lubelskie 0 
Lubuskie 282 
Łódzkie 299 
Małopolskie 115 
Mazowieckie 908 
Opolskie 165 
Podkarpackie 183 

Podlaskie 5 
Pomorskie 246 �
l�skie 140 �
wi�tokrzyskie 10 

Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 273 
Zachodniopomorskie 0 
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OPTOMETRYSTA 
kod: 223905 

Inne nazwy zawodu: brak 

ZADANIA I CZYNNO �CI ROBOCZE 
Optometrysta w swojej pracy d��y do prawidłowej korekcji wad wzroku, a wi�c rezultatem 

jego działa� jest spowodowanie prawidłowego widzenia u pacjenta. Osi�ga go w nast�puj�cy sposób: 
Najpierw, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami obowi�zuj�cymi w Polsce, stwierdza stan faktyczny 
układu wzrokowego u pacjenta. W tym celu przeprowadza wywiad  z pacjentem, w którym stara si� 
ustali� cel jego wizyty oraz czynniki, które doprowadziły u niego do zaburze� układu wzrokowego 
tzn. pyta pacjenta o stan jego zdrowia, o stan zdrowia jego rodziny (dziedziczno�� niektórych chorób) 
itp.    
Nast�pnie wykonuje pomiary parametrów układu wzrokowego tzn. m.in. stara si� wykry� wady 
wzroku, mierzy konwergencj� i akomodacj� oka, sprawdza ruchomo�� gałek ocznych, mierzy 
odległo�� �renic i sprawdza ostro�� wzroku. Wszystkie te czynno�ci prowadz� do postawienia 
diagnozy, od której optometrysta uzale

�
nia  swoje dalsze post�powanie. W przypadku wykrycia 

odst�pstwa od normy fizjologicznej optometrysta ma obowi�zek powiadomienia o tym pacjenta i 
skierowania go do odpowiedniego lekarza specjalisty. Z kolei w przypadku stwierdzenia wady wzroku 
np. miopii – krótkowzroczno�ci lub hipermetropii – dalekowzroczno�ci optometrysta zaleca korekcj� 
za pomoc� soczewek okularowych, kontaktowych i innych pomocy wzrokowych (okulary lornetkowe, 
soczewki-kliny  pryzmatyczne lub folie pryzmatyczne). Prowadzi te

�
, na zlecenie lekarza specjalisty, 

rehabilitacj� układu wzrokowego tzw. trening wzrokowy VT – visual trening. 
 Wszystkie czynno�ci optometrysty zmierzaj�ce do prawidłowego zdiagnozowania układu 
wzrokowego u pacjenta s� ka

�
dorazowo dostosowane do indywidualnych potrzeb, cho� jednocze�nie 

maj� charakter powtarzalny, rutynowy. Ka
�
dy optometrysta w toku nabywania do�wiadczenia 

zawodowego sam dobiera najwła�ciwsz� procedur� post�powania, czyli ustala kolejno�� czynno�ci 
diagnostycznych.  
 W ustalaniu prawidłowych przyczyn ka

�
dego odst�pstwa od normy fizjologicznej  

i wad układu wzrokowego optometrysta posługuje si� bardzo specjalistycznym sprz�tem. Do jego 
narz�dzi pracy nale

�� m.in.: � Autorefraktometr - do badania refrakcji (niepobudliwo�ci) gałki ocznej tzn. załamywania 
promieni �wietlnych przez poszczególne struktury optyczne układu oka, głównie rogówk�, 
soczewk�, ciało szkliste, � Oftalmometr – do mierzenia krzywizny powierzchni optycznej oka z odbitych od nich obrazów, � Ofltalmoskop lub inaczej retinoskop - do badania dna oka (siatkówki) przez otwór �renicy w celu 
rozpoznania zmian chorobowych,  � Skiaskop tzn. lusterko płaskie - do badania wad wzroku przy obserwacji ruchu cienia podczas 
przesuwania lusterka rzucaj�cego wi�zk� �wiatła na �renic�, � Biomikroskop - do ogl�dania gałki ocznej (soczewki, rogówki) i ewentualnych zmian 
chorobowych, � Topograf  - przy badaniu topografii rogówki oka,  koniecznej przy operacjach, � Polomierz  - do badania pola widzenia, � Tonomer – do sprawdzania stopnia rozró

�
niania barw, cieni i ich tonów (półtonów),  � Foropter – wykorzystywany  we wszystkich tzw. subiektywnych badaniach czyli testach i 

pomiarach, dzi�ki którym pacjent sam ustala prawidłowo�� widzenia, � Rzutnik testów i kaseta z soczewkami próbnymi - do prawidłowej korekcji wad wzroku. 
Optometrysta w swojej pracy dobiera i przypisuje soczewki okularowe i kontaktowe koryguj�ce m.in. 
daleko- i krótkowzroczno��, astygmatyzm (niezborno��), ró

�
ne typy zeza (np. zez jawny, ukryty), 

niedowidzenie (amblopia) itp. 
Na zlecenie lekarza specjalisty prowadzi i nadzoruje rehabilitacj� układu wzrokowego, która polega 
na powtarzaniu przez pacjenta całego układu �wicze� gałki ocznej w celu przywrócenia fizjologicznej 
sprawno�ci widzenia obuocznego. 
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Optometrysta aplikuje soczewki kontaktowe, projektuje i wykonuje wszelkiego typu okulary  i 
pomoce wzrokowe dostosowane do indywidualnego pacjenta i jego warunków anatomicznych, co 
oznacza, i

�
 jego praca jest w tym przypadku podobna do pracy optyka  

i polega zarówno na wykonaniu korekcyjnego szkła optycznego, jak i dostosowanych do niego 
oprawek do okularów przez nastawianie parametrów urz�dze�, szlifowanie, polerowanie i kontrol� 
gotowych szkieł i oprawek. Ta cz��� zada� optometrysty powinna spełnia� tak

�
e wymogi estetyczne 

np. zwi�zane z mod�. 
�RODOWISKO PRACY 
materialne �rodowisko pracy 
 Warunki otoczenia, w jakich optometrysta wykonuje swoj� prac� nie odbiegaj� od przeci�tnych 
warunków pracy biurowo-laboratoryjnej. Pracuje on przede wszystkim w pomieszczeniach 
zamkni�tych - gabinetach. Znajduj� si� tam urz�dzenia i pomoce diagnostyczne oraz cz��� biurowa. 
Pracuj�c tam optometrysta na pewno nie jest nara

�
ony na hałas i zanieczyszczenia pyłami. Natomiast 

je�li wykonuje równie
�
 prac� optyka, to mo

�
e by� nara

�
ony zarówno na szum i zanieczyszczenia 

powietrza pyłami, jak i urazy mechaniczne palców i dłoni. 
warunki społeczne 
 Praca optometrysty polega głównie na kontaktach z lud�mi i dotyczy tak �wiadczenia usług na 
rzecz innych polegaj�cych na diagnozowaniu, informowaniu i  udzielaniu rad pacjentom, jak i  
współpracy  - konsultacji z lekarzami specjalistami, optykami i kolegami optometrystami. Najcz��ciej 
porozumiewa si� z innymi osobi�cie, ale wykorzystuje równie

�
 takie urz�dzenia techniczne jak 

telefon, fax i komputer - Internet. 
Jego praca ma charakter indywidualny, gdy

�
 samodzielnie wykonuje wszystkie czynno�ci na swoim 

stanowisku pracy. Nie znaczy to jednak, 
�
e na ko�cowy rezultat nie maj� wpływu inni ludzie i tak np. 

nieprawidłowe ustawienie parametrów urz�dze� mo
�
e spowodowa� zł� diagnoz� lub wytworzenie 

wadliwych optycznych szkieł korekcyjnych. Praca optometrysty kontrolowana mo
�
e by� przez lekarza 

okulist�, a specyficzny nadzór sprawuj� parametry prawidłowego widzenia. 
warunki organizacyjne  
 Optometrysta w zasadzie ma stałe godziny pracy, któr� wykonuje w dzie� pracuj�c �rednio 8 – 9 
godzin. Cz�sto prowadzi własn� działalno�� gospodarcz� lub jest współwła�cicielem zakładu 
optycznego oferuj�cego pełny zakres usług od zwykłych, mechanicznych napraw okularów do 
zdiagnozowania i skorygowania wad wzroku. 
Optometrysta mo

�
e by� tak

�
e  pracownikiem w zakładzie optycznym. Jednak w obydwu przypadkach 

trudno jest nadzorowa� jego prac�, zwłaszcza je�li zwierzchnik nie jest optometryst�. Ze wzgl�du na 
stały kontakt z lud�mi obowi�zkiem optometrysty jest schludny wygl�d. 

WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE 
 Optometrysta w swojej pracy ma kontakt zarówno z lud�mi jak i specjalistyczn� aparatur� 
diagnostyczn�. W codziennych czynno�ciach bardzo pomaga mu prawidłowa koordynacja wzrokowo 
– słuchowa i optymalny zmysł równowagi. Niezb�dna jest tak

�
e spostrzegawczo��, zr�czno�� r�k i 

palców oraz prawidłowe czucie dotykowe. Ze wzgl�du na wykonywanie precyzyjnych pomiarów i 
czynno�ci powinien mie� tak

�
e dobry wzrok i słuch. 

Po
��dane w jego pracy, zwłaszcza w cz��ci dotycz�cej diagnozy, s� równie

�
 takie umiej�tno�ci jak: 

zdolno�� koncentracji i podzielno�� uwagi,  logicznego rozumowania oraz dobra pami��. Natomiast w 
trakcie wykonywania pomiarów poprzez specjalistyczne urz�dzenia przydaj� si� umiej�tno�ci 
rachunkowe i techniczne. 
Praca z lud�mi wymaga od optometrysty przede wszystkim umiej�tno�ci komunikacyjnych, zwłaszcza 
łatwo�ci w nawi�zywaniu kontaktów z innymi oraz zarówno odporno�ci emocjonalnej, jak i empatii 
czyli umiej�tno�ci wczuwania si� w emocje drugiego człowieka. Po prostu optometrysta musi by� 
"chłodnym" diagnost� z "ludzkimi odruchami".  
Brak kontroli i nadzoru wymaga od człowieka na stanowisku optometrysty samodzielno�ci 
umiej�tno�ci podejmowania szybkich i trafnych decyzji, wytrwało�ci, dokładno�ci oraz samokontroli. 
Z kolei, je�li jest on jednocze�nie wła�cicielem firmy to przydaj� mu si� zdolno�ci kierownicze, 
przekonywania, umiej�tno�ci marketingowe i biznesowe. 
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Praca optometrysty wymaga gotowo�ci do ci�głego pogł�biania wiedzy w tym zakresie (szkolenia, 
sympozja, konferencje np. w Polskim Towarzystwie Optometrii i Optyki z siedzib� w Poznaniu).  

WYMAGANIA FIZYCZNE I ZDROWOTNE 
 Praca optometrysty nie nale

�
y do ci��kich ze wzgl�du na obci��enia fizyczne np. noszenie 

ci��kich przedmiotów. Ale na pewno niesie ze sob� obci��enia psychiczne zwi�zane z 
odpowiedzialno�ci� za podejmowane decyzje dotycz�ce zdrowia drugiego człowieka i z tego powodu 
mo
�
na j� zaliczy� do uci��liwych, 

Najwa
�
niejsza w tym zawodzie jest sprawno�� narz�du wzroku i zmysłu dotyku. Istotna jest te

�
 

sprawno�� układu kostno–stawowego i układu mi��niowego. 
Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu optometrysty byłyby nie skorygowane wady wzroku 
(astygmatyzm) i brak widzenia obuocznego oraz ograniczona sprawno�� ko�czyn górnych, brak 
czucia w palcach, padaczka. Natomiast przeciwwskazania nie dotycz� np. lekkiego niedosłuchu. 
Dopuszcza si� te� mo

�
liwo�� zatrudnienia osób z lekka dysfunkcj� ko�czyn dolnych. 

WARUNKI PODJ�CIA PRACY W ZAWODZIE 
 Do zdobycia zawodu optometrysty prowadzi kilka �cie

�
ek edukacyjnych: 

Pierwsza �cie
�
ka 

Warunkiem wst�pnym jest posiadanie dyplomu mistrza optyki okularowej – zdobywanego po zdaniu 
egzaminów najpierw czeladniczych, a nast�pnie mistrzowskich w Izbie Rzemie�lniczej, je�li jest 
komisja egzaminacyjna tego zawodu. Cechy Optyczne s� w Warszawie, w Krakowie, w Gda�sku, 
Poznaniu, Wrocławiu i razem tworz� Krajow� Rad� Izb Optycznych , 

lub tytułu technika optyki okularowej,  po sko�czeniu odpowiedniej szkoły �redniej np. w Warszawie 
szkoła optyczna na ul. Siennickiej lub w Łodzi . Istniej� równie

�
 optyczne szkoły policealne w Łodzi 

lub Katowicach. Nast�pnie nale
�
y uko�czy� studia, nie ma zastrze

�
e� co do ich kierunku, z tytułem 

magistra i podj�� studia podyplomowe w zakresie optometrii na AM im K. Marcinkowskiego w 
Poznaniu,  II Wydział Lekarski  

Nie ma edukacji optometrii na poziomie ni
�
szym ni

�
 studia wy

�
sze.  

Druga �cie
�
ka     

Po zdobyciu �redniego wykształcenia zarówno ogólnokształc�cego, jak i technicznego mo
�
na podj�� 

studia licencjackie (3 lata) na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Fizyki i 
sko�czy� je z tytułem licencjata optyk okularowy (zawodowe wy

�
sze). Nast�pnie mo

�
na podj�� 

dwuletnie studia magisterskie na Akademii Medycznej w Poznaniu i uko�czy� je z tytułem magistra 
optometrii. 

Trzecia �cie
�
ka     

Mo
�
na podejmowa� studia za granic� np. w Wy

�
szej Szkole Optyki i Optometrii (FfAO Herman 

Pistor) w Jenie w Niemczech. 

 

Bardzo przydatne w wykonywaniu zawodu optometrysty s� zainteresowania fizyk�, matematyk�, 
biologi�, chemi� oraz naukami medycznymi. Ze wzgl�du na stosunkow� rzadko�� uprawiania tego 
zawodu dobrze jest zna� j�zyki obce, zwłaszcza j�zyk angielski i niemiecki, poniewa

�
 wi�kszo�� 

literatury fachowej jest napisana w tych j�zykach. 

MO�LIWO �CI AWANSU W HIERARCHII ZAWODOWEJ 
        Mo

�
liwo�ci awansu w zawodzie optometrysty s� ograniczone. Mo

�
na prowadzi� prywatn� 

praktyk� optometryczn� lub gabinet optometryczny przy zakładzie optycznym. Prawdopodobnie wraz 
z rozwojem tego zawodu, w przyszło�ci rozwin� si� ró�nego rodzaju specjalizacje.     

MO�LIWOSCI PODJ�CIA PRACY PRZEZ DOROSŁYCH 
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         Prac� w tym zawodzie mo
�
e podj�� dorosła osoba w ka

�
dym wieku, nawet po 50 roku 

�
ycia, 

je�li tylko spełni wymogi formalne - uko�czenia studiów podyplomowych w tym kierunku, a stan 
zdrowia jej na to pozwoli. 

ZAWODY POKREWNE 
          Nale

�
y zastanowi� si�  nad lekarzem okulist�, poniewa

�
 je�li optometrysta dokształci si� w 

badaniu refrakcji,  to z pewno�ci� b�dzie zawodem pokrewnym. Funkcje te  w pewnym obszarze 
mo
�
e spełni� równie

�
  mistrz optyki okularowej, który potrafi równie

�
  zbada� refrakcje oczu. W 

Polsce wolno dopasowywa�  optykowi soczewki okularowe (zmiana kierunku promieni �wietlnych w 
oku  nie jest czynno�ci� lekarsk�).  
LITERATURA 
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MO�LIWO �CI ZATRUDNIENIA ORAZ PŁACE 

Na koniec roku 2002 w zawodzie Optometrysta - (3220405), liczba osób bezrobotnych 
zarejestrowanych w urz�dach pracy wynosiła 0  osób. W poszczególnych województwach sytuacja 
kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 0 
Kujawsko-pomorskie 0 
Lubelskie 0 
Lubuskie 0 
Łódzkie 0 
Małopolskie 0 
Mazowieckie 0 
Opolskie 0 
Podkarpackie 0 

Podlaskie 0 
Pomorskie 0 �
l�skie 0 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 0 
Zachodniopomorskie 0 

W drugim półroczu 2002r. liczba ofert pracy zgłoszonych do urz�dów pracy w zawodzie 
Optometrysta wynosiła  1. W poszczególnych województwach zgłoszono  oferty pracy  dla zawodu 
w nast�puj�cej ilo�ci: 
Dolno�l�skie 1 
Kujawsko-pomorskie 0 
Lubelskie 0 
Lubuskie 0 
Łódzkie 0 
Małopolskie 0 
Mazowieckie 0 
Opolskie 0 
Podkarpackie 0 

Podlaskie 0 
Pomorskie 0 �
l�skie 0 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 0 
Zachodniopomorskie 0 

Według danych GUS za 2002 rok przeci�tne wynagrodzenie osób zatrudnionych  w zawodach z grupy 
Optycy i ortopty�ci wynosiło 1940,07. Według tych danych wynagrodzenie w tej grupie zawodów 
wynagrodzenie w poszczególnych województwach kształtowało si� nast�puj�co 
Dolno�l�skie 2680 
Kujawsko-pomorskie 1497,35 
Lubelskie 1878,9 
Lubuskie 0 
Łódzkie 1822,38 
Małopolskie 0 
Mazowieckie 1877,8 
Opolskie 0 
Podkarpackie 0 

Podlaskie 1200 
Pomorskie 0 �
l�skie 2348,37 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 2749,33 
Wielkopolskie 1670 
Zachodniopomorskie 1570,21 

Według danych GUS za 2002 liczba osób pełnozatrudnionych w zawodach z grupy Optycy i 
ortopty�ci,  wynosiła 199. Liczba osób pełnozatrudnionych w tej grupie zawodów w poszczególnych 
województwach kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 10 
Kujawsko-pomorskie 24 
Lubelskie 20 
Lubuskie 0 
Łódzkie 20 
Małopolskie 0 
Mazowieckie 7 
Opolskie 0 
Podkarpackie 0 

Podlaskie 6 
Pomorskie 0 �
l�skie 6 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 36 
Wielkopolskie 60 
Zachodniopomorskie 10 
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XIV.G. OLIGRAFIA I INROLIGATORSTWO 

IN�YNIER POLIGRAF 
kod: 214909 
inne nazwy zawodu:  

ZADANIA I CZYNNO �CI ROBOCZE 
 
In
�
ynier poligraf planuje, organizuje i nadzoruje procesy produkcyjne podstawowego asortymentu 

wyrobów poligraficznych, takich jak: wydawnictwa periodyczne: gazety i czasopisma, wydawnictwa 
nieperiodyczne: ksi��ki, broszury, druki okoliczno�ciowe, tzw. akcydensy: formularze, blankiety 
listowe i rachunkowe, bilety, paragony, czeki kasowe,. oraz galanterii papierniczej: afisze, plakaty, 
pocztówki, kalendarze, papeterie, wizytówki, foldery, nalepki itp. 
Praca in

�
yniera poligrafii jako specjalisty ds. nadzoru i technologii polega na planowaniu procesu 

produkcyjnego, dobieraniu materiałów, sprz�tu i urz�dze� niezb�dnych do wykonania wyrobu 
poligraficznego, nadzorze nad dyscyplin� technologiczn�, minimalizowaniu kosztów wykonania, 
zapewnieniu rentowno�ci produkcji i zakładu, przestrzeganiu warunków ekologicznych i bhp. 
Procesy technologiczne w poligrafii, których efektem ko�cowym s� ksi��ki, gazety, plakaty, 
kalendarze, obejmuj� trzy etapy: przygotowanie formy drukarskiej, druk i procesy wyko�czeniowe. 
W przygotowaniu formy drukarskiej bardzo wa

�
ne s� procesy składu. Obecnie składanie r�czne 

tekstów z pojedynczych, ruchomych czcionek jest wypierane prawie w zupełno�ci przez skład 
maszynowy: linotypowy (skład wierszowy) i monotypowy (skład czcionkowy), a w najnowszych 
technologiach przez skład fotograficzny i komputerowy. W składaniu tekstu najwa

�
niejsz� rol� 

odgrywa technolog. Ustala on, jaki ma by� krój pisma, jaki margines, wielko�� kolumny, czyli 
rozplanowuje uło

�
enie tekstu, wykresów, zdj��, tabel i in. - we współpracy z wydawc�. 

In
�
ynier poligraf planuje i organizuje drukowanie na maszynach poligraficznych, a wi�c odpowiada 

za drugi etap procesu technologicznego. Najbardziej rozpowszechnion� metod� i druku jest offset, 
czyli technika druku płaskiego, zwykle wielobarwnego, w którym miejsca drukuj�ce i nie drukuj�ce 
formy drukarskiej znajduj� si� na jednej płaszczy�nie. Inne techniki druku to: druk wkl�sły - miejsca 
drukuj�ce formy znajduj� si� poni

�
ej miejsc nie drukuj�cych: farba znajduje si� w zagł�bieniach 

formy drukowej, i druk wypukły, tzw. typograficzny - miejsca drukuj�ce znajduj� si� powy
�
ej miejsc 

nie drukuj�cych: farba pokrywa tylko miejsca wypukłe formy drukowej. W zale
�
no�ci od 

asortymentu, który ma by� wydrukowany, in
�
ynier poligraf planuje zastosowanie okre�lonych 

maszyn, urz�dze� i technologii. Zleca tak
�
e zastosowanie innych technik druku (np. druk sitowy). 

Dobiera materiały do druku i oprawy: papier, farby, metal drukarski i inne niezb�dne materiały. W 
zale
�
no�ci od wymaga� zleceniodawcy w opisie technologicznym procesu drukowania zaleca 

stosowanie ró
�
nego rodzaju papieru, takiego jak: papier drukowy zwykły, na druki akcydensowe, 

papier gazetowy, afiszowy, ilustracyjny, mapowy, banknotowy, warto�ciowy, znaczkowy, papier i 
karton offsetowy, papier wkl�słodrukowy. Zleca przygotowanie farb drukarskich o ró

�
norodnych 

odcieniach. Kontroluje zgodno�� wydruku, wykonywanych reprodukcji i in. z projektem.  
W metodyce technologicznej procesu drukowania ustala wzajemne proporcje składników metalu 
drukarskiego, np. ołowiu, antymonu, cyny. Ustala konieczno�� zastosowania innych materiałów, np. 
cynku do produkcji klisz chemigraficznych, mas plastycznych, kauczuku, polichlorku winylu i okre�la 
normy zu

�
ycia tych materiałów. Opracowuje i wdra

�
a nowe technologie zwi�zane z procesami 

wyko�czeniowymi ksi��ek, broszur i czasopism. Zaleca stosowanie opraw w postaci: kartonowej 
mi�kkiej lub twardej, obci�gni�cia skór�, płótnem, materiałami skóropodobnymi, z zaleceniem u

�
ycia 

kleju, nici, drutu, oraz inne metody uatrakcyjnienia wyrobu np. przez lakierowanie, laminowanie, 
wyciskanie napisów, ornamentów i in. 
Opracowuje i wdra

�
a nowe technologie przygotowywania form �wiatłodrukowych 

(fleksograficznych) i nadruków.  
Dobiera urz�dzenia i sprz�t do wykonania zleconego wyrobu. Poszukuje nowych technologii i 
surowców, które mog� skróci� i usprawni� cykl produkcyjny. 
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In
�
ynier poligraf, jako wła�ciciel lub pracownik firmy prywatnej, zbiera zlecenia na wykonywanie 

wyrobów poligraficznych, organizuje prac� wszystkim zatrudnionym i spełnia czynno�ci nadzoruj�ce 
prac�. Prowadzi rozliczenia finansowe zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami o działalno�ci 
gospodarczej.  
 

�RODOWISKO PRACY 
 
materialne �rodowisko pracy 
 
In
�
yniera poligraf pracuje w biurze oraz halach produkcyjnych. S� to pomieszczenia bardzo dobrze 

o�wietlane, wentylowane i ogrzane. 
Takie warunki s� niezb�dne do prawidłowego funkcjonowania urz�dze� i maszyn poligraficznych, a 
tak
�
e ze wzgl�du na charakter wykonywanych czynno�ci, wymagaj�cych nieraz koncentracji i 

precyzji działania. Urz�dzenia i maszyny drukarskie s� �ródłem hałasu i wibracji; zwi�zki chemiczne, 
np.: mentol, kwas ortofosforowy, alkohol izopropylowy, metale drukarskie - ołów, farby i �rodki 
myj�ce - rozpuszczalniki organiczne, powoduj� zanieczyszczenia powietrza gazami i pyłami, a 
substancje łatwopalne nara

�
aj� na poparzenia. 

W zwi�zku z tym istnieje prawdopodobie�stwo zapadania na choroby zawodowe, takie jak: ołowica, 
zatrucia substancjami chemicznymi, przewlekłe choroby skóry, osłabienie słuchu, alergie górnych 
dróg oddechowych, przewlekłe zapalenia spojówek, schorzenia układu nerwowego i układu kr��enia. 
Wyst�puje te

�
 zwi�kszone ryzyko wypadków przy pracy: poparzenia, zatrucia zwi�zkami 

chemicznymi i urazy r�k. 
 

WARUNKI SPOŁECZNE 
 
Praca in

�
yniera poligrafa ma charakter indywidualny, gdy sporz�dza opis technologiczny procesu 

drukowania i wprowadza poprawki do stosowanych technologii, oraz zespołowy, gdy organizuje, 
planuje i nadzoruje przebieg tego procesu, Kontakty z lud�mi s� do�� cz�ste i polegaj� głównie na 
�wiadczeniu usług, organizowaniu całej produkcji poligraficznej, a tak

�
e sprzedawaniu wytworzonych 

artykułów poligraficznych. 
 
warunki organizacyjne 
 
In
�
ynier poligraf pracuje od 6 do 9 godzin na dob�, ale b�d�c wła�cicielem firmy poligraficznej 

pracuje znacznie wi�cej, zale
�
nie od potrzeb. Praca mo

�
e mie� charakter zmianowy, w zale

�
no�ci od 

liczby zlece� do wykonania. Pracuje głównie w dzie�, w wyj�tkowych sytuacjach, gdy klientowi 
zale
�
y np. na szybkim wykonaniu etykietek na butelki, mo

�
e pracowa� w nocy. 

Jego praca jest kontrolowana, ale ten nadzór dotyczy głównych celów i zada� produkcyjnych. Funkcje 
i zale

�
no�ci organizacyjne in

�
yniera poligrafa zale

�� od stanowiska pracy, które zajmuje. Mo
�
e by� 

szefem w swojej firmie b�d� równocze�nie kierownikiem i podwładnym w zakładzie przemysłowym. 
W pracy ponosi odpowiedzialno�� za innych ludzi, za urz�dzenia i funkcjonowanie przedsi�biorstwa 
czy jego wydziału. 
Praca ta wymaga przemieszczania si� na małych i du

�
ych odległo�ciach, np. w poszukiwaniu zlece�, 

w poszukiwaniu rynku zbytu; czasem wymaga wyjazdów słu
�
bowych nawet poza granice kraju w 

celu poznania nowych technologii lub na sympozja naukowe. 
 

WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE 
 
W pracy in

�
yniera poligrafa przydatne s� zainteresowania z zakresu fizyki, mechaniki, elektrotechniki 

i elektroniki, gdy
�
 w przemy�le poligraficznym s� stosowane najnowocze�niejsze maszyny i 

urz�dzenia. Pomocne s� zainteresowania fotografi� i obróbk� chemiczn�. 
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Ze wzgl�du na konieczno�� wprowadzania nowych technologii, nowych maszyn i urz�dze� in�ynier 
poligraf powinien mie� zdolno�� my�lenia twórczego w zakresie dostosowywania tych nowo�ci do 
mo
�
liwo�ci produkcyjnych zakładu, dociekliwo�� przejawiaj�c� si� w wyszukiwaniu w czasopismach 

krajowych i zagranicznych doniesie� o zmianach zachodz�cych w przemy�le poligraficznym na 
�wiecie. Powinien uczestniczy� w spotkaniach naukowych pozwalaj�cych na poszerzanie wiedzy. W 
projektowaniu szaty graficznej ksi��ek, broszur i in. wa

�
na jest wyobra�nia artystyczna i 

przestrzenna, któr� mo
�
e rozwija� stosuj�c np. grafik� komputerow�. 

W organizowaniu i planowaniu pracy zarówno podwładnych, jak i własnej przydaj� si� zdolno�ci 
kierownicze i organizacyjne. Powinien mie� łatwo�� przekonywania zarówno dyrektora zakładu, jak i 
podległych pracowników do zakupu i wdra

�
ania nowych technologii. Niezb�dne w jego pracy s�: 

odpowiedzialno��, samodzielno��, dokładno��, i wytrwało��, np. nieprawidłowe obliczenie proporcji 
chemikalii, metali stosowanych w drukowaniu mo

�
e zniszczy� drukowany asortyment.  

Ze wzgl�du na konieczno�� kontaktów z innymi lud�mi niezb�dna jest umiej�tno�� nawi�zywania 
kontaktów z nimi, jak i łatwo�� wysławiania si�.  
In
�
ynier poligraf powinien liczy� si� z mo

�
liwo�ci� pracy w niesprzyjaj�cych warunkach 

�rodowiskowych (np. wyziewy stosowanych chemikalii , stopów metali i in). 
 

WYMAGANIA FIZYCZNE I ZDROWOTNE 
 
Praca in

�
yniera poligrafa jest zaliczana do lekkich pod wzgl�dem obci��enia fizycznego - nie nale

�
y 

do wyczerpuj�cych fizycznie. Jednak do jej wykonywania jest wymagany dobry stan zdrowia. 
Bezwzgl�dne przeciwwskazania do pracy w tym zawodzie dotycz�: zaburze� równowagi, padaczki i 
innych schorze� centralnego układu nerwowego, daltonizmu, braku widzenia obuocznego, powa

�
nych 

wad wzroku i słuchu, przewlekłych schorze� skóry, ograniczonej sprawno�ci ko�czyn oraz astmy 
oskrzelowej. 
Wzgl�dne przeciwwskazania dotycz� niewielkiego uszkodzenia słuchu i zmian w obwodowym 
układzie nerwowym, płaskostopia, alergii, 

�
ylaków ko�czyn dolnych, schorze� kr�gosłupa, chorób 

układów kr��enia i oddechowego. 
W zawodzie in

�
yniera poligrafa istnieje mo

�
liwo�� zatrudniania niepełnosprawnych w zakresie 

niedosłuchu niewielkiego stopnia. 
 

WARUNKI PODJ�CIA PRACY W ZAWODZIE 
 
W omawianym zawodzie wymagane jest wykształcenie wy

�
sze techniczne. Mo

�
na je zdoby� ko�cz�c: 

Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej (specjalizacja poligraficzna), 00-661 
Warszawa, pl. Politechniki 1, tel. 629 60 70  
  
W zawodzie tym przydatna jest znajomo�� j�zyków obcych ze wzgl�du na konieczno�� zapoznawania 
si� z nowo�ciami technologicznymi (czasopismach obcoj�zycznych). Nie ma 

�
adnych ró

�
nic w 

zatrudnianiu kobiet lub m��czyzn na stanowisku in
�
yniera poligrafa, specjalisty ds. nadzoru i 

technologii. 
Od wła�ciciela prywatnej firmy poligraficznej nie wymaga si� wy

�
szego wykształcenia. Jednak ze 

wzgl�du na siln� konkurencj� na rynku pracy dobrze jest mie� przygotowanie zawodowe.  
 
mo�liwo�� awansu w hierarchii zawodowej  
 
In
�
ynier poligraf ma du

�
e mo

�
liwo�ci awansu. Mo

�
e pracowa� na stanowisku kierownika wydziału, 

ale cz��ciej jest zatrudniany jako dyrektor ds. techniczno-handlowych lub dyrektor naczelny zakładu 
poligraficznego. Osoby maj�ce siln� motywacj� i predyspozycje mog� zaj�� si� prac� naukow�.  
In
�
ynier poligraf mo

�
e otworzy� własn� firm� poligraficzn�, specjalizuj�c� si� w okre�lonym 

asortymencie, okre�lonej technice druku (urz�dzenia, maszyny i materiały s� bardzo drogie). 
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mo�liwo�� podj�cia pracy przez dorosŁych 
 
W omawianym zawodzie istnieje mo

�
liwo�� zatrudniania osób bez wzgl�du na ich wiek, pod 

warunkiem, 
�
e stan zdrowia i wykształcenie s� zgodne z wymaganiami zawodu. 

ZAWODY POKREWNE 
 
in
�
ynier przetwórstwa skóry, 

in
�
ynier włókiennik, 

in
�
ynier technologii drewna, 

in
�
ynier elektronik, 

technik poligraf. 
literatura 
 
Poligrafika - miesiecznik. �
wiat Druku -kwartalnik. 

Klasyfikacja Zawodów i Specjalno�ci, MPiPS, Warszawa 1995. 
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MO�LIWO �� ZATRUDNIENIA ORAZ PŁACE 

Na koniec roku 2002 w zawodzie In�ynier poligraf  - (2149010), liczba osób bezrobotnych 
zarejestrowanych w urz�dach pracy wynosiła 23  osób. W poszczególnych województwach sytuacja 
kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 0 
Kujawsko-pomorskie 0 
Lubelskie 0 
Lubuskie 0 
Łódzkie 4 
Małopolskie 0 
Mazowieckie 18 
Opolskie 0 
Podkarpackie 0 

Podlaskie 0 
Pomorskie 0 �
l�skie 0 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 1 
Zachodniopomorskie 0 

W drugim półroczu 2002r. liczba ofert pracy zgłoszonych do urz�dów pracy w zawodzie In�ynier 
poligraf  wynosiła  5. W poszczególnych województwach zgłoszono  oferty pracy  dla zawodu w 
nast�puj�cej ilo�ci: 
Dolno�l�skie 0 
Kujawsko-pomorskie 0 
Lubelskie 0 
Lubuskie 0 
Łódzkie 1 
Małopolskie 1 
Mazowieckie 3 
Opolskie 0 
Podkarpackie 0 

Podlaskie 0 
Pomorskie 0 �
l�skie 0 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 0 
Zachodniopomorskie 0 

Według danych GUS za 2002 rok przeci�tne wynagrodzenie osób zatrudnionych  w zawodach z grupy 
Architekci, in

�
ynierowie i pokrewni nie sklasyfikowani w innym miejscu wynosiło 4205,48. Według 

tych danych wynagrodzenie w tej grupie zawodów wynagrodzenie w poszczególnych województwach 
kształtowało si� nast�puj�co 
Dolno�l�skie 3858,32 
Kujawsko-pomorskie 2984,07 
Lubelskie 3161,16 
Lubuskie 4137,52 
Łódzkie 3508,62 
Małopolskie 3704,81 
Mazowieckie 5189,95 
Opolskie 3809,3 
Podkarpackie 2642,04 

Podlaskie 2337,74 
Pomorskie 5858,18 �
l�skie 4070,48 �
wi�tokrzyskie 2558,19 

Warmi�sko-mazurskie 5851,87 
Wielkopolskie 4275,86 
Zachodniopomorskie 3734,8 

Według danych GUS za 2002 liczba osób pełnozatrudnionych w zawodach z grupy Architekci, 
in
�
ynierowie i pokrewni nie sklasyfikowani w innym miejscu,  wynosiła 7499. Liczba osób 

pełnozatrudnionych w tej grupie zawodów w poszczególnych województwach kształtowała si� 
nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 554 
Kujawsko-pomorskie 352 
Lubelskie 244 
Lubuskie 118 
Łódzkie 350 
Małopolskie 624 
Mazowieckie 1680 
Opolskie 188 
Podkarpackie 399 

Podlaskie 66 
Pomorskie 413 �
l�skie 1111 �
wi�tokrzyskie 202 

Warmi�sko-mazurskie 270 
Wielkopolskie 742 
Zachodniopomorskie 186 
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TECHNIK POLIGRAF 
 
kod: 311909 
inne nazwy zawodu: drukarz, poligraf 
 
zadania i czynno�ci robocze 
 
 Poligraf odpowiada za całokształt działa� składaj�cych si� na proces druku ksi��ek czasopism, gazet, 
ulotek, opakowa� itp. Ostateczny efekt jego pracy w postaci ksi��ki lub czasopisma czytelnik 
otrzymuje do r�ki.  
 Do niedawna mówiło si� o sztuce drukarskiej. Teraz drukarstwo to przemysł poligraficzny. Cykl 
produkcyjny rozpoczyna si� w wydawnictwie, gdzie autor składa swoje teksty, rysunki, projekty 
graficzne, zdj�cia, itp. elementy stanowi�ce materiały do druku dzieła. Redaktor techniczny ocenia 
otrzymane materiały pod wzgl�dem przydatno�ci do druku i za pomoc� umownych znaków na 
maszynopisie ustala, jak� wielko�ci� i krojem czcionki b�dzie drukowana ksi��ka, jak składane b�d� 
tytuły, jak wielkie b�d� wci�cia akapitowe i marginesy oraz sposób rozmieszczenia ilustracji. 
Wykonuje makiet� ksi��ki. Swoj� prac� przekazuje do zakładu poligraficznego na r�ce technologa. 
 Technolog ustala z redaktorem technicznym, jakie warunki powinien spełnia� produkt finalny, czyli 
ksi��ka. Znaj�c wymagania wydawnictwa, technolog sporz�dza kart� operacyjno-technologiczn� na 
podstawie makiety, uwzgl�dniaj�c przepisy instrukcji technologicznej, normy bran

�
owe, normy 

ogólnokrajowe aktualnie obowi�zuj�ce w bran
�
y poligraficznej. Bierze udział w kontroli wst�pnej, a 

wi�c kontroli materiałów wydawniczych pod k�tem przydatno�ci do okre�lonego celu, co zapewnia 
prawidłowy przebieg procesu produkcyjnego i osi�gni�cie wysokiej jako�ci produktu finalnego. 
Technolog zleca poszczególnym działom wykonanie okre�lonych etapów produkcji w wyznaczonych 
terminach, koordynuje prace ró

�
nych działów, dokonuje kontroli mi�dzyoperacyjnych, by jak 

najwcze�niej wychwyci� bł�dy i nieprawidłowo�ci.  
 Sprawdzony przez technologa maszynopis trafia do pracowni składu, ilustracje − do pracowni 
fotografii reprodukcyjnej, a zdj�cia − do obróbki skanerowej. Przy składaniu du

�
ych form bierze 

udział zwykle kilku składaczy tekstu, którzy na podstawie maszynopisu i informacji na nim 
naniesionych składaj� tekst ksi��ki korzystaj�c z komputerów (obecnie rzadko skład odbywa si� z 
pojedynczych czcionek). Zło

�
ony tekst zostaje na�wietlony na na�wietlarce komputerowej na materiał 

�wiatłoczuły i podlega obróbce fotochemicznej. Ilustracje w postaci projektów graficznych w 
pracowni reprodukcji s� przenoszone na kamerze reprodukcyjnej na foli� �wiatłoczuł�. Zdj�cia przy 
u
�
yciu skanera s� analizowane po-punktowo, ze wzgl�du na barw�, przez głowic� odczytuj�c� i 

zapisywane na folii �wiatłoczułej, która jest poddawana obróbce fotochemicznej w wywoływarce 
automatycznej. 
 Tak przygotowane materiały s� zgodnie z makiet� naklejane na przezroczyst� foli� i stanowi� formy 
kopiowe, z których kopista wykonuje formy drukowe. Kopista, wykonuj�c form� do druku 
offsetowego przez formy kopiowe w specjalnej ramie ze �ródłem �wiatła emituj�cym promienie 
ultrafioletowe, na�wietla blachy aluminiowe z warstw� �wiatłoczuł�. Po zastosowaniu odpowiedniej, 
zalecanej przez producenta, obróbki chemicznej otrzymuje form� drukow�. Korzystaj�c z tych 
samych form kopiowych lub form drukowych w zale

�
no�ci od techniki, jak� si� posługuje, wykonuje 

odbitki próbne, które stanowi� kontrol� jako�ci form kopiowych i form drukowych, a tak
�
e w 

pewnym stopniu b�d� wzorcem dla maszynisty wykonuj�cego druk nakładowy. Form� drukow� 
przekazuje do działu maszyn.  
 Maszynista mocuje form� na maszynie, dokonuje całej, przewidzianej instrukcj�, obsługi maszyny, 
wykonuje odbitki próbne, a po ich sprawdzeniu drukuje wła�ciwy nakład, stale kontroluj�c jako�� 
druku. Wydrukowany nakład trafia do introligatorni, gdzie arkusze podlegaj� obróbce 
introligatorskiej. 
 �
rodowisko pracy 
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materialne �rodowisko pracy 
 
 Ka
�
da ze specjalno�ci zawodu technika poligrafa stawia wymagania co do rodzaju pomieszcze� i 

oprzyrz�dowania. Technologowi i redaktorowi technicznemu wystarczy pokój biurowy z 
urz�dzeniami biurowymi, przyborami do pisania i kre�lenia. Coraz cz��ciej wykorzystuj� w swej 
pracowni komputer. Składanie tekstów wymaga zorganizowania pracowni z sieci� komputerów dla 
kilku lub kilkunastu osób. Coraz rzadziej skład odbywa si� r�cznie w pracowni zwanej zecerni� lub na 
maszynach składaj�cych. Operator skanera, fotograf reprodukcyjny, kopista wymagaj� odr�bnych, 
wła�ciwie przygotowanych, skomputeryzowanych pracowni, wykorzystuj� pisane specjalnie dla nich 
programy komputerowe. Ka

�
da z tych pracowni stanowi jakby odr�bn� cało��, ale wszystkie razem s� 

�ci�le powi�zane i nazywane “przygotowalni�”. Pracownie te wymagaj� wyodr�bnionego, ciemnego 
pomieszczenia, szeroko s� tu stosowane materiały �wiatłoczułe. Sam druk wymaga ju

�
 hali maszyn 

drukuj�cych.  
 Podobnie jak w wi�kszo�ci zawodów, omawiana praca nie pozostaje bez wpływu na organizm ludzi, 
którzy j� wykonuj�. Najwi�kszym zagro

�
eniem dla maszynistów, niezale

�
nie od specjalno�ci, jest 

hałas w hali maszyn, pomimo systematycznych kontroli i stosowania indywidualnych �rodków 
ochrony. Maszyni�ci s� tak

�
e nara

�
eni na powstawanie 

�
ylaków ko�czyn dolnych, poniewa

�
 podczas 

wykonywania swojej pracy musz� chodzi� albo sta�. Zagro
�
enie stanowi� równie

�
 wiruj�ce cz��ci 

maszyn. Nie bez wpływu na organizm jest wi�kszo�� �rodków chemicznych stosowanych w poligrafii, 
chocia

�
 niektóre z nich coraz cz��ciej zyskuj� miano ekologicznych. Podczas składu r�cznego, czyli 

zecerskiego, nieunikniony jest, poprzez dłonie, bezpo�redni kontakt z czcionkami wykonanymi ze 
stopu zawieraj�cego ołów. Jeszcze do niedawna ołowica była chorob� zawodow� poligrafów. Wysoki 
stopie� komputeryzacji całego procesu przygotowania i druku powoduje z kolei stały kontakt z polem 
elektromagnetycznym. Jednak, jak wskazuj� przeprowadzone badania, jego wielko�� jest znacznie 
mniejsza od dopuszczalnej, a wi�c nie nale

�
y si� go obawia�. 

 
warunki społeczne 
 
 Praca w zawodzie poligrafa ma charakter zespołowy. Załoga zakładu stanowi jakby jedn� dru

�
yn�. Na 

efekt ko�cowy, czyli pozycj� trafiaj�c� do r�k czytelnika, pracuje cały zespół. Proces technologiczny 
prócz zespołowo�ci gwarantuje tak

�
e indywidualizacj� pracy. Podział na specjalno�ci wymaga od 

fachowca znajomo�ci całego procesu, ale w szczególno�ci mistrzostwa w �ci�le okre�lonej dziedzinie, 
odpowiedzialno�ci za pewien fragment pracy, który ma ogromny wpływ na efekty uzyskiwane w 
procesach po nim nast�puj�cych. Bezzakłóceniowy proces produkcji  
jest mo

�
liwy tylko dzi�ki doskonałej współpracy zespołu. Kontakty z klientami odbywaj� si� za 

po�rednictwem technologa i redaktora technicznego, którzy stanowi� ogniwo ł�cz�ce ludzi 
pracuj�cych w zakładzie ze zleceniodawcami. Tylko w wyj�tkowych wypadkach, przy zleceniach 
dotycz�cych szczególnie skomplikowanych prac, zleceniodawca kontaktuje si� z fachowcami 
poszczególnych specjalno�ci, których praca b�dzie si� składa� na wykonanie danego zlecenia. 
Najcz�stsze sposoby komunikacji to: kontakty wewn�trz zespołu odbywaj�ce si� bezpo�rednio, za 
pomoc� urz�dze� technicznych i dokumentacji technologicznej. 
 
warunki organizacyjne 
 
 W zale

�
no�ci od tego, z jakim zakładem poligraficznym mamy do czynienia, mo

�
emy zetkn�� si� z 

ro
�
nymi formami organizacji czasu pracy. Zakłady poligraficzne drukuj�ce du

�
e dzieła, du

�
e formy, z 

reguły maj� stałe godziny pracy. Małe zakłady reguluj� czas pracy w zale
�
no�ci od otrzymanych 

zamówie�. Zakłady prowadz�ce druk gazet i czasopism pracuj� najcz��ciej w systemie zmianowym. 
Druk dzienników odbywa si� noc�. Decyduj�c si� na prac� w takim zakładzie nale

�
y by� 

przygotowanym na prac� w systemie ci�głym.  
 Du
�
e zakłady posiadaj� rozbudowany system nadzoru (brygadzi�ci, kierownicy), wła�ciwym 

nadzorem nad procesem technologicznym zajmuj� si� technolodzy i redaktorzy techniczni. Istnieje 
równie

�
 du
�
a swoboda podejmowania decyzji dotycz�cych sposobu wykonania pracy, pod warunkiem 

uzyskania efektu ko�cowego na danym etapie produkcji, zgodnego z wytycznymi technologicznymi i 
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obowi�zuj�cymi normami. Praca zespołowa wymaga �cisłej współpracy poligrafów poszczególnych 
specjalno�ci, gdy

�
 bł�d popełniony w trakcie pracy na jednym stanowisku mo

�
e spowodowa� du

�
e 

straty materialne, czyli konieczno�� przeznaczenia wydrukowanego nakładu na makulatur�. Praca jest 
urozmaicona, wymagaj�ca traktowania ka

�
dego zlecenia jak nowego wyzwania. 

 

WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE 
 
 Praca w zawodzie poligrafa stawia przed kandydatem pewne wymagania natury psychologicznej. 
Poligraf powinien posi��� niektóre zdolno�ci i sprawno�ci, a niektóre zainteresowania ci�gle rozwija� 
i pogł�bia�. Podstawowymi sprawno�ciami niezb�dnymi na wszystkich stanowiskach s� cechy 
okre�laj�ce tzw. wy�mienity wzrok. Niezb�dne s� zdolno�ci ostrego widzenia, porównywania lub 
odró

�
niania barw pod wzgl�dem odcieni, nasycenia i jasno�ci, rozpoznawania barw lub ich 

kombinacji, a tak
�
e spostrzegawczo�� dotycz�ca rozpoznawania szczegółów i niewielkich ró

�
nic 

mi�dzy przedmiotami. Trudno sobie wyobrazi�, aby fotograf wykonuj�cy reprodukcj� b�d� operator 
skanera analizuj�cy i selekcjonuj�cy barwy oryginału, mog�cy na nie wpływa� poprzez ich 
wzmacnianie lub osłabianie, czy kopista wykonuj�cy próbne odbitki, czy wreszcie maszynista 
operuj�cy farb� drukarsk�, nie rozpoznawali barw w szerokim zakresie, nie dostrzegali ró

�
nic w 

nasyceniu czy odcieniu. Podczas wszelkiego rodzaju kontroli mi�dzyoperacyjnych istnieje 
konieczno�� porównywania i rozpoznawania ró

�
nic mi�dzy bardzo małymi punktami i bardzo 

cienkimi kreskami. Cz��� ��da� fotografa i operatora skanera jest wykonywana w ciemni, wi�c dla 
tych dwu specjalno�ci niezb�dn� cech� jest widzenie o zmroku.  
 Praca z klawiatur� komputera, r�czny retusz i monta

�
, obsługa wszelkiego rodzaju maszyn 

poligraficznych wymagaj� zr�czno�ci r�k, a szczególnie palców. W du
�
ej mierze monta

�
 i retusz, 

które polegaj� na nanoszeniu lub usuwaniu drobnych elementów, wymagaj� biegłego posługiwania 
si� precyzyjnymi narz�dziami r�cznymi, to jest współdziałania narz�du wzroku i ruchu. Na 
wszystkich stanowiskach zadania musz� by� wykonywane bardzo precyzyjnie, co wymaga skupienia 
uwagi na tym samym zaj�ciu przez dłu

�
szy czas.  

 Praca odbywa si� w zespole, w którym ka
�
dy odgrywa �ci�le okre�lon� rol�, jego działania s� 

podporz�dkowane głównemu celowi, ale we własnej specjalno�ci ma du
�� swobod� w podejmowaniu 

decyzji. Taki system operacyjny wymusza współdziałanie z innymi, w pewnym zakresie umiej�tno�� 
podporz�dkowania si� grupie, przy równoczesnym samodzielnym planowaniu i organizowaniu 
własnej pracy. Samodzielno�� w działaniu ma prawo istnie� tylko w przypadku umiej�tno�ci 
rozumowania logicznego tj. dostrzegania zwi�zków miedzy przyczynami a skutkami.  Na wszystkich 
stanowiskach, a zwłaszcza przy składaniu tekstów, niezb�dna jest dobra pami�� i uzdolnienia 
rachunkowe - im wi�cej znaków uda si� składaczowi zapami�ta� jednorazowo, tym mniej czasu traci 
na zagl�danie do maszynopisu. Jedn� z najwa

�
niejszych umiej�tno�ci jest doskonała znajomo�� 

j�zyka polskiego, zasad ortografii i stylistyki, a tak
�
e poczucie pi�kna i wyobra�nia plastyczna.  

 Ka
�
dego z pracowników poligrafii powinna cechowa� wytrwało��, cierpliwo�� i dokładno��. 

Wytrwało�� - poniewa
�
 czasami podejmuje si� wiele prób, zanim osi�gnie si� zadowalaj�cy efekt. 

Dokładno�� to cecha wprost niezb�dna, gdy
�
 w całym cyklu technologicznym wymaga si� 

przestrzegania procedur i norm. W zwi�zku z tym na ka
�
dym etapie produkcji dokonuje si� 

wielokrotnych pomiarów g�sto�ci optycznych, pomiarów farb, precyzyjnego pasowania kolorów itp. 
Przemysł poligraficzny z dnia na dzie�, rozwija si�, usprawnia, mechanizuje i komputeryzuje, a zatem 
by sprosta� nowym trendom adept sztuki poligraficznej musi by� ciekaw nowinek technicznych i 
naukowych dotycz�cych jego dyscypliny. Powinien interesowa� si� matematyk� i chemi�, a w 
zwi�zku z coraz wy

�
szym stopniem komputeryzacji poligrafii − przede wszystkim informatyk�.  

 
wymagania fizyczne i zdrowotne 
 
 Prac� w tym zawodzie nale

�
y traktowa� jako lekk� i bardzo lekk�, tylko prac� maszynisty jako 

�rednio ci��k�. Podstawowym wymaganiem zdrowotnym jest ponadprzeci�tnie sprawny wzrok oraz 
niezwykle zr�czne r�ce. Tylko maszynistów powinna cechowa� wysoka ogólna wydolno�� fizyczna, 
du
�
a sprawno�� układu mi��niowego i kostno-stawowego, a tak

�
e du

�
a odporno�� na hałas i 
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monotoni� pracy. Z uwagi na cz�sty kontakt ze �rodkami chemicznymi, pyl�cy w czasie druku papier, 
w�ród przeciwwskaza� nale

�
y wymieni� skłonno�ci do alergii, a tak

�
e zaburzenia w działaniu narz�du 

oddychania.  
 W zawodzie poligrafa, z wyj�tkiem specjalno�ci “maszynista”, istnieje mo

�
liwo�� zatrudnienia 

odpowiednio przygotowanych zawodowo osób niepełnosprawnych. W specjalno�ci “składanie 
tekstów” istnieje mo

�
liwo�� zatrudnienia głuchoniemych, niesłysz�cych, niedosłyszacych, z 

dysfunkcj� ko�czyn dolnych, a tak
�
e osób poruszaj�cych si� na wózkach inwalidzkich. W charakterze 

fotografa reprodukcyjnego mog� by� zatrudnieni głuchoniemi, niesłysz�cy i niedosłysz�cy. 
Operatorem skanera mo

�
e zosta� osoba głuchoniema, niesłyszaca, niedosłysz�ca, z dysfunkcj� 

ko�czyn dolnych, a nawet poruszaj�ca si� na wózku inwalidzkim. Obowi�zki kopisty mo
�
e spełnia� 

osoba głuchoniema, głucha, niedosłysz�ca, z dysfunkcj� ko�czyn dolnych oraz poruszaj�ca si� na 
wózku inwalidzkim.  Zatrudnienie niepełnosprawnych jest mo

�
liwe tylko w wypadku usuni�cia barier 

architektonicznych i stanowiskowych. Usuwanie barier architektonicznych bywa kosztowne, 
natomiast pozbycie si� barier stanowiskowych nie wymaga a

�
 tylu nakładów. 

 

WARUNKI PODJ�CIA PRACY W ZAWODZIE 
 
 Do podj�cia pracy na wi�kszo�ci stanowisk w zakładach poligraficznych wymagane jest 
wykształcenie co najmniej �rednie, chocia

�
 zdarzaj� si� odst�pstwa od tej zasady. Maszynist� ró�nych 

technik mo
�
na zosta� maj�c uko�czon� zasadnicz� szkoł� poligraficzn� o tym profilu, ale pracodawcy 

ch�tniej zatrudniaj� absolwentów technikum. Fotografem reprodukcyjnym, operatorem skanera, 
kopist� i składaczem tekstów mo

�
na zosta� po uko�czeniu tylko technikum poligraficznego, redaktor 

techniczny powinien mie� wykształcenie pomaturalne, a technolog − wy
�
sze wykształcenie 

poligraficzne. Do podj�cia pracy we wszystkich specjalno�ciach wła�ciwie niezb�dna jest znajomo�� 
obsługi komputera i odpowiedniego dla danej specjalno�ci oprogramowania, a takie umiej�tno�� 
obsługi urz�dze� wysoko zautomatyzowanych. Coraz cz��ciej do wła�ciwego wypełniania 
obowi�zków potrzebna jest znajomo��, oprócz j�zyka polskiego, równie

�
 j�zyków europejskich, 

najcz��ciej angielskiego i niemieckiego lub przynajmniej jednego z nich.  
 W Polsce istnieje kilka szkół poligraficznych, natomiast tylko jedna kształci we wszystkich 
specjalno�ciach. Szkoł� t� jest Technikum Poligraficzne im. J. Piłsudskiego, 00-178 Warszawa, ul. 
Stawki 14, tel.31-52-61. Technikum Poligraficzne wchodzi w skład Zespołu Szkół Poligraficznych, do 
którego nale

�� równie
�
: Zasadnicza Szkołe Zawodowa, Pomaturalne Studium Redakcji Technicznej, a 

tak
�
e Technikum kształc�ce w systemie wieczorowym i zaocznym. Po uko�czeniu szkoły �redniej 

nauk� zawodu mo
�
na kontynuowa� na Politechnice Warszawskiej w Instytucie Poligrafii (Warszawa, 

ul. Konwiktorska 1). 
 
MO�LIWO

��
 awansu w hierarchii zawodowej 

  
 W zawodzie “technik poligraf” nie istnieje w zasadzie formalna struktura awansowania, tzn. 
podniesienie kwalifikacji czy mistrzostwo w swojej specjalno�ci nie powoduj� automatycznego 
postawienia pracownika wy

�
ej w hierarchii zawodowej. Wysokie kwalifikacje i skuteczno�� działa� 

powoduj� wzrost płac pracownika, a cz�sto inne zakłady oferuj� takim osobom lepsze warunki, 
nowocze�niejsze urz�dzenia, wy

�
sze wynagrodzenie. W zawodzie miernikiem awansu jest głównie 

wynagrodzenie, chocia
�
 stanowisko np. szefa produkcji jest równie

�
 dowodem uznania i powa

�
ania. 

Awans na wy
�
sze stanowisko w hierarchii zawodowej jest w zasadzie mo

�
liwy głównie w wielkich 

zakładach. Z pracownika stanowiskowego mo
�
na awansowa� na brygadzist�, pó�niej na kierownika 

działu lub zmianowego, potem na technologa lub szefa produkcji, a nawet, je�li kandydat posiada 
odpowiednie kwalifikacje, mo

�
na zosta� dyrektorem zakładu. 

 
mo
�
liwo�� podj�cia pracy przez dorosłych 

 
 Prac� w tym zawodzie podejmuj� najcz��ciej ludzie młodzi, tu

�
 po uko�czeniu szkoły �redniej, 

chocia
�
 cz�sto młodzie

�
 podejmuje prac� jeszcze w czasie trwania nauki w rodzinnych, 
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wielopokoleniowych zakładach. Wielu absolwentów próbuje swych sił tu
�
 po uko�czeniu szkoły w 

innych dziedzinach, lecz po ró
�
nych do�wiadczeniach wraca do wyuczonego zawodu. Nie istniej� 

przeszkody prawne typu ”okre�lona długo�� przerwy w wykonywaniu zawodu”. Podstawowa 
trudno�� to szybki post�p techniczny, dlatego po dłu

�
szej przerwie mo

�
liwo�� powrotu do zawodu 

staje si� problematyczna.  
 Nie została okre�lona górna granica wieku, w jakim mo

�
na podj�� kształcenie i prac� w zawodzie, 

jest to ograniczone tylko indywidualnymi cechami osobowo�ciowymi oraz bod�cami motywuj�cymi 
kandydata. Warszawska szkoła poligraficzna ma du

�
e do�wiadczenie w kształceniu osób dorosłych. 

Coraz cz��ciej podejmowane s� próby organizowania kursów, na których odbywa si� praktyczne 
przekwalifikowywanie z innych zawodów na zawód poligrafa. S� to nowe procesy, dlatego zbyt 
wcze�nie na ocen� ich skutków. 
 

 ZAWODY POKREWNE 
 
maszynistka 
fotograf 
operator sprz�tu komputerowego 
grafik komputerowy 
 
 
literatura 
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�
na 20/22, tel.43-18-95  
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MO�LIWO �CI ZATRUDNIENIA ORAZ PŁACE 

Na koniec roku 2002 w zawodzie Technik poligraf  - (31112), liczba osób bezrobotnych 
zarejestrowanych w urz�dach pracy wynosiła 747  osób. W poszczególnych województwach sytuacja 
kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 87 
Kujawsko-pomorskie 38 
Lubelskie 14 
Lubuskie 7 
Łódzkie 128 
Małopolskie 47 
Mazowieckie 150 
Opolskie 6 
Podkarpackie 17 

Podlaskie 7 
Pomorskie 33 �
l�skie 86 �
wi�tokrzyskie 62 

Warmi�sko-mazurskie 6 
Wielkopolskie 54 
Zachodniopomorskie 5 

W drugim półroczu 2002r. liczba ofert pracy zgłoszonych do urz�dów pracy w zawodzie Technik 
poligraf  wynosiła  44. W poszczególnych województwach zgłoszono  oferty pracy  dla zawodu w 
nast�puj�cej ilo�ci: 
Dolno�l�skie 2 
Kujawsko-pomorskie 7 
Lubelskie 0 
Lubuskie 0 
Łódzkie 19 
Małopolskie 1 
Mazowieckie 10 
Opolskie 0 
Podkarpackie 0 

Podlaskie 1 
Pomorskie 2 �
l�skie 2 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 0 
Zachodniopomorskie 0 

Według danych GUS za 2002 rok przeci�tne wynagrodzenie osób zatrudnionych  w zawodach z grupy 
Technicy poligrafii wynosiło 2468,49. Według tych danych wynagrodzenie w tej grupie zawodów 
wynagrodzenie w poszczególnych województwach kształtowało si� nast�puj�co 
Dolno�l�skie 2138,45 
Kujawsko-pomorskie 2172,61 
Lubelskie 1766,85 
Lubuskie 3250,33 
Łódzkie 2075,3 
Małopolskie 1869,76 
Mazowieckie 2911,4 
Opolskie 0 
Podkarpackie 1736,42 

Podlaskie 1756,31 
Pomorskie 1952 �
l�skie 1914,24 �
wi�tokrzyskie 2292,22 

Warmi�sko-mazurskie 1283,21 
Wielkopolskie 2626,99 
Zachodniopomorskie 1503,92 

Według danych GUS za 2002 liczba osób pełnozatrudnionych w zawodach z grupy Technicy 
poligrafii,  wynosiła 3109. Liczba osób pełnozatrudnionych w tej grupie zawodów w poszczególnych 
województwach kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 225 
Kujawsko-pomorskie 62 
Lubelskie 119 
Lubuskie 7 
Łódzkie 109 
Małopolskie 280 
Mazowieckie 1560 
Opolskie 0 
Podkarpackie 91 

Podlaskie 172 
Pomorskie 11 �
l�skie 146 �
wi�tokrzyskie 37 

Warmi�sko-mazurskie 38 
Wielkopolskie 232 
Zachodniopomorskie 20 
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INTROLIGATOR  
kod: 7345 
inne nazwy zawodu: 

ZADANIA I CZYNNO �CI ROBOCZE  
 
 Głównym celem pracy introligatora jest nadanie formy u�ytkowej (ksi��ki, broszury, czasopisma) 
arkuszom zadrukowanym tekstem i ilustracjami. Produkuje on tak�e galanteri� papierow� (pudła, 
pudełka, etui) oraz oprawia okoliczno�ciowe druki (albumy, klasery, prace dyplomowe), oprawia 
reprinty (współcze�nie drukowane kopie starych druków lub manuskryptów). Introligatorzy 
o najwy�szych kwalifikacjach zajmuj� si� tak�e oprawianiem i wykonywaniem (dorabianiem, 
odtwarzaniem) okładek do zabytkowych, starych ksi��ek.  
 W zawodzie introligatora wyst�puje specjalizacja. 
 Najcz��ciej spotykane jest stanowisko introligatora poligraficznego - pracownika samodzielnego 
zakładu introligatorskiego lub wydziału drukarni. 
 Praca introligatora poligraficznego polega na wykonaniu z zadrukowanych arkuszy tzw. wkładu oraz 
ł�czeniu go z okładk� lub nadaniu mu innej formy u�ytkowej. W tym celu introligator przycina 
arkusze do formatu, złamuje (składa) oraz ł�czy je w tzw. wkład (zszywaj�c lub klej�c). Na ko�cu 
ł�czy wkład z okładk� lub wyka�cza w inny sposób.  
 W swojej pracy introligator wykonuje ró�ne operacje technologiczne, m.in. krojenie papieru, 
złamywanie (składanie) arkuszy, szycie ni�mi lub drutem, klejenie, ł�czenie wkładu z okładk� czy 
uszlachetnianie okładki: lakierowanie lub foliowanie).  
 Introligator posługuje si� przy pracy urz�dzeniami i maszynami z nap�dem elektrycznym (rzadziej 
mechanicznym) i - coraz powszechniej -specjalistycznymi automatami, sterowanymi komputerem lub 
mikroprocesorem. Automaty ustawione w ci�gu technologicznym tworz� tzw. lini� potokow�, która 
umo�liwia opraw� wydawnictw w jednym cyklu technologicznym (od wydrukowanych arkuszy 
przyj�tych z maszyny - po gotowe do ekspedycji ksi��ki, czasopisma, broszury itp.).  
 Poszczególne operacje technologiczne introligator wykonuje za pomoc� specjalistycznych urz�dze�: 
krajarki papieru, umo�liwiaj�cej, np. krojenie papieru do formatu, złamywarki umo�liwiaj�cej 
składanie arkuszy, zszywarki drutem i ni�mi, klejarki, automatów do opraw bezszwowych czy maszyn 
do lakierowania i laminowania, np. okładek.  
 Kolejn� specjalizaj� w zawodzie introligatora jest stanowisko: introligator galanteryjny . Wykonuje 
on z papieru ozdobne pudła (np. na kapelusze, na prezenty), pudełka i etui (na bi�uteri�, galanteri� 
ozdobn� czy okoliczno�ciowe: statuetki, puchary). Galanteria introligatorska robiona jest na 
zamówienie. Introligator wykonuje samodzielnie zlecon� prac� od projektu a� do wyko�czenia. 
U�ywa przy tym prostych narz�dzi r�cznych: krajarki, no�yczek, igieł, prasy. Introligator galanteryjny 
sporz�dza tak�e artystyczne oprawy wydawnictw o charakterze okoliczno�ciowym lub bibliofilskim, 
np. okładki albumów, klaserów, kalendarzy, ksi�g pami�tkowych. Specjalno�ci� introligatora 
galanteryjnego s� tak�e oprawy reprintów (współcze�nie drukowanych kopii starych ksi��ek, np. 
słowników, literatury pi�knej, albumów itp). Najlepsi mistrzowie wykonuj� naprawy zabytków 
ksi��kowych: dorabiaj� lub odtwarzaj� okładki, robi� nowe oprawy.  
 Sporz�dzaj�c oprawy i okładki do reprintów, zwłaszcza starych ksi��ek, introligator odtwarza metody 
i cz�sto na�laduje styl dawnych mistrzów. W pracy stosuje np. materiały skóropodobne, imituj�ce 
surowce tradycyjnie u�ywane w introligatorstwie, oraz oryginaln� skór�, płótna, papier.  
 �
RODOWISKO PRACY  

 
materialne �rodowisko pracy 
 
 Introligator jest pracownikiem samodzielnej firmy introligatorskiej lub jednego z wydziałów zakładu 
poligraficznego czy zakładu rzemie�lniczego. Miejscem jego pracy jest wi�c hala produkcyjna lub 
warsztat. Pracuje w pozycji stoj�cej, np. przy obsłudze maszyn i automatów, lub siedz�cej, gdy 
wykonuje precyzyjne czynno�ci manualne.  
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 W trakcie zaj�� introligator chodzi, przenosi i przewozi ci��kie palety z papierem, który przekłada 
i układa.  
 Powietrze w introligatorni, zapylone pyłami papieru oraz uwalnianym w postaci proszku �rodkiem 
przeciw odci�ganiu farby drukarskiej, stanowi pewne zagro�enie pylic� płuc, mo�e te� powodowa� 
stany zapalne i nie�yty oskrzeli oraz górnych dróg oddechowych. Szkodliwe s� tak�e opary lakierów 
i tworzyw sztucznych stosowanych do uszlachetniania okładek, mog� one wywoływa� nie�yty lub 
stany zapalne górnych dróg oddechowych oraz alergie. 
 Du�� uci��liwo�� w zakładach przemysłowych stanowi� ostre zapachy klejów, farby drukarskiej 
i hałas maszyn poligraficznych.  
 
warunki społeczne  
 
 Praca introligatora wykonywana jest zespołowo - w zakładzie przemysłowym, oraz indywidualnie - 
galanteria, artystyczna oprawa wydawnictw. Kontakty z lud�mi s� cz�ste: współpraca, przyjmowanie 
zamówie�.  
 
warunki organizacyjne  
 
 Czas pracy introligatora wynosi 7 godzin dziennie. Jest to praca zmianowa i mo�e by� wykonywana 
w dzie� i w nocy, czasem tak�e w niedziel� i �wi�ta.  
 Praca introligatora jest samodzielna (nadzorowana okresowo lub symbolicznie), ma charakter 
rutynowy, cho� np. przy sporz�dzaniu indywidualnych opraw czy podczas produkcji wyrobów 
galanteryjnych mog� wyst�pi� nieprzewidziane okoliczno�ci. 
 Introligator ponosi odpowiedzialno�� za maszyny i urz�dzenia oraz za przedmioty powierzone mu 
przez klienta.  
 

WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE  
 
 W zawodzie introligatora bardzo przydatne s� zr�czne r�ce i palce oraz wra�liwy dotyk. Dla 
introligatora produkuj�cego galanteri� lub rzemie�lnika wykonuj�cego oprawy i okładki na 
zamówienie ponadprzeci�tne zdolno�ci manualne s� niemal konieczne, np. podczas wykonywania 
małego etui na pier�cionek, zdobienia okładki lub grzbietu ksi��ki.  
 W pracy introligatora galanteryjnego przydatne jest widzenie stereoskopowe (przestrzenne) oraz 
uzdolnienia plastyczne: rysowanie, wyczucie formy i barwy.  
 W zawodzie introligatora kontakty z lud�mi s� cz1este i niezb�dne; zespołowy charakter pracy 
w zakładach przemysłowych, usługowy w zakładzie rzemie�lniczym, gdzie klienci zwracaj� si� po 
konsultacj� czy rad�.  
 Zawód introligatora wymaga dokładno�ci, cierpliwo�ci i wytrwało�ci, np. w czasie wykonywania 
galanterii papierowej, r�cznego szycia wkładu, zdobienia okładki i grzbietu czy rysowania liter). 
Zdolno�� koncentracji, podzielno�� uwagi i spostrzegawczo�� to cechy po��dane, np. przy obsłudze 
krajarki do papieru czy automatów do opraw bezszwowych).  
 W czasie pracy introligator powinien odznacza� si� podzieln� uwag� (poniewa� posługuje si� 
ostrymi, ruchomymi narz�dziami, złamywarkami). 
 Zawód introligatora jest ciekawy. W czasie pracy cz�sto wykonuje on czynno�ci na zmian�, np. 
złamuje przyci�te wcze�niej przez siebie arkusze, a potem je klei lub szyje i ł�czy z okładk�; zdarzaj� 
si� niekiedy prace monotonne i �mudne, jak r�czne szycie wkładu czy klejenie grzbietu zabytkowej 
ksi��ki.  
 W zawodzie tym przydatne s� zainteresowania techniczne i znajomo�� komputera, np. gdy trzeba 
obsługiwa� sterowane cyfrowo automaty. Przy oprawie artystycznej ksi��ek i starych druków 
przydatna jest wiedza z zakresu historii i historii sztuki.  
 

WYMAGANIA FIZYCZNE I ZDROWOTNE  
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 W pracy introligatora najwa�niejsze s� sprawne r�ce, a na stanowisku poligraficznym, gdzie pracuje 
stoj�c i chodz�c - tak�e nogi. Istotnym warunkiem jest równie� dobry wzrok, mo�na jednak pracowa� 
w szkłach korekcyjnych.  
 Prac� introligatora, zale�nie od stanowiska, zalicza si� do �rednio ci��kich (introligator 
poligraficzny), lub lekkich (introligator galanteryjny). Pozycja stoj�ca, chodzenie i d�wiganie oraz 
manipulowanie ci��kimi przedmiotami wymaga dobrej kondycji fizycznej, zwłaszcza kr�gosłupa 
i układu kostno-stawowego, zagro�enie pylic� - zdrowego układu oddechowego oraz zdrowych 
górnych dróg oddechowych.  
 W zawodzie tym istniej� mo�liwo�ci zatrudnienia na ka�dym ze stanowisk osób niepełnosprawnych: 
z upo�ledzeniem słuchu, niedosłysz�cych, głuchych, głuchoniemych. Przy zaj�ciach takich, jak 
produkcja galanterii papierowej, obsługa automatów, introligatorskich - tak�e niepełnosprawnych 
z lekk� dysfunkcj� ko�czyn dolnych. Przy pracy w introligatorni galanteryjnej mog� by� zatrudnione 
osoby z chorob� psychiczn� w okresie remisji oraz niepełnosprawni na wózkach inwalidzkich. 
 

WARUNKI PODJ�CIA PRACY W ZAWODZIE  
 
 Do podj�cia pracy w zawodzie introligatora potrzebne jest wykształcenie minimum zawodowe, 
a lepiej �rednie, poligraficzne, np. uko�czona szkoła zawodowa lub technikum przy Zespole Szkół 
Poligraficznych w Warszawie, ul. Stawki 14.  
 W wypadku introligatora galanteryjnego oczekiwane jest wykształcenie co najmniej zawodowe oraz 
kursy z zakresu galanterii introligatorskiej.  
 Kształceniem kadr zajmuj� si� szkoły poligraficzne: technika - kształc�ce na poziomie szkoły 
�redniej, zasadnicze szkoły zawodowe - kształc�ce na poziomie robotnika wykwalifikowanego oraz 
szkoły pomaturalne i wy�sze uczelnie techniczne. Placówki o�wiatowe i �rodowiskowe (np. cechy 
rzemie�lnicze), organizuj�ce płatne kursy zawodowe. Zawodu introligatora mo�na si� tak�e wyuczy� 
w zakładzie rzemie�lniczym u mistrza cechowego.  
 

MO�LIWO �� AWANSU W HIERARCHII ZAWODOWEJ  
 
 Zawód introligatora stwarza ograniczone Mo�liwo�ci awansu w hierarchii zawodowej, np.: 
z robotnika na majstra, a z czasem, w miar� podnoszenia kwalifikacji - na brygadzist� czy kierownika 
zmiany. Warunkiem awansu jest pogł�bianie wiedzy zawodowej, do�wiadczenie oraz osobiste 
predyspozycje.  
 Wy�sze kwalifikacje mo�na zdoby� podejmuj�c nauk� na ró�nego rodzaju kursach (zazwyczaj 
płatnych) lub np. w technikum wieczorowym, w pomaturalnej szkole wieczorowej lub na studiach, na 
wydziale poligrafii w uczelni technicznej. 
 
MO�LIWO

��
 PODJ�CIA PRACY PRZEZ DOROSŁYCH  

 
 Mo�liwo�� podj�cia pracy przez dorosłych, po przerwie lub zmieniaj�cych kwalifikacje zawodowe, s� 
du�e. najwi�ksze szanse zatrudnienia s� du�ych firmach, które maj� du�o zlece�.  
 Wielu zakładów gotowych jest zatrudni� osoby do 50. roku �ycia. Powy�ej tej granicy ograniczeniem 
jest kondycja fizyczna, osłabienie funkcji psychomotorycznych i stan zdrowia. Podczas pracy 
introligator wykonuje tak�e czynno�ci stosunkowo proste, które wymagaj� nie tyle szczególnych 
kwalifikacji, co predyspozycji: zdolno�ci manualnych, zr�czno�ci r�k, dokładno�ci.  

ZAWODY POKREWNE 
 
wytwórca opakowa� z papieru i tektur  
operator maszyn do produkcji wyrobów papierniczych  
technik poligraf  
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konserwatora dzieł sztuki (specjalizuj�cy si� w konserwacji druków) 
in�ynier poligraf 
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MO�LIWO �� ZATRUDNIENIA ORAZ PŁACE  

Na koniec roku 2002 w zawodzie Introligator  - (73405), liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych 
w urz�dach pracy wynosiła 3594  osób. W poszczególnych województwach sytuacja kształtowała si� 
nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 257 
Kujawsko-pomorskie 220 
Lubelskie 95 
Lubuskie 68 
Łódzkie 258 
Małopolskie 256 
Mazowieckie 793 
Opolskie 65 
Podkarpackie 74 

Podlaskie 47 
Pomorskie 316 �
l�skie 536 �
wi�tokrzyskie 59 

Warmi�sko-mazurskie 81 
Wielkopolskie 290 
Zachodniopomorskie 179 

W drugim półroczu 2002r. liczba ofert pracy zgłoszonych do urz�dów pracy w zawodzie Introligator  
wynosiła  223. W poszczególnych województwach zgłoszono  oferty pracy  dla zawodu w 
nast�puj�cej ilo�ci: 
Dolno�l�skie 3 
Kujawsko-pomorskie 18 
Lubelskie 14 
Lubuskie 3 
Łódzkie 8 
Małopolskie 11 
Mazowieckie 61 
Opolskie 1 
Podkarpackie 7 

Podlaskie 0 
Pomorskie 4 �
l�skie 15 �
wi�tokrzyskie 17 

Warmi�sko-mazurskie 20 
Wielkopolskie 32 
Zachodniopomorskie 9 

Według danych GUS za 2002 rok przeci�tne wynagrodzenie osób zatrudnionych  w zawodach z grupy 
Introligatorzy wynosiło 1439,71. Według tych danych wynagrodzenie w tej grupie zawodów 
wynagrodzenie w poszczególnych województwach kształtowało si� nast�puj�co 
Dolno�l�skie 1303,51 
Kujawsko-pomorskie 1540,04 
Lubelskie 1506,86 
Lubuskie 1340,32 
Łódzkie 1025,94 
Małopolskie 1860,08 
Mazowieckie 1801,51 
Opolskie 0 
Podkarpackie 994,02 

Podlaskie 1039,15 
Pomorskie 1239,44 �
l�skie 1674,49 �
wi�tokrzyskie 989,95 

Warmi�sko-mazurskie 1097,34 
Wielkopolskie 1329,27 
Zachodniopomorskie 1305,29 

Według danych GUS za 2002 liczba osób pełnozatrudnionych w zawodach z grupy Introligatorzy,  
wynosiła 5202. Liczba osób pełnozatrudnionych w tej grupie zawodów w poszczególnych 
województwach kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 297 
Kujawsko-pomorskie 609 
Lubelskie 189 
Lubuskie 140 
Łódzkie 435 
Małopolskie 361 
Mazowieckie 1427 
Opolskie 0 
Podkarpackie 484 

Podlaskie 204 
Pomorskie 304 �
l�skie 74 �
wi�tokrzyskie 141 

Warmi�sko-mazurskie 173 
Wielkopolskie 211 
Zachodniopomorskie 153 
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MASZYNISTA MASZYN SITODRUKOWYCH  
 
kod: 825190 
inne nazwy zawodu: 
 

ZADANIA I CZYNNO
�
CI ROBOCZE 

 
 Praca maszynisty maszyn sitodrukowych polega na drukowaniu rysunków i napisów (tzw. nadruków) 
na wszelkiego rodzaju materiałach, takich jak papier, tkanina, skóra, drewno, szkło, preszpan, tektura 
i karton, porcelana i ceramika, tworzywa sztuczne i metale. Z materiałów tych wykonywane s� 
koszule, zabawki, opakowania do kosmetyków, wszywki konfekcyjne informuj�ce o przepisie prania, 
wizytówki, druki ozdobne, pisma reklamowe, plakaty, torby i reklamówki, długopisy, zapalniczki, 
i wiele, wiele innych. Nadruki mog� by� jedno- i wielokolorowe.  
 W małych zakładach u�ywane s� proste urz�dzenia i narz�dzia, pracownik wykonuje wszystkie 
czynno�ci r�cznie. Sama technologia jest bardzo prosta, a cały proces technologiczny, składaj�cy si� 
kolejnych etapów realizacji, wykonywany jest zwykle przez t� sam� osob�. Wymaga to od niej 
wi�kszych umiej�tno�ci i lepszego przygotowania zawodowego.  
 Pracownik rozpoczyna prac� od rozpi�cia na gotowej (lub wykonanej przez siebie) ramie siatki 
o okre�lonych wła�ciwo�ciach (jedwabnej, z włókien sztucznych lub drutu stalowego b�d� 
mosi��nego) w sposób zapewniaj�cy wymagane napr��enie. Nast�pnie przygotowuje farby do 
drukowania o ��danej g�sto�ci, lepko�ci i czasie wysychania. Kolejn� czynno�ci� jest wykonanie 
szablonu na siatce metod� fototechniczn� lub metod� wymywania, wycinania lub przykrywania. 
 Kolejne czynno�ci zwi�zane s� ju� z samym procesem drukowania. Pierwsza z nich to uło�enie na 
płycie spodniej, pod ramk�, przedmiotu, na którym nale�y wykona� nadruk. Przedmiot ten powinien 
by� uło�ony w sposób uniemo�liwiaj�cy jego przesuni�cie. Nast�pnie, nakłada si� farb� na sito, po 
czym rozprowadza si� j� poprzez r�czne przecieranie raklem przez a�urowe miejsca szablonu.  
 Oprócz wymienionych zwykłych i powtarzalnych czynno�ci pracownik w małym zakładzie, 
a szczególnie w zakładzie jednoosobowym, powinien umie� przygotowa� ramk� z drewna lub ze 
sklejki, zamocowa� j� zawiaskami do płyty dolnej w sposób zapewniaj�cy mo�liwo�� regulacji 
odst�pu, naci�gn�� siatk�, dobra� i wymiesza� farby, naostrzy� rakiel, przenie�� obraz metod� 
fotomechaniczn�, wysuszy� odbitk� i usun�� szablon.  
 Przy wykonywaniu na siatce szablonu za pomoc� warstw �wiatłoczułych pracownik musi umie� 
przygotowa� i nanie�� na siatk� emulsj�, a tak�e skopiowa� i wywoła� obraz.  
 W du�ym zakładzie poligraficznym u�ywane s� z reguły wysokowydajne maszyny i urz�dzenia. 
Maszyny drukuj�ce płaskie i rotacyjne w wykonaniu półautomatycznym i automatycznym osi�gaj� 
wydajno�ci dochodz�ce do 3000-4000 odbitek na godzin�. W zakładach wyposa�onych 
w półautomaty i automaty drukuj�ce w dwóch lub wi�cej kolorach u�ywane s� inne farby, nie 
wymagaj�ce stosowania rozpuszczalników. Mog� to by� farby wodne (rzadko jeszcze u�ywane), 
dwuskładnikowe, przygotowywane tu� przed procesem drukowania, oraz najpopularniejsze z nich, 
utrwalane promieniowaniem ultrafioletowym (UV).  
 Pracownik pracuj�cy na automatach wykonuje kilka podstawowych czynno�ci powtarzaj�cych si� 
wielokrotnie w ci�gu zmiany roboczej.  
 W du�ych zakładach operator maszyn sitodrukowych zwykle nie wykonuje czynno�ci pomocniczych 
i przygotowawczych. Jego praca ogranicza si� do bezpo�redniej obsługi półautomatu lub automatu. 
Czynno�ci, które musiałby wykonywa� w małym zakładzie rzemie�lniczym, tu wykonywane s� przez 
innych pracowników - fotografa i retuszera, trawiacza i preparatora form, czy tokarza cylindrów 
i szlifierza rakli.  
 Podstawowym obowi�zkiem operatora jest prawidłowe podł�czenie maszyny, zamocowanie 
przygotowanych w odpowiedniej kolejno�ci sit, załadowanie podajników i zasobników przedmiotów, 
na których wykonywany b�dzie druk oraz pojemników na farb�. Przed uruchomieniem, powinien 
sprawdzi� równie� działanie wszystkich podzespołów, podajników i odbiorników, urz�dze� do 
złamywania i ci�cia zadrukowanych materiałów, licznika odbitek, itp.  
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 Pewne trudno�ci mog� pracownikowi sprawi� przedmioty o kształtach kulistych, cylindrycznych 
i nieregularnych. Istotnym problemem jest dokładne ich zamocowanie w �ci�le okre�lonej pozycji, 
któr� ustala si� za pomoc� tzw. marek.  
 Nowsze urz�dzenia wyposa�ane s� w silosy, z których przedmioty (np.: butelki polietylenowe, 
pojemniki na kremy, itp.) podawane s� transportem pneumatycznych, wreszcie ustawiane i mocowane 
w sposób zapewniaj�cy ich wła�ciw� pozycj� przy drukowaniu. Innym ułatwieniem dla operatora jest 
zastosowanie pompki podaj�cej okresowo farb� na sito, co zwalnia go od konieczno�ci ci�głego 
kontrolowania jej ilo�ci. 
 Obsługa maszyny jest stosunkowo prosta i nie wymaga od operatora szczególnych umiej�tno�ci 
i kwalifikacji. St�d te� kwalifikacje zawodowe operatorów wysokowydajnych maszyn sitodrukowych 
s� odmienne od kwalifikacji i umiej�tno�ci pracowników drukuj�cych metod� sitodruku r�cznego. 
 W zale�no�ci od wielko�ci zakładu, rodzaju stosowanych technologii i przyj�tych rozwi�za� 
technicznych i organizacyjnych, pracownik mo�e spotka� si� z ró�nymi maszynami sitodrukowymi 
i urz�dzeniami pomocniczymi. Mog� to by�:  
automaty 4-kolorowe w postaci pełnej linii sterowanej komputerowo do druku z roli na rol�, 
półautomaty do sitodruku o ró�nych formatach arkuszy i ram,  
kopioramy do na�wietlania sit,  
suszarki i ostrzarki do szlifowania przecieraków (rakli),  
r�czne stoły do sitodruku i ze wspomaganiem rakla. 
 �
RODOWISKO PRACY 

 
materialne �rodowisko pracy 
 
 Zarówno maszynista obsługuj�cy maszyn� sitodrukow� w du�ym zakładzie, jak i pracownik 
wykonuj�cy nadruki metod� sitodruku w małym zakładzie  
rzemie�lniczym pracuj� w pomieszczeniu zamkni�tym, nie nara�onym na wpływy atmosferyczne, 
w stałej temperaturze i stałej wilgotno�ci. Zwykle nat��enie o�wietlenia jest wystarczaj�ce, �ródła 
�wiatła rozmieszczone s� prawidłowo, a cały system o�wietlenia zapewnia prawidłowe rozró�nianie 
barw.  
 W du�ym zakładzie mo�e wyst�powa� dokuczliwy hałas pochodz�cy nie tylko od pracuj�cych 
automatów sitodrukowych, ale przede wszystkim od innych maszyn poligraficznych i urz�dze� 
pomocniczych.  
 W obu przypadkach najwi�kszym zagro�eniem s� opary lotnych rozpuszczalników organicznych, 
które wchłaniane drogami oddechowymi i pokarmowymi i poprzez skór� zatruwaj� cały organizm. 
Dzieje si� tak w przypadku stosowania farb sitodrukowych wymagaj�cych rozpuszczenia suchych 
składników lub ich rozcie�czenia przez dodanie odpowiedniej ilo�ci rozpuszczalnika 
odparowywanego pó�niej w procesie suszenia.  
 Najcz��ciej dochodzi do podra�nienia błon �luzowych i oczu, a w szczególnie ci��kich zatruciach 
doj�� mog� nast�pi� trwałe i nieodwracalne zmiany w mózgu. Rozpuszczalniki działaj� rakotwórczo 
oraz powoduj� powa�ne zagro�enie wybuchowe i po�arowe.  
 Przy drukowaniu na automatach u�ywa si� zwykle farb utwardzanych promieniami ultrafioletowymi 
(UV). Pomimo bardzo krótkiego czasu na�wietlania wynosz�cego ułamki sekund, istnieje zagro�enie 
w postaci szkodliwego promieniowania ultrafioletowego oraz powstaj�cego ozonu.  
 
warunki społeczne 
 
 Pracownicy, którzy wol� pracowa� indywidualnie, a nawet samotnie, mog� zatrudni� si� w małym 
zakładzie rzemie�lniczym lub podj�� działalno�� gospodarcz� na własn� r�k�. Inni mog� pracowa� 
w zespole, pod nadzorem sprawowanym w sposób �cisły lub okresowy. W zakładzie pracy na 
s�siednich stanowiskach pracuj� osoby o podobnych kwalifikacjach, zainteresowaniach 
i umiej�tno�ciach. Wykonywane prace s� najcz��ciej łatwe do uj�cia w systemie akordowym, co 
zwykle eliminuje konflikty na tle płacowym i stwarza przejrzyste i jasne zasady wynagradzania. 
Kontakty z lud�mi z zewn�trz s� ograniczone.  
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warunki organizacyjne 
 
 Czas pracy na stanowiskach, na których wyst�puj� czynniki szkodliwe wynosi 6 do 7 godzin dziennie, 
lecz nie wi�cej ni� 40 godzin tygodniowo. Praca mo�e by� jedno- lub dwuzmianowa, bardzo rzadko 
na trzy zmiany. Zale�y to głównie od zawartych umów i terminów ich realizacji. W du�ym zakładzie, 
gdzie pracuje kilka lub kilkana�cie maszyn sitodrukowych istnieje podział na pracowników 
obsługuj�cych przydzielone maszyny sitodrukowe oraz pracowników wykonuj�cych czynno�ci 
przygotowawcze i pomocnicze dla kilku stanowisk drukarskich.  
 Praca jest zrutynizowana i w przypadku produkcji wielkoseryjnej lub masowej pracownik wykonuje 
te same czynno�ci przez wiele miesi�cy. Praca traci swój zrutynizowany charakter w przypadku 
obsługi maszyn prostszych, albo te� bardziej skomplikowanych, sterowanych komputerowo, przy 
wykonywaniu jednostkowych zlece�. W takich przypadkach nadzór przeło�onych bywa szczególnie 
�cisły.  
 

WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE 
 
 W zawodzie ”maszynista maszyn sitodrukowych" mog� pracowa� osoby wykonuj�ce prac� w sposób 
odpowiedzialny i dokładny oraz odznaczaj�ce si� cierpliwo�ci� i podzielno�ci� uwagi, a tak�e 
zdolno�ciami manualnymi. Powinny tak�e posiada� umiej�tno�� pracy w warunkach monotonnych. 
Przydatne s� zainteresowania przedmiotami technicznymi oraz pewna wra�liwo�� plastyczna. 
Podstawowymi warunkami podj�cia pracy w zawodzie b�d� zawsze umiej�tno�� prawidłowego 
rozró�niania barw oraz wła�ciwa koordynacja wzrokowo-ruchowa.  
 
WYMAGANIA FIZYCZNE I ZDROWOTNE 
 
 Ogólny stan zdrowia kandydata do pracy w wybranym zawodzie powinien by� dobry. Nie mo�e 
w zawodzie maszynisty maszyn sitodrukowych pracowa� osoba ze schorzeniami narz�dów 
wewn�trznych, chorobami układu oddechowego i pokarmowego lub cierpi�ca na alergie i egzemy.  
 

WARUNKI PODJ�CIA PRACY W ZAWODZIE 
 
 W zawodzie tym mog� pracowa� wył�cznie osoby pełnoletnie (najlepiej m��czy�ni), posiadaj�ce 
aktualne za�wiadczenie lekarskie stwierdzaj�ce brak przeciwwskaza� do pracy, wst�pnie 
przeszkolone na stanowisku pracy i posiadaj�ce odbyte szkolenie podstawowe i okresowe bhp 
Wystarczaj�cym wykształceniem do podj�cia pracy jest uko�czenie �redniej szkoły poligraficznej, 
zapewniaj�cej wła�ciwe przygotowanie do pracy w ka�dym zakładzie i w ka�dych warunkach. 
Wszelkiego rodzaju kursy przyuczaj�ce do zawodu umo�liwiaj� podj�cie pracy na okre�lonych 
maszynach w w�skich specjalno�ciach.  
 MO�LIWO

��
 AWANSU W HIERARCHII ZAWODOWEJ 

 
 Mo�liwo�ci awansu dla pracownika posiadaj�cego wykształcenie �rednie zale�� od wielu 
okoliczno�ci i czynników. Zwykle awansuje on w jednym zakładzie po kilku latach pracy przechodz�c 
kolejne szczeble zajmuj�c stanowiska operatora, brygadzisty, mistrza. Zdarza si� jednak do�� cz�sto, 
�e w szczególnych sytuacjach zwi�zanych np. z rozwojem zakładu, jego modernizacj�, 
wprowadzeniem nowych technologii i wyposa�enia, awans przychodzi szybciej. Mo�liwo�ci te 
zwi�kszaj� si� znacznie dla osób ambitnych, pracowitych, wykazuj�cych ch�� dalszego kształcenia 
si�. Wtedy te� ka�de stanowisko w zakładzie, nie wył�czaj�c kierownika zakładu, jest mo�liwe do 
osi�gni�cia. Inny rodzaj awansu, szczególnie finansowego, to podj�cie własnej działalno�ci 
gospodarczej. 
 
MO�LIWO

��
 PODJ�CIA PRACY PRAZEZ DOROSŁYCH 
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 Nie ma �adnych ogranicze� zwi�zanych z wiekiem. Osoba, która zdecydowała si� na prac� w tym 
zawodzie i posiada odpowiednie kwalifikacje i umiej�tno�ci mo�e prac� t� zawsze podj��, o ile tylko 
stan zdrowia jej na to pozwala. Jako orientacyjn� barier� wiekow� mo�na przyj�� 50 lat - i to tylko ze 
wzgl�du na obni�on� sprawno�� psychofizyczn� i zwi�zan� z tym mniejsz� wydajno�� w pracy. 
Zawsze jednak mo�na otworzy� własny zakład �wiadcz�cy usługi sitodrukowe, którego pomy�lny 
rozwój zale�e� b�dzie jedynie od zdolno�ci organizacyjnych, inwencji i pracowito�ci. 

ZAWODY POKREWNE 
 
maszynista maszyn offsetowych.  
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MO
�

LIWO
�
CI ZATRUDNIENIA ORAZ PŁACE 

Na koniec roku 2002 w zawodzie Maszynista maszyn offsetowych - (8250103), liczba osób 
bezrobotnych zarejestrowanych w urz�dach pracy wynosiła 997  osób. W poszczególnych 
województwach sytuacja kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 40 
Kujawsko-pomorskie 101 
Lubelskie 22 
Lubuskie 9 
Łódzkie 59 
Małopolskie 72 
Mazowieckie 271 
Opolskie 12 
Podkarpackie 62 

Podlaskie 12 
Pomorskie 92 �
l�skie 69 �
wi�tokrzyskie 20 

Warmi�sko-mazurskie 26 
Wielkopolskie 109 
Zachodniopomorskie 21 

W drugim półroczu 2002r. liczba ofert pracy zgłoszonych do urz�dów pracy w zawodzie Maszynista 
maszyn offsetowych wynosiła  98. W poszczególnych województwach zgłoszono  oferty pracy  dla 
zawodu w nast�puj�cej ilo�ci: 
Dolno�l�skie 5 
Kujawsko-pomorskie 14 
Lubelskie 6 
Lubuskie 5 
Łódzkie 3 
Małopolskie 16 
Mazowieckie 7 
Opolskie 0 
Podkarpackie 5 

Podlaskie 0 
Pomorskie 3 �
l�skie 8 �
wi�tokrzyskie 4 

Warmi�sko-mazurskie 7 
Wielkopolskie 14 
Zachodniopomorskie 1 

Według danych GUS za 2002 rok przeci�tne wynagrodzenie osób zatrudnionych  w zawodach z grupy 
Maszyni�ci maszyn poligraficznych wynosiło 2013,72. Według tych danych wynagrodzenie w tej 
grupie zawodów wynagrodzenie w poszczególnych województwach kształtowało si� nast�puj�co 
Dolno�l�skie 1708,05 
Kujawsko-pomorskie 1708,88 
Lubelskie 1602,7 
Lubuskie 2127,5 
Łódzkie 1756,41 
Małopolskie 2497,49 
Mazowieckie 2412,47 
Opolskie 3303,21 
Podkarpackie 1126,85 

Podlaskie 1445,24 
Pomorskie 1890,63 �
l�skie 1678,72 �
wi�tokrzyskie 2787,56 

Warmi�sko-mazurskie 1375,06 
Wielkopolskie 2179,6 
Zachodniopomorskie 1328,91 

Według danych GUS za 2002 liczba osób pełnozatrudnionych w zawodach z grupy Maszyni�ci 
maszyn poligraficznych,  wynosiła 15114. Liczba osób pełnozatrudnionych w tej grupie zawodów w 
poszczególnych województwach kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 1219 
Kujawsko-pomorskie 1267 
Lubelskie 367 
Lubuskie 719 
Łódzkie 1353 
Małopolskie 829 
Mazowieckie 3265 
Opolskie 270 
Podkarpackie 602 

Podlaskie 393 
Pomorskie 531 �
l�skie 573 �
wi�tokrzyskie 143 

Warmi�sko-mazurskie 521 
Wielkopolskie 2890 
Zachodniopomorskie 172 
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MASZYNISTA MASZYN OFFSETOWYCH 
kod: 825102 
inne nazwy zawodu:  

ZADANIA I CZYNNO �CI ROBOCZE 
 
Głównym celem pracy maszynisty maszyn offsetowych jest wykonanie zamówionego nakładu 
ró�nego rodzaju druków (ksi��ek, czasopism, kalendarzy, plakatów, prospektów itp.), jedno- lub 
wielobarwnych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na niezmienn� ��dan� jako�� druku.  
Aby to osi�gn�� maszynista offsetowy musi przygotowa

�
 form� drukow� i zało�y� j� na maszyn�, 

ustawi
�
 maszyn� na okre�lony format papieru. Do jego zada� nale�y przygotowanie farby o 

odpowiednich kolorach, a nast�pnie „zarobienie” maszyny farb�. Je�eli drukowane s� prace 
wielobarwne maszynista musi spasowa

�
 poszczególne kolory, a przed przyst�pieniem do pracy 

ustawi
�
 proporcje rysunku. Gdy wszystko jest gotowe, wykonuje odbitk� próbn�, któr� przedstawia 

do akceptacji kierownikowi działu, a nast�pnie drukuje zgodnie z otrzyman� decyzj�. Zarówno w 
czasie drukowania, jak i po jego zako�czeniu do obowi�zków maszynisty offsetowego nale�y kontrola 
odbitek pod k�tem doboru kolorów i równomierno�ci nasycenia druku farbami. W procesie 
drukowania maszynista posługuje si� maszynami offsetowymi słu��cymi do druku płaskiego. S� to 
maszyny rolowe lub arkuszowe, jedno lub wielokolorowe. 
Szczegółowy zakres obowi�zków maszynisty offsetowego uzale�niony jest od poziomu wykształcenia 
jakim si� legitymuje. Ten, kto uko�czył szkoł� zawodow� mo�e pracowa

�
 jako pomocnik maszynisty 

i wykonuje czynno�ci robocze. Do zada� maszynisty z tytułem technika nale�y organizowanie i 
nadzorowanie procesów drukowania, opracowanie procesów technologicznych, kierowanie zespołem 
maszynistów offsetowych, organizowanie stanowisk pracy i planowanie pracy. 
 �
RODOWISKO PRACY 

 
materialne �rodowisko pracy  
 
Maszyni�ci maszyn offsetowych pracuj� w du�ych drukarniach pa�stwowych i prywatnych oraz w 
małych zakładach prywatnych. 
Praca odbywa si� w pomieszczeniach dobrze o�wietlonych, o stałej temperaturze ok. 30° C. 
 
warunki społeczne 
 
 Praca maszynisty oparta jest na pracy zespołowej, której efekty w du�ym stopniu uzale�nione s� od 
umiej�tno�ci współpracy z lud�mi, umiej�tno�ci dostosowania si� do istniej�cych warunków i 
wymaga�. 
 
warunki organizacyjne 
 
 Praca przebiega głównie w pozycji stoj�cej. Pracownicy nara�eni s� na opary z rozpuszczalników i 
pyły z farb. Maszyni�ci maj� na ogół 8-godzinny dzie� pracy, z tym, �e w du�ych zakładach praca 
odbywa si� w systemie 3-zmianowym, równie� w soboty i w niedziele. 
 Praca maszynisty offsetowego jest �ci�le nadzorowana na bie��co, gdy� wykonanie zamówionego 
nakładu jest uzale�nione ka�dorazowo od akceptacji kierownika działu. Sam maszynista równie� 
ponosi odpowiedzialno�� za jako�� druku, cz�sto jest to odpowiedzialno�� finansowa - oraz za 
maszyny, a w przypadku pełnienia funkcji kierowniczej i za bezpiecze�stwo podległych mu ludzi. 
 

WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE 
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 WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE stawiane kandydatom do zawodu wynikaj� z charakteru pracy 
maszynisty offsetowego. Mo�na je podzieli

�
 na dwie grupy. Pierwsza zwi�zana jest z techniczn� 

stron� zawodu, a wi�c z procesem drukowania, który wymaga od osoby drukuj�cej umiej�tno�ci 
manualnych, a wi�c sprawnych r�k. Przy ustalaniu proporcji rysunku niezb�dne jest wyczucie 
odległo�ci, wyobra�nia przestrzenna, a przy ustalaniu barw na odbitce, potrzebne jest ich wyczucie w 
najsubtelniejszych odcieniach. Aby zlecona praca była wykonana prawidłowo maszynista offsetowy 
musi by

�
 człowiekiem bardzo cierpliwym i dokładnym.  

Druga grupa wymaga� zwi�zana jest z zespołowym charakterem pracy, który wymaga od maszynisty 
offsetowego umiej�tno�ci współpracy z lud�mi, współdziałania, zrozumienia współpracowników, 
słu�enia im rad� i pomoc�, unikania sytuacji konfliktowych. 
 Nale�y zwróci

�
 uwag�, �e bardzo przydatne w pracy maszynisty offsetowego s� ogólne 

zainteresowania i uzdolnienia techniczne. 
 
WYMAGANIA FIZYCZNE I ZDROWOTNE 
 
 Osoba decyduj�ca si� na prac� maszynisty offsetowego musi by

�
 ogólnie sprawna fizycznie, ze 

szczególnym zwróceniem uwagi na sprawno�� ruchow� r�k. Przeciwwskazaniem do podj�cia tej 
pracy s� du�e wady wzroku, daltonizm (nie odró�nianie kolorów) oraz płaskostopie drugiego stopnia. 
Utrudnieniem w pracy mog� by

�
 schorzenia alergiczne i wady serca. 

W zawodzie nie zatrudnia si� kobiet. 
 

WARUNKI PODJ�CIA PRACY W ZAWODZIE. 
 
 Aby podj�� prac� maszynisty offsetowego w charakterze pomocnika, kandydat musi mie

�
 uko�czon� 

zawodow� szkoł� poligraficzn� w tej specjalno�ci. Najcz��ciej od kandydatów wymagane jest 
uko�czenie technikum poligraficznego w specjalno�ci maszynista offsetowy. 
 MO�LIWO

��
 AWANSU W HIERARCHII ZAWODOWEJ 

 
 Po uko�czeniu szkoły zawodowej mo�na podj�� prac� w charakterze pomocnika maszynisty 
offsetowego. Warunkiem osi�gania kolejnych szczebli w hierarchii zawodowej, a wi�c stanowiska 
kierownika działu, lub dyrektora drukarni jest uko�czenie studiów wy�szych oraz lata pracy w tym 
zawodzie i zdobyte do�wiadczenie. 
 
MO�LIWO

��
 PODJ�CIA PRACY PRZEZ DOROSŁYCH 

 
 Do pracy w tym zawodzie przyjmowani s� m��czy�ni do lat 50. Warunkiem przyj�cia do zakładu, 
szczególnie prywatnego, jest sprawdzian umiej�tno�ci i fachowej wiedzy. 

ZAWODY POKREWNE 
 
maszynista maszyn sitodrukowych 
maszynista maszyn introligatorskich 
operator maszyn do produkcji wyrobów papierniczych 
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MO�LIWO �� ZATRUDNIENIA ORAZ PŁACE 

Na koniec roku 2002 w zawodzie Maszynista maszyn sitodrukowych - (8250104), liczba osób 
bezrobotnych zarejestrowanych w urz�dach pracy wynosiła 72  osób. W poszczególnych 
województwach sytuacja kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 5 
Kujawsko-pomorskie 18 
Lubelskie 4 
Lubuskie 0 
Łódzkie 4 
Małopolskie 5 
Mazowieckie 13 
Opolskie 1 
Podkarpackie 3 

Podlaskie 1 
Pomorskie 4 �
l�skie 8 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 4 
Zachodniopomorskie 2 

W drugim półroczu 2002r. liczba ofert pracy zgłoszonych do urz�dów pracy w zawodzie Maszynista 
maszyn sitodrukowych wynosiła  24. W poszczególnych województwach zgłoszono  oferty pracy  
dla zawodu w nast�puj�cej ilo�ci: 
Dolno�l�skie 2 
Kujawsko-pomorskie 14 
Lubelskie 0 
Lubuskie 0 
Łódzkie 0 
Małopolskie 1 
Mazowieckie 1 
Opolskie 0 
Podkarpackie 0 

Podlaskie 0 
Pomorskie 4 �
l�skie 2 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 0 
Zachodniopomorskie 0 

Według danych GUS za 2002 rok przeci�tne wynagrodzenie osób zatrudnionych  w zawodach z grupy 
Maszyni�ci maszyn poligraficznych wynosiło 2013,72. Według tych danych wynagrodzenie w tej 
grupie zawodów wynagrodzenie w poszczególnych województwach kształtowało si� nast�puj�co 
Dolno�l�skie 1708,05 
Kujawsko-pomorskie 1708,88 
Lubelskie 1602,7 
Lubuskie 2127,5 
Łódzkie 1756,41 
Małopolskie 2497,49 
Mazowieckie 2412,47 
Opolskie 3303,21 
Podkarpackie 1126,85 

Podlaskie 1445,24 
Pomorskie 1890,63 �
l�skie 1678,72 �
wi�tokrzyskie 2787,56 

Warmi�sko-mazurskie 1375,06 
Wielkopolskie 2179,6 
Zachodniopomorskie 1328,91 

Według danych GUS za 2002 liczba osób pełnozatrudnionych w zawodach z grupy Maszyni�ci 
maszyn poligraficznych,  wynosiła 15114. Liczba osób pełnozatrudnionych w tej grupie zawodów w 
poszczególnych województwach kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 1219 
Kujawsko-pomorskie 1267 
Lubelskie 367 
Lubuskie 719 
Łódzkie 1353 
Małopolskie 829 
Mazowieckie 3265 
Opolskie 270 
Podkarpackie 602 

Podlaskie 393 
Pomorskie 531 �
l�skie 573 �
wi�tokrzyskie 143 

Warmi�sko-mazurskie 521 
Wielkopolskie 2890 
Zachodniopomorskie 172 
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MASZYNISTA MASZYN INTROLIGATORSKICH 
 
kod: 825201 
inne nazwy zawodu: - 

ZADANIA I CZYNNOSCI ROBOCZE  
 
 Maszynista maszyn introligatorskich wykonuje oprawy druków (ksi��ek, broszur, czasopism, 
druków specjalnych itp.). Obsługuje maszyny introligatorskie ró

�
nego typu i przeznaczenia - głównie 

do wykonywania opraw twardych zło
�
onych i prostych oraz opraw ł�czonych bezszyciowo. 

Obsługuje urz�dzenia do ci�cia arkuszy, okładek, do prasowania wkładek ksi��kowych, do zaklejania 
grzbietów wkładek ksi��kowych, do przyklejania elementów wzmacniaj�cych grzbiet ksi��ki, do 
zdobienia okładek przez wytłaczanie napisów lub ornamentów, do montowania okładek z płótna 
i papieru. 
 Maszynista maszyn introligatorskich zaczyna prac� od ci�cia arkuszy, okładek, pasków 
wzmacniaj�cych i wyrównywania zeszytów. Nast�pnie zbiera i szyje składki zeszytowe drucianymi 
klamrami lub ni�mi przechodz�cymi przez grzbiet składki. Zakleja grzbiety wkładek, zaokr�gla je 
i przykleja elementy wzmacniaj�ce grzbiet druków. Zadaniem maszynisty jest równie

�
 zdobienie 

okładek przez nakładanie napisów lub ró
�
norodnych ornamentów. Obsługuje te

�
 prasy r�czne, 

mechaniczne, hydrauliczne lub pneumatyczne do prasowania ksi��ek po poł�czeniu wkładek 
z okładk�.  
 Ilo�� i ró

�
norodno�� zastosowania maszyn introligatorskich doprowadziła do stworzenia wielu 

stanowisk pracy. Jednym z nich jest stanowisko maszynisty parafiniarskiego. Maszynista parafiniarski 
obsługuje maszyny do ł�czenia zadrukowanego papieru z foli� aluminiowa przy zastosowaniu 
parafiny lub odpowiedniego rodzaju syntetycznego kleju. Musi regulowa� w razie potrzeby 
poszczególne etapy pracy maszyny. Kontrola obejmuje badanie wilgotno�ci papieru i temperatury 
parafiny, docisk wałków nawadniaj�cych i wyciskaj�cych parafin�. Wa

�
ny jest równie

�
 bieg ta�my, 

papieru, folii lub kartonu. Osoba pracuj�ca przy takiej maszynie jest odpowiedzialna za parafinowanie 
papieru lub kartonu z równoczesnym krajaniem go na arkusze i kontrolowaniem zdrukowania papieru 
z paskiem folii aluminiowej. Odbywa si� to przy u

�
yciu parafiny b�d� ró

�
nych gatunków klejów 

syntetycznych. Wa
�
na tak

�
e jest regulacja i utrzymanie wła�ciwej gładko�ci i spoisto�ci folii 

z papierem podczas ł�czenia. 
 Maszynista maszyn do lakierowania, kalandrowania i laminowania zajmuje si� obsług� maszyn 
i urz�dze� do uszlachetniania druków. Jednym z takich urz�dze� jest lakierówka słu

��ca do 
pokrywania zadrukowanej powierzchni warstw� lakieru. Inne urz�dzenie to: laminarka, która okleja 
laminatem czyli przezroczyst� foli� celulozow� lub poliestrow� zadrukowan� powierzchni� oraz 
kalander, który słu

�
y do wygładzania zadrukowanych powierzchni. Zadaniem osób obsługuj�cych te 

maszyny jest zwi�kszanie odporno�ci zadrukowanych powierzchni i intensywno�ci barw  
 Maszynista uruchamia i ustawia parametry maszyny do procesu lakierowania, laminowania 
i kalandrowania druków, a nast�pnie reguluje i kontroluje mechanizm nap�du maszyn. Odpowiada za 
wybór wła�ciwych parametrów laminowania, takich jak temperatura, nacisk i czas laminowania. Do 
jego obowi�zków nale

�
y okresowy przegl�d techniczny maszyn, a tak

�
e ich czyszczenie 

i konserwacja. 
�
RODOWISKO PRACY 

 
materialne �rodowisko pracy 
 
 Maszynista pracuje zarówno w du

�
ych halach produkcyjnych, jak niewielkich zakładach 

rzemie�lniczych. W pomieszczeniach, w których stoj� maszyny introligatorskie panuje hałas, 
a powietrze zanieczyszczone jest pyłami. Zagro

�
enie stwarzaj� ruchome cz��ci maszyn i wystaj�ce 

ostre elementy. Pracownicy nara
�
eni s� na uszkodzenie słuchu wywołane nadmiernym hałasem oraz �

ylaki.  
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społeczne �rodowisko pracy 
Kontakty z innymi pracownikami s� ograniczone, ka

�
dy samodzielnie wykonuje swoje zadania na 

swoim stanowisku. 
 
organizacyjne �rodowisko pracy  
Godziny pracy mog� by� stałe lub zmienne, mo

�
na tak

�
e pracowa� w systemie zmianowym, czasem 

równie
�
 w dni wolne. Zale

�
y to od mo

�
liwo�ci produkcyjnych zakładu i otrzymywanych zlece�. 

 

WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE 
W tym zawodzie trzeba mie� przede wszystkim dobry wzrok i zdolno�� rozró

�
niania barw. Innymi 

niezb�dnymi cechami s�: dokładno�� i precyzja, zr�czno�� r�k i palców oraz zdolno�� koncentracji 
uwagi. Przydatne s� uzdolnienia techniczne (obsługa maszyn) i artystyczne (np. przy ozdabianiu 
okładek). Wa

�
ne s� równie

�
 umiej�tno�� pracy w warunkach monotonnych (wykonywanie 

powtarzaj�cych si�, rutynowych czynno�ci) oraz umiej�tno�� podporz�dkowania si� poleceniom 
zwierzchnika. 
 
 

WYMAGANIA FIZYCZNE I ZDROWOTNE 
 
  Praca ta zaliczana jest do �rednio ci��kich. Wymaga dobrej kondycji fizycznej, du

�
ej 

sprawno�ci narz�du wzroku. Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu s� wady wzroku nie 
poddaj�ce si� korekcji oraz brak widzenia obuocznego. 
 
 

WARUNKI PODJ�CIA PRACY W ZAWODZIE 
 
 Warunkiem podj�cia pracy jest uko�czenie zasadniczej szkoły poligraficznej i uzyskanie tytułu 
robotnika wykwalifikowanego w zawodzie introligatora. Nauka w szkole trwa 3 lata. Jest to szkoła 
stacjonarna, dzienna.  
 

MO�LIWO
�
CI AWANSU W HIERARCHII ZAWODOWEJ  

 
 Mo

�
liwo�ci awansu w znaczeniu osi�gania coraz wy

�
szych stopni w hierarchii organizacyjnej 

s� w tym zawodzie ograniczone. Awans wi��e si� przede wszystkim z dalszym kształceniem 
(w technikum poligraficznym, a nast�pnie na wy

�
szych studiach poligraficznych) 

MO�LIWO
��

 PODJ�CIA PRACY PRZEZ DOROSŁYCH 
 
 
  Prac� w tym zawodzie mo

�
na podj�� praktycznie w ka

�
dym wieku. Najch�tniej zatrudniane s� 

osoby młode, ale szanse maj� równie
�
 ludzie starsi, z du

�
ym do�wiadczeniem zawodowym.  

 Istnieje mo
�
liwo�� samozatrudnienia. Osoby z du

�
ym sta

�
em pracy i kwalifikacjami otwieraj� 

własne niedu
�
e firmy introligatorskie. 

ZAWODY POKREWNE 
 
maszynista maszyn offsetowych  
maszynista maszyn sitodrukowych  
technik poligraf 
in
�
ynier poligraf 
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MO�LIWO
�
CI ZATRUDNIENIA ORAZ PŁACE 

Na koniec roku 2002 w zawodzie Maszynista maszyn introligatorskich - (82502), liczba osób 
bezrobotnych zarejestrowanych w urz�dach pracy wynosiła 155  osób. W poszczególnych 
województwach sytuacja kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 6 
Kujawsko-pomorskie 10 
Lubelskie 3 
Lubuskie 3 
Łódzkie 9 
Małopolskie 16 
Mazowieckie 48 
Opolskie 1 
Podkarpackie 8 

Podlaskie 8 
Pomorskie 11 �
l�skie 10 �
wi�tokrzyskie 1 

Warmi�sko-mazurskie 3 
Wielkopolskie 7 
Zachodniopomorskie 11 

W drugim półroczu 2002r. liczba ofert pracy zgłoszonych do urz�dów pracy w zawodzie Maszynista 
maszyn introligatorskich wynosiła  11. W poszczególnych województwach zgłoszono  oferty pracy  
dla zawodu w nast�puj�cej ilo�ci: 
Dolno�l�skie 1 
Kujawsko-pomorskie 1 
Lubelskie 0 
Lubuskie 0 
Łódzkie 1 
Małopolskie 0 
Mazowieckie 3 
Opolskie 0 
Podkarpackie 0 

Podlaskie 0 
Pomorskie 0 �
l�skie 0 �
wi�tokrzyskie 3 

Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 0 
Zachodniopomorskie 2 

Według danych GUS za 2002 rok przeci�tne wynagrodzenie osób zatrudnionych  w zawodach z grupy 
Maszyni�ci maszyn introligatorskich i pokrewni wynosiło 1909,39. Według tych danych 
wynagrodzenie w tej grupie zawodów wynagrodzenie w poszczególnych województwach 
kształtowało si� nast�puj�co 
Dolno�l�skie 1981,48 
Kujawsko-pomorskie 2164,94 
Lubelskie 1496,88 
Lubuskie 0 
Łódzkie 1983,05 
Małopolskie 2272,8 
Mazowieckie 2230,48 
Opolskie 1723,9 
Podkarpackie 831,47 

Podlaskie 1837,56 
Pomorskie 1747,21 �
l�skie 1510,38 �
wi�tokrzyskie 1000 

Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 2028,69 
Zachodniopomorskie 972,85 

Według danych GUS za 2002 liczba osób pełnozatrudnionych w zawodach z grupy Maszyni�ci 
maszyn introligatorskich i pokrewni,  wynosiła 2675. Liczba osób pełnozatrudnionych w tej grupie 
zawodów w poszczególnych województwach kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 160 
Kujawsko-pomorskie 227 
Lubelskie 109 
Lubuskie 0 
Łódzkie 22 
Małopolskie 285 
Mazowieckie 641 
Opolskie 66 
Podkarpackie 221 

Podlaskie 220 
Pomorskie 157 �
l�skie 81 �
wi�tokrzyskie 6 

Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 420 
Zachodniopomorskie 60 
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XIV.H. JUBILERSTWO 

BR�ZOWNIK 
kod: 721101 
inne nazwy zawodu:  

ZADANIA I CZYNNO �CI ROBOCZE 
 
Br�zownik to zawód zaliczany do rzemiosła artystycznego. Jego zadaniem jest wytwarzanie 
przedmiotów z br�zu, według odpowiedniego modelu i planu oraz odnawianie i konserwowanie 
zabytkowych przedmiotów wykonanych z tego materiału. Br�zownik realizuje zamówienia instytucji 
i osób prywatnych. Jest odpowiedzialny wobec zleceniodawców za jako�� wykonanej pracy i jej 
poziom artystyczny. 
Tworzywem pracy br�zownika jest odlew z br�zu przedmiotu, który b�dzie nast�pnie poddawał 
obróbce. Przedmioty wykonywane przez br�zownika to figury, �yrandole, �wieczniki, okucia, 
postumenty, obudowy zegarów, klamki itp. Odlew z br�zu oddaje jedynie kształt danego przedmiotu, 
nie zawiera natomiast szczegółów jego rze�by, nie uwydatnia linii i walorów artystycznych. 
Powierzchnia odlewu jest chropawa i bez połysku. Dopiero praca br�zownika nadaje mu odpowiedni 
wygl�d.  
Br�zownik umieszcza odlew w imadle i po zapoznaniu si� ze szczegółowym rysunkiem przedmiotu 
przyst�puje do pracy. Na wst�pie obcina przy pomocy frezów niepotrzebne elementy, opiłowuje 
i wyrównuje pilnikami powierzchni� oraz wygładza załamania. Nast�pnie cyzeluje dłutkami 
i młotkiem cyzelerskim szczegóły rze�by. Kolejnym etapem jest ostateczne wygładzanie szlifierk� 
i polerowanie szczotkami rotacyjnymi. Prac� ko�czy patynowanie �rodkami chemicznymi. 
 

�RODOWISKO PRACY 
 
materialne �rodowisko pracy 
 
Praca odbywa si� w pomieszczeniach zaadoptowanych na pracownie. W pracowni powinny by

�
 

zainstalowane wyci�gi, �ródła pr�du elektrycznego, podstawy dla silników elektrycznych. Pracownie 
znajduj� si� najcz��ciej na zapleczu sklepu, w którym wła�ciciel-br�zownik sprzedaje swoje wyroby. 
Pracy br�zownika towarzyszy hałas, wywołany działaniem narz�dzi mechanicznych oraz okresowo 
zanieczyszczenie pyłami. Spo�ród czynników, mog�cych powodowa

�
 pewne zagro�enie dla zdrowia 

mo�na wymieni
�
 ostre elementy i kraw�dzie odlewów, ruchome cz��ci maszyn (np. szczotka 

rotacyjna, frez) oraz �rodki chemiczne słu��ce do patynowania. Wszystkie te elementy mog� sta
�
 si� 

przyczyn� urazów, skalecze�, lekkich stłucze� przy nieostro�nym u�ywaniu.  
 
warunki społeczne 
 
W pracowni br�zowniczej nie ma podziału pracy, gdy� nie ma specjalizacji. Powierzony sobie odlew 
br�zownik obrabia samodzielnie. Z pomocy współpracowników korzysta w sytuacjach, w których 
potrzebna jest wi�ksza siła fizyczna, b�d� te� zachodzi konieczno�� skonsultowania jakiego� 
problemu. 
Br�zownik zatrudniony w pracowni nie musi kontaktowa

�
 si� z lud�mi. Natomiast br�zownik-

wła�ciciel pracowni, przyjmuje zamówienia od klientów, omawia warunki finansowe i techniczne 
szczegóły projektu, je�eli prowadzi sklep – tak�e sprzedaje swoje wyroby. Prowadzi wi�c działalno�� 
usługow�. 
 
warunki organizacyjne 
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Pracownia br�zownicza działa przeci�tnie 8 godzin, tak jak inne placówki usługowe. Godziny pracy 
s� stałe, poza wykonywaniem wyj�tkowych zamówie�, które wymagaj� du�ego nakładu pracy. 
Czynno�ci br�zownika s� powtarzalne, tak samo jak poszczególne etapy pracy, tym niemniej jednak 
do ka�dego odlewu trzeba podej�� indywidualnie. Wymaga tego specyfika materiału oraz stopie� 
wymogów plastycznych. Mistrz nadzoruje raczej główne zadania. Praca odbywa si� tylko w dzie�. 
 

WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE 
 
Br�zownika jako wykonawc� dzieła artystycznego powinna cechowa

�
 dokładno�� i samodzielno��. 

Zawód ten wymaga zdolno�ci artystycznych i wyobra�ni przestrzennej. Chodzi o sposób postrzegania 
bryły i umiej�tno�ci przenoszenia szczegółów rysunku na trójwymiarowy obiekt. Przydatne s� 
zainteresowania techniczne z uwagi na obsługiwanie narz�dzi mechanicznych oraz artystyczne: sztuka 
stosowana i techniki artystyczne. 
 

WYMAGANIA FIZYCZNE I ZDROWOTNE 
 
Zawód br�zownika, jak wszystkie rzemiosła, wymaga zr�czno�ci r�k i palców (ta ostatnia wa�na przy 
cyzelowaniu niewielkich detali), wra�liwego dotyku, niezb�dnego do rozpoznania prawidłowo�ci 
ci�cia i szlifu. Praca br�zownika wymaga pewnej siły fizycznej, powinien zatem mie

�
 sprawny układ 

mi��niowy i kostny oraz dobry wzrok. Istnieje mo�liwo�� zatrudnienia w tym zawodzie osób 
niepełnosprawnych: niedosłysz�cych a nawet niesłysz�cych. 
 

WARUNKI PODJ�CIA PRACY W ZAWODZIE 
 
Kandydat na br�zownika musi posiada

�
 przynajmniej wykształcenie zawodowe. Kursy dla 

br�zowników prowadzone były dawniej przez Pracownie Konserwacji Zabytków i one te� głównie ich 
zatrudniały. Po sprywatyzowaniu, PKZ prowadz� bardzo ograniczon� działalno��, wiele zostało 
rozwi�zanych, w zwi�zku z czym miejsc pracy jest coraz mniej i zawód nale�y raczej do 
zanikaj�cych. Do zawodu br�zownika przygotowuje jeszcze Szkoła Rzemiosł Artystycznych 
w Warszawie przy ul. Feli�skiego 13. Prócz tego br�zownictwa mo�na nauczy

�
 si� w nielicznych ju� 

prywatnych pracowniach. W zawodzie tym pracuj� prawie wył�cznie m��czy�ni. 
 

MO�LIWO �CI AWANSU W HIERARCHII ZAWODOWEJ 
 
S� one bardzo nikłe. Jedyn� droga awansu jest zdobywania stopni czeladnika i mistrza w prywatnych 
pracowniach. Ucze� po 2–3 latach zdobywa stopie� czeladnika, po dalszych dwóch – mistrza. 
 

MO�LIWO �CI PODJ�CIA PRACY PRZEZ DOROSŁYCH 
 
Nauk� zawodu mo�na podj�� nawet po 40. roku �ycia, jednak z uwagi na niewielk� liczb� pracowni, 
przyjmowani s� z reguły ludzie młodzi. 

ZAWODY POKREWNE 
grawer  
szlifierz 
tokarz  
ludwisarz 
metaloplastyk 
frezer 
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MO�LIWO �CI ZATRUDNIENIA ORAZ PŁACE 

Na koniec roku 2002 w zawodzie Br�zownik - (7310301), liczba osób bezrobotnych 
zarejestrowanych w urz�dach pracy wynosiła 17  osób. W poszczególnych województwach sytuacja 
kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 2 
Kujawsko-pomorskie 1 
Lubelskie 0 
Lubuskie 1 
Łódzkie 0 
Małopolskie 1 
Mazowieckie 5 
Opolskie 0 
Podkarpackie 4 

Podlaskie 0 
Pomorskie 1 �
l�skie 1 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 1 
Zachodniopomorskie 0 

W drugim półroczu 2002r. liczba ofert pracy zgłoszonych do urz�dów pracy w zawodzie Br�zownik 
wynosiła  0. W poszczególnych województwach zgłoszono  oferty pracy  dla zawodu w nast�puj�cej 
ilo�ci: 
Dolno�l�skie 0 
Kujawsko-pomorskie 0 
Lubelskie 0 
Lubuskie 0 
Łódzkie 0 
Małopolskie 0 
Mazowieckie 0 
Opolskie 0 
Podkarpackie 0 

Podlaskie 0 
Pomorskie 0 �
l�skie 0 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 0 
Zachodniopomorskie 0 

Według danych GUS za 2002 rok przeci�tne wynagrodzenie osób zatrudnionych  w zawodach z grupy 
Jubilerzy, złotnicy i pokrewni wynosiło 1116,95. Według tych danych wynagrodzenie w tej grupie 
zawodów wynagrodzenie w poszczególnych województwach kształtowało si� nast�puj�co 
Dolno�l�skie 0 
Kujawsko-pomorskie 881 
Lubelskie 0 
Lubuskie 0 
Łódzkie 1878,9 
Małopolskie 1126,57 
Mazowieckie 1284,96 
Opolskie 0 
Podkarpackie 926,67 

Podlaskie 0 
Pomorskie 0 �
l�skie 1090,5 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 827,22 
Zachodniopomorskie 0 

Według danych GUS za 2002 liczba osób pełnozatrudnionych w zawodach z grupy Jubilerzy, złotnicy 
i pokrewni,  wynosiła 1692. Liczba osób pełnozatrudnionych w tej grupie zawodów w 
poszczególnych województwach kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 0 
Kujawsko-pomorskie 139 
Lubelskie 0 
Lubuskie 0 
Łódzkie 77 
Małopolskie 194 
Mazowieckie 585 
Opolskie 0 
Podkarpackie 165 

Podlaskie 0 
Pomorskie 0 �
l�skie 226 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 306 
Zachodniopomorskie 0 
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METALOPLASTYK 
kod: 731303 
inne nazwy zawodu:  
 
Zadania i czynno�ci robocze 
 
 Metaloplastyk wykonuje, naprawia oraz odnawia przedmioty artystyczne i dekoracyjno-u�ytkowe 
z metalu, współczesne lub z minionych epok historycznych. Jego zawód nale�y do dziedziny 
twórczo�ci artystycznej. W zakres metaloplastyki wchodzi złotnictwo, grawerstwo, wyrób bi�uterii 
oraz kowalstwo artystyczne. Praca metaloplastyka składa si� wielu etapów. Najpierw powinien 
przygotowa� sobie materiał do pracy. S� to zwykle stopy ró�nych metali. Nast�pnie, według 
wykonanego przez siebie wzoru lub wzoru odnawianego przedmiotu - robi odlew. Odlew ten obrabia 
przez kucie, spawanie, nitowanie lub wycinanie. Wykonany przedmiot poddaje barwieniu, 
patynowaniu, cyzelowaniu i polerowaniu.  
 Tworzywem pracy metaloplastyka s� stopy metali kolorowych, takich jak mied�, cynk, ołów, cyna 
oraz �elazo i stal. Metaloplastyk stosuje najcz��ciej stopy podstawowe, tj. mosi�dz i br�z. Wiele prac 
wykonuje w metalu szlachetnym, jakim jest srebro. Ze wzgl�du jednak na jego “mi�kko��” - 
w produkcji znajduje si� ono w postaci stopów z innymi metalami. Jako elementów dekoracyjnych 
u�ywa kamieni ozdobnych naturalnych i sztucznych, tak�e ko�ci słoniowej lub uprzednio 
spreparowanych ko�ci innych zwierz�t.  
 Metaloplastyk stosuje ró�ne technologie, posługuj�c si� narz�dziami do obróbki r�cznej lub 
mechanicznej. Zale�y to od rodzaju procesów produkcyjnych. W tyglach i formach odlewa elementy 
wyrobu lub jego cało�ci. Do formowania przez wyklepywanie u�ywa kowadełek i młotków, lutownic, 
do ł�czenia poszczególnych elementów kompozycji dekoracyjnych, a wyoblarek do kształtowania 
wgł�bie� w rozmaitych wyokr�glonych naczyniach, np. w dzbanuszkach lub pucharach. Do wycinania 
z blach ró�nych kształtów słu�� metaloplastykowi wykrojniki i piłki włosowe. W pracach 
wyko�czeniowych do czyszczenia i polerowania u�ywa punc, szlifierek i automatów polerowniczych. 
Do pokrywania wyrobów warstw� innego metalu w celu zabezpieczenia go lub zabarwienia 
i patynowania słu�y wanna galwaniczna. 
 �
rodowisko pracy 

 
materialne �rodowisko pracy 
 
 Praca metaloplastyka odbywa si� w zakładzie produkcyjnym lub we własnej pracowni. Czynnikiem 
uci��liwym bywa hałas gło�no pracuj�cych maszyn, szczególnie gdy na stanowiskach pracuje kilku 
metaloplastyków. W procesach galwanicznych, dokonuj�cych si� w wannach wypełnionych �rodkami 
chemicznymi (kwas solny, siarkowy, chlorek amonu i inne), wydzielaj� si� szkodliwe dla zdrowia 
opary. Podczas obróbki metali powstaj� drobne opiłki i pył.  
 Praca w tym zawodzie ł�czy si� z ryzykiem uszkodzenia słuchu, alergii i chorób układu oddechowego. 
W ciasnych pomieszczeniach wypełnionych surowcami i narz�dziami niedogodno�� stanowi� w�skie 
przej�cia i brak dobrego o�wietlenia. 
 
warunki społeczne 
 
 Praca metaloplastyka ma charakter indywidualny: sam projektuje wzory, sam powinien zaplanowa� 
sposób wykonania okre�lonych zada�. Dotyczy to metaloplastyka pracuj�cego osobno, we własnej 
pracowni. Wytwórcy indywidualni powinni zdoby� klientów na swoje wyroby i wynegocjowa� z nimi 
cen�. Musz� tak�e znale�� �ródła zakupów surowców potrzebnych im do pracy, prowadzi� ksi��ki 
rachunkowe, sami rozlicza� si� z urz�dem podatkowym, je�li nie zatrudniaj� do tych celów 
specjalnego pracownika.  
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 Bez wzgl�du na sposób wykonywania zawodu metaloplastycy maj� dosy� cz�ste kontakty z lud�mi. 
Je�eli pracuj� w zakładzie produkcyjnym zatrudniaj�cym kilka osób - konsultuj� si� ze swoim szefem, 
kolegami plastykami; mog� zwraca� si� do nich po ocen� i rad�.  
 Metaloplastyk pracuj�cy w zakładzie musi uzyska� akceptacj� przeło�onego na proponowany przez 
siebie wzór. Powinien te� na polecenie przeło�onego zaprojektowa� i wykona� okre�lony przedmiot 
lub jego kopi�. Rozlicza si� ze zu�ytych materiałów i odpowiada za ewentualne zniszczenie maszyn 
lub innych urz�dze�. 
 
warunki organizacyjne 
 
 Metaloplastyk pracuje ok. 8 godzin dziennie. Jego praca mo�e mie� charakter zmianowy, co zale�y od 
wielko�ci zamówie� na wyroby. Tak dzieje si� np. w okresie przed�wi�tecznym, gdy wytwarza du�o 
przedmiotów przeznaczonych na upominki okoliczno�ciowe, lub latem, gdy jest wi�kszy popyt na 
sztuczn� bi�uteri�: klipsy, naszyjniki i korale do letnich sukienek. Je�li zatrudniony jest w zakładzie 
produkcyjnym, jego prac� kontroluje zwierzchnik. Metaloplastyk jest zazwyczaj niezale�ny pod 
wzgl�dem organizacyjnym. 
 

WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE 
 
 Praca nad wytwarzaniem przedmiotów dekoracyjnych wymaga od metaloplastyka zdolno�ci 
artystycznych. Konieczne s� one do rysowania projektów, a tak�e w innych fazach produkcji, jak 
podczas wykuwania czy wycinania. Du�a wyobra�nia ułatwia mu przewidywanie wygl�du 
zaprojektowanego przedmiotu.  
 Bardzo cz�sto wyrabiane przedmioty składaj� si� z drobnych elementów, np. filigranów - ozdób 
robionych technik� skr�cania cienkich drucików metalowych i układania ich we wzory. Dobry wzrok 
jest zatem w pracy metaloplastyka nieodzowny. Bardzo wa�n� funkcj� w tych czynno�ciach spełniaj� 
zr�czne palce, których nie mo�e zast�pi� nawet najbardziej precyzyjne narz�dzie. Sprawne 
manipulowanie nimi konieczne jest np. podczas reperowania metalowej bi�uterii: ł�czenia 
pozrywanych detali, napraw zamków, dorabiania brakuj�cych elementów. Przydatna w takich pracach 
jest równie� cierpliwo��. Niekiedy trzeba wielu prób, by ko�cowy wynik był zadowalaj�cy. 
Szczególnie je�li poddawany naprawie przedmiot jest wykonany według dawnych i mało znanych 
metod oraz za pomoc� narz�dzi, których ju� si� nie u�ywa. Cierpliwo�� jest tak�e nieodzowna 
w robieniu kopii. Kopiuj�c jaki� fragment, np. koszulk� do ikony (koszulka - metalowa ozdobna 
powierzchnia nakładana na przedstawion� na ikonie posta�) lub bogato zdobion� bransoletk�, nale�y 
go najpierw dokładnie, wraz z najmniejszymi szczegółami, przerysowa�. Dokładno�� odgrywa 
równie� wa�n� rol� w wytwarzaniu współczesnych przedmiotów: �le zagi�te �cianki kasetek, 
niewła�ciwie umieszczone zawiaski lub zameczki - powoduj�, �e wyroby staj� si� bezu�yteczne. 
Podczas pracy metaloplastyk musi cz�sto spogl�da� na projekt nie przerywaj�c manipulowania 
narz�dziami. Dlatego umiej�tno�� koordynacji wzroku i r�k znacznie ułatwia prac�.  
 Praca metaloplastyka byłaby niemo�liwa bez u�ywania narz�dzi i maszyn. Potrzebne s� mu zatem 
wiadomo�ci na temat ich funkcjonowania, �wiadomo�� do czego słu�� oraz umiej�tno�� posługiwania 
si� nimi. Nie jest to mo�liwe bez zdolno�ci technicznych, koniecznych równie� w wypadku, gdy 
jakie� narz�dzie si� zepsuje. Drobne naprawy powinien bowiem wykonywa� sam. Przede wszystkim 
musi jednak zna� fizykochemiczne wła�ciwo�ci metali.  
 
Wymagania fizyczne i zdrowotne 
  
Prac� metaloplastyka zalicza si� do kategorii prac lekkich. Du�e znaczenie przywi�zuje si� do 
zdolno�ci manualnych, a zatem nie mog� tej pracy wykonywa� osoby z upo�ledzeniami r�k, np. na 
skutek chorób reumatycznych. Metaloplastyk pracuje przewa�nie w pozycji siedz�cej, pochylony nad 
warsztatem - niezb�dna jest wi�c wytrzymało�� na t� niedogodno��. Prac� metaloplastyka mog� 
wykonywa� osoby o słabszej konstrukcji fizycznej. Przeciwwskazaniem do pracy w tym zawodzie s� 
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natomiast alergie na zwi�zki chemiczne, które ponadto mog� by� przyczyn� chorób dróg 
oddechowych (gardła). 
 

WARUNKI PODJ�CIA PRACY W ZAWODZIE 
 
 Do podj�cia pracy w zawodzie metaloplastyka konieczne jest wykształcenie �rednie zawodowe. 
Wa�n� rol� w przygotowaniu do zawodu odgrywaj� pracownie metaloplastyczne prowadzone np. 
w Warszawie w PKiN albo w o�rodkach i domach kultury w innych wi�kszych miastach. Młodzie� 
ucz�szczaj�ca do nich zdobywa podstawow� wiedz� (teoretyczn� i praktyczn�) o pracy 
metaloplastyka. Poza szkołami zawodowymi rzemiosł artystycznych metalopastykiem mo�na zosta� 
po uko�czeniu liceum sztuk plastycznych, np. w Warszawie czy Supra�lu (woj. białostockie). 
Metaloplastykiem mo�e zosta� równie� absolwent wy�szej uczelni artystycznej, np. Akademii Sztuk 
Pi�knych. 
 

 MO�LIWO�CI AWANSU W  HIERARCHII ZAWODOWEJ 
 
 W zawodzie metaloplastyka istniej� mo�liwo�ci awansu. Po odbyciu praktyki i po zdaniu 
odpowiednich egzaminów mo�na awansowa� z ucznia na czeladnika i mistrza. Mo�na te� zdoby� 
uprawnienia i otworzy� własn� pracowni�, której powodzenie, a wi�c i zarobki - uzale�nione s� od 
zdolno�ci indywidualnych. 
 
Mo�liwo�� podj�cia pracy przez dorosłych 
 
 W zawodzie metaloplastyka mog� zatrudni� si� nie tylko młodzi ludzie. W zasadzie, ze wzgl�du na 
stosunkowo długi okres praktycznej nauki zawodu, preferuje si� osoby do 40-45 lat. Osoby natomiast 
wykształcone w zawodzie i maj�ce dłu�sz� praktyk� znajd� prac� równie� w pó�niejszym wieku. 
W�ród metaloplastyków s� zarówno kobiety, jak i m��czy�ni. Ch�tnie zatrudnia si� kobiety ze 
wzgl�du na ich obowi�zkowo�� i cierpliwo��. Niektóre pracownie zatrudniaj� inwalidów 
z upo�ledzeniem słuchu, głuchoniemych i poruszaj�cych si� na wózkach inwalidzkich. 

ZAWODY POKREWNE 
 
szlifierz  
�lusarz  
kowal  
ludwisarz  
jubiler  
br�zownik 
 
literatura: 
 
Pallai S., Metaloplastyka, WNT 1990. 
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MO�LIWO�CI ZATRUDNIENIA ORAZ PŁACE 

Na koniec roku 2002 w zawodzie Metaloplastyk - (7310302), liczba osób bezrobotnych 
zarejestrowanych w urz�dach pracy wynosiła 54  osób. W poszczególnych województwach sytuacja 
kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 2 
Kujawsko-pomorskie 0 
Lubelskie 4 
Lubuskie 1 
Łódzkie 5 
Małopolskie 4 
Mazowieckie 21 
Opolskie 0 
Podkarpackie 2 

Podlaskie 0 
Pomorskie 1 �
l�skie 11 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 1 
Wielkopolskie 2 
Zachodniopomorskie 0 

W drugim półroczu 2002r. liczba ofert pracy zgłoszonych do urz�dów pracy w zawodzie 
Metaloplastyk wynosiła  1. W poszczególnych województwach zgłoszono  oferty pracy  dla zawodu 
w nast�puj�cej ilo�ci: 
Dolno�l�skie 1 
Kujawsko-pomorskie 0 
Lubelskie 0 
Lubuskie 0 
Łódzkie 0 
Małopolskie 0 
Mazowieckie 0 
Opolskie 0 
Podkarpackie 0 

Podlaskie 0 
Pomorskie 0 �
l�skie 0 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 0 
Zachodniopomorskie 0 

Według danych GUS za 2002 rok przeci�tne wynagrodzenie osób zatrudnionych  w zawodach z grupy 
Jubilerzy, złotnicy i pokrewni wynosiło 1116,95. Według tych danych wynagrodzenie w tej grupie 
zawodów wynagrodzenie w poszczególnych województwach kształtowało si� nast�puj�co 
Dolno�l�skie 0 
Kujawsko-pomorskie 881 
Lubelskie 0 
Lubuskie 0 
Łódzkie 1878,9 
Małopolskie 1126,57 
Mazowieckie 1284,96 
Opolskie 0 
Podkarpackie 926,67 

Podlaskie 0 
Pomorskie 0 �
l�skie 1090,5 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 827,22 
Zachodniopomorskie 0 

Według danych GUS za 2002 liczba osób pełnozatrudnionych w zawodach z grupy Jubilerzy, złotnicy 
i pokrewni,  wynosiła 1692. Liczba osób pełnozatrudnionych w tej grupie zawodów w 
poszczególnych województwach kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 0 
Kujawsko-pomorskie 139 
Lubelskie 0 
Lubuskie 0 
Łódzkie 77 
Małopolskie 194 
Mazowieckie 585 
Opolskie 0 
Podkarpackie 165 

Podlaskie 0 
Pomorskie 0 �
l�skie 226 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 306 
Zachodniopomorskie 0 
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POZŁOTNIK 
 
kod: 732404 
inne nazwy zawodu: 
 

ZADANIA I CZYNNO �CI ROBOCZE  
 
 Praca pozłotnika polega na pokrywaniu cienk� warstw� metalu przedmiotów u�ytkowych i wyrobów 
artystycznych, w celu podniesienia ich walorów dekoracyjno-ochronnych. Zabieg metalizacji mo�e 
by� wykonywany r�cznie lub metod� galwaniczn� (elektrochemiczn�). 
 W zawodzie tym istnieje specjalizacja, która wynika ze sposobu pracy.  
 Pozłotnik w małych zakładach usługowych - to pracuj�cy indywidualnie rzemie�lnik lub osoba 
przez niego zatrudniona. Jego praca polega na r�cznym nanoszeniu metali: mosi�dzu, br�zu, 
aluminium, złota, srebra, na przedmioty b�d�ce zazwyczaj wyrobami sztuki u�ytkowej, np. ramy 
obrazów, meble, rze�by, nagrobki, elementy architektury wn�trz itp.  
 Tradycyjnym wyrobem firm pozłotniczych s� artystyczne ramy, w które oprawiane s� obrazy, lustra 
czy tkaniny. Pozłotnik wykonuje ramy z gotowych ju� listew. Zale�nie od zamówienia, rama mo�e 
by� gładka lub zdobiona ornamentami (naro�niki, fryzy, gzymsy) zaprojektowanymi i wykonanymi 
w pracowni pozłotniczej. Kredowo - klejowy ornament jest przyklejany do ramy, pokrytej specjalnie 
dobran� warstw� gruntow�, która zwi�ksza przyczepno�� nakładanego metalu do podło�a. Na tak 
przygotowan� ram� pozłotnik nakłada metal. Jest to trudna operacja, poniewa� metal ma posta� 
proszku lub bardzo cienkich płatków (na 1 mikron wchodz� 3 - 4 płatki br�zu lub mosi�dzu lub 5 - 6 
płatk1ow złota lub srebra). Metal nakładany jest za pomoc� specjalnych, płaskich p�dzelków.  
 Nało�ony na złocon� ram� (lub inny przedmiot) metal jest polerowany specjalnymi narz�dziami 
polersklimi z agatu. Ich kształt i wielko�� umo�liwia polerowanie krzywizny o dowolnym profilu.  
 Pozłotnik posługuje si� wył�cznie r�cznymi narz�dziami: dłutami, narz�dziami polerskimi, piłami, 
narz�dziami �ciernymi lub formami do odlewania ornamentów.  
 Kolejnym stanowiskiem w zawodzie pozłotnika jest galwanizer. Jego praca polega tak�e na 
nakładaniu warstwy metali (chromu, cynku, mied�i, niklu, srebra lub złota) na ró�ne przedmioty 
(głównie u�ytkowe), w celu uzyskania lepszego efektu dekoracyjnego, ochrony przed korozj� lub 
zwi�kszenia trwało�ci przedmiotu. W procesie metalizacji wykorzystywane jest zjawisko elektrolizy.  
 Elektroliza prowadzona jest w wannie galwanicznej wypełnionej elektrolitem (wodnym roztworem 
soli potrzebnego metalu). Wzbudzony w niej pr�d powoduje osadzanie si� metalu na przedmiotach 
zanurzonych w elektrolicie. Przed metalizacj� przedmioty s� czyszczone i odtłuszczane w specjalnych 
k�pielach kwasowych i chemicznych.W swojej pracy galwanizer posługuje si� specjalistycznym 
i wła�ciwym tylko temu stanowisku wyposa�eniem: wannami galwanicznymi, płytami metalowymi, 
pr�dnic� i silnikiem elektrycznym. Coraz cz��ciej proces metalizacji jest nadzorowany i kontrolowany 
przez automaty sterowane komputerem. Bez wzgl�du na stosowan� technologi� galwanizer powinien 
�ledzi� przebieg procesu elektrolizy.  
 �
RODOWISKO PRACY 

 
materialne �rodowisko pracy 
 
 Pozłotnik pracuje w zakładzie usługowym lub firmie przemysłowej. Miejscem jego pracy jest 
pracownia rzemiosła artystycznego, warsztat galwanizerski lub wydział produkcyjny w firmie 
przemysłowej.  
 Zagro�enie chorobami zawodowymi zale�y od specjalizacji; pyły drewna lub kredy oraz zapach 
klejów w małych zakładach pozłotniczych stanowi� pewn� uci��liwo��, mog� powodowa� alergie, 
lecz nie s� niebezpieczne. Pewne zagro�enie natomiast mo�e stanowi� �rodowisko pracy galwanizera: 
kwasy oraz opary kwasów i chemikaliów mog� spowodowa� nie�yty górnych dróg oddechowych, a� 
do chronicznych stanów zapalnych wł�cznie, oraz wywoła� alergie. Galwanizer ponadto nara�ony jest 
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na działanie silnego pola elektrycznego i elektromagnetycznego. Powa�nym zagro�eniem jest tak�e 
hałas powstały w czasie manipulowania płyt� z podwieszonymi na niej metalizowanymi 
przedmiotami.  
 Podczas pracy pozłotnik przyjmuje czasem nawet przez dłu�szy czas wymuszon� pozycj�, obci��aj�c� 
układ kostno-stawowy, kr�gosłup, mi��nie, obwodowy układ nerwowy. 
 Powa�nym obci��eniem w pracy rzemie�lników pokrywaj�cych przedmioty warstw� metalu jest 
szkodliwe odziaływanie na wzrok �wiatła odbitego, co mo�e wywoła� lub pogłebi� posiadan� ju� 
wad� wzroku.  
 Praca galwanizera zaliczana jest do ci��kich fizycznie. Wykonywana jest w pozycji stoj�cej, ale 
galwanizer równie� chodzi oraz manipuluje du�ymi i ci��kimi płytami o nieregularnym kształcie. 
Osoba pracuj�ca na tym stanowisku musi si� odznacza� dobrym zdrowiem, powinna by� ogólnie 
sprawna i silna fizycznie.  
 
warunki społeczne  
 
 Praca pozłotnika (i galwanizera) ma charakter indywidualny (zarówno w małych zakładach 
usługowych, jak w przemy�le) i polega na �wiadczeniu usług. Wymaga wi�c cz�stego kontaktu 
z lud�mi, np. przyjmowanie zlecenia od klienta, współpraca mi�dzy wydziałami zakładu 
produkcyjnego itp. Nierzadko pozłotnik (i galwanizer) jest proszony o rad� i konsultacj� lub 
negocjuje warunki wykonania usługi (m.in. metody, płatno�ci, terminy).  
 Czasem charakter wykonywanych zaj��, np. projektowanie ornamentu i przyklejanie go do ramy, 
wymaga koncentracji i skupienia. W takim wypadku rzemie�lnik wykonuje swoje prace, gdy zakład 
jest jeszcze zamkni�ty.  
 Pozłotnik (i galwanizer) wykonuje prac� na miejscu - warsztacie. Zdarza si� jednak, �e zwłaszcza 
prace pozłotnicze musz� by� wykonywane w terenie, np. w ko�ciołach: złocenie sztukaterii, mebli 
(stalle, ołtarz czy organy). Mog� to by� tak�e obiekty �wieckie zabytkowe lub współczesne: złocenie 
elementów wystroju wn�trz (sztukaterie na �cianach i sufitach, monumenty, kominki, du�e meble czy 
ramy obrazów lub luster).  
 
warunki organizacyjne 
 
 O tym, jak długo i w jakim czasie powinien pracowa� rzemie�lnik (pozłotnik lub galwanizer) 
decyduje ilo�� zlece�. Powszechnie jednak pracuje on około 10-12 godzin, a bywa, �e tak�e w dni 
wolne od pracy. Galwanizer przemysłowy pracuje 8 godzin.  
 Pozłotnik nosi w pracy ubiór roboczy, galwanizer - ochronny, zabezpieczaj�cy przed działaniem 
kwasów i chemikaliów.  
 Praca pozłotnika (i galwanizera) jest zrutynizowana i samodzielna. On sam wybiera metody 
i decyduje o technice pracy. Organizacj� pracy oraz kolejno�� czynno�ci wymusza technologia 
produkcji oraz zaplanowane lub przydzielone na dany dzie� zadania.  
 Galwanizer zatrudniony w firmie odpowiada za maszyny i urz�dzenia. Pozłotnik (i galwanizer) 
w zakładzie rzemie�lniczym - za powierzone mu przez klienta przedmioty. Wi�kszo�ci rzemie�lników 
zale1zy r1ownie� na dobrym imieniu firmy.  
 

WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE  
 
 W zawodzie pozłotnika niezb�dne s� zdolno�ci plastyczne (rze�ba, projektowanie). Galwanizer 
powinien wykazywa� zdolno�ci i wiedz� techniczn�.  
 Praca pozłotnika wymaga cierpliwo�ci i dokładno�ci, umiej�tno�ci skupienia, a zarazem podzielno�ci 
uwagi. Niektóre czynno�ci s� �mudne i monotonne, wymagaj� precyzji, wielkiej cierpliwo�ci 
i wyczucia (delikatno�ci). W zawodzie pozłotnika wa�na jest spostrzegawczo��; im wi�cej wychwyci 
bł�dów w swojej pracy, tym lepsze osi�gnie efekty.  
 Pozłotnik (i galwanizer) cz�sto wykonuje jednocze�nie ró�ne czynno�ci, odrywa si� od pracy (np., 
gdy przyjdzie klient lub gdy przygotowuje kolejn� parti� przedmiotów do metalizacji).  
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 W pracy pozłotnika kontakty z lud�mi s� cz�ste i niezb�dne: przyjmowanie zamówie�, doradztwo 
i konsultowanie (np. jaki typ ramy b�dzie najbardziej odpowiedni do danego obrazu lub jakim 
metalem pokry� dany przedmiot, aby uzyska� najlepszy efekt dekoracyjny i zabezpieczaj�cy). 
Pozłotnik (i galwanizer), współpracuj�c z lud�mi, powinien łatwo nawi�zywa� kontakty, wiedzie�, jak 
post�powa� z lud�mi. Wa�ne jest tak�e, by był przekonuj�cy, elastyczny, ale i stanowczy. Dobrze, 
je�li wykazuje inicjatyw� zawodow�.  
 
WYMAGANIA FIZYCZNE I ZDROWOTNE 
 
 Praca pozłotnika, a zwłaszcza galwanizera, jest ci��ka fizycznie. Od kandydata oczekuje si� dobrego 
stanu zdrowia i siły fizycznej. Pozłotnik (i galwanizer) pracuje stoj�c, cz�sto w wymuszonej, 
niewygodnej pozycji, dlatego niezb�dne jest, by miał zdrowy układ kostno-stawowy i mi��niowy oraz 
kr�gosłup. Galwanizer, aby mógł swobodnie manipulowa� du�ymi, ci��kimi przedmiotami 
o nieregularnych kształtach (płyty z podwieszonymi przedmiotami przeznaczonymi do metalizacji) - 
powinien mie� sprawne i silne r�ce oraz dobr� koordynacj� wzrokowo-ruchow�. 
 W zawodzie pozłotnika niezb�dny jest sprawny wzrok (dopuszcza si� prac� w szkłach korekcyjnych) 
oraz sprawno�� manualna: zr�czne i silne r�ce i palce, a zarazem wra�liwy dotyk umo�liwiaj�cy 
wyczucie na polerowanej powierzchni nierówno�ci, skaz, wybrzusze�.  
Przeciwwskazaniami do pracy w zawodzie s� choroby alergiczne i choroby górnych dróg 
oddechowych. 
 Mo�liwo�� zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie pozłotnika jest ograniczona, cho� 
istniej� pewne mo�liwo�ci w stosunku do osób z upo�ledzeniem słuchu: niedosłysz�cych 
i niesłysz�cych, a tak�e głuchoniemych. 
 

WARUNKI PODJ�CIA PRACY W ZAWODZIE  
 
 Zawodu pozłotnika mo�na wyuczy� si� u mistrza cechowego. Wielu rzemie�lników trafiło do tego 
zawodu przez przypadek i zrz�dzenie losu (np. po odziedziczeniu pracowni), a wi�c pozłotnictwa 
uczyli si� jako ludzie doro�li, maj�cy zupełnie inny zawód.  
 Galwanizer powinien mie� wykształcenie co najmniej zawodowe techniczne, a lepiej �rednie. 
Przygotowanie takie mo�na zdoby� w szkole zawodowej lub technikum, np. w : 
Zespole Szkół Chemicznych im. prof. dr J. Zawadzkiego w Warszawie, ul. Saska 78, tel. 617-33-74.  
 W zawodach rzemie�lniczych coraz bardziej przydatna jest te� znajomo�� j�zyków obcych: 
angielskiego, a zwłaszcza niemieckiego, by porozumie� si� z klientami lub producentami 
stosowanych w pozłotnictwie preparatów i materiałów, w�ród których przewa�aj� firmy z Niemiec. 
Przydatna i niekiedy niezb�dna w rzemio�le pozłotniczym jest podstawowa wiedza z zakresu historii 
sztuki.  
 
MO�LIWO

��
 AWANSU W HIERARCHII ZAWODOWEJ  

 
 Mo�liwo�ci awansu pozłotnika praktycznie nie istniej�. Rzemie�lnik mo�e zda� egzamin czeladniczy 
lub mistrzowski (np. wła�ciciel zakładu), co podnosi rang� firmy.  
 Wi�ksze mo�liwo�ci stwarza praca w zakładach przemysłowych; pogłebiaj�c wiedz� i do�wiadczenie 
oraz wykształcenie: szkoła �rednia, pomaturalna, wy�sze studia, specjalistyczne kursy - pozłotnicy 
mog� awansowa�, np. do funkcji majstra, brygadzisty, kierownika zmiany, a nawet wydziału. 
 
MO�LIWO

��
 PODJ�CIA PRACY PRZEZ DOROSŁYCH  

 
 Podj�cie pracy w zawodzie pozłotnika i galwanizera przez osoby dorosłe, do 40 roku �ycia, s� du�e. 
Najłatwiej jest osobom wykonuj�cym podobny zawód, z wykształceniem chemicznym, 
elektrotechnicznym, po specjalistycznych kursach oraz maj�cym potrzebne cechy psychiczne: 
cierpliwo��, dokładno��, spostrzegawczo�� oraz warunki fizyczne (sił�, koordynacj� wzrokowo-
ruchow�) i dobry stan zdrowia. Granica 40 lat dla pracowników podejmuj�cych lub wznawiaj�cych 
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prac� w tym zawodzie wi��e si� ze sprawno�ci� psychomotoryczn� i mo�liwo�ciami nauczenia si� 
tego zawodu.  

ZAWODY POKREW NE  
 
stolarz  
technik technologii drewna  
frezer drewna  
in�ynier technologii drewna  
galwanizer 
technik chemik  
operator urz�dze� do produkcji wyrobów chemicznych  
n�ynier chemik 
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MO�LIWO�CI ZATRUDNIENIA ORAZ PŁACE  

Na koniec roku 2002 w zawodzie Pozłotnik - (7310303), liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych 
w urz�dach pracy wynosiła 18  osób. W poszczególnych województwach sytuacja kształtowała si� 
nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 4 
Kujawsko-pomorskie 2 
Lubelskie 2 
Lubuskie 0 
Łódzkie 1 
Małopolskie 1 
Mazowieckie 2 
Opolskie 0 
Podkarpackie 0 

Podlaskie 0 
Pomorskie 0 �
l�skie 2 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 4 
Zachodniopomorskie 0 

W drugim półroczu 2002r. liczba ofert pracy zgłoszonych do urz�dów pracy w zawodzie Pozłotnik 
wynosiła  0. W poszczególnych województwach zgłoszono  oferty pracy  dla zawodu w nast�puj�cej 
ilo�ci: 
Dolno�l�skie 0 
Kujawsko-pomorskie 0 
Lubelskie 0 
Lubuskie 0 
Łódzkie 0 
Małopolskie 0 
Mazowieckie 0 
Opolskie 0 
Podkarpackie 0 

Podlaskie 0 
Pomorskie 0 �
l�skie 0 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 0 
Zachodniopomorskie 0 

Według danych GUS za 2002 rok przeci�tne wynagrodzenie osób zatrudnionych  w zawodach z grupy 
Jubilerzy, złotnicy i pokrewni wynosiło 1116,95. Według tych danych wynagrodzenie w tej grupie 
zawodów wynagrodzenie w poszczególnych województwach kształtowało si� nast�puj�co 
Dolno�l�skie 0 
Kujawsko-pomorskie 881 
Lubelskie 0 
Lubuskie 0 
Łódzkie 1878,9 
Małopolskie 1126,57 
Mazowieckie 1284,96 
Opolskie 0 
Podkarpackie 926,67 

Podlaskie 0 
Pomorskie 0 �
l�skie 1090,5 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 827,22 
Zachodniopomorskie 0 

Według danych GUS za 2002 liczba osób pełnozatrudnionych w zawodach z grupy Jubilerzy, złotnicy 
i pokrewni,  wynosiła 1692. Liczba osób pełnozatrudnionych w tej grupie zawodów w 
poszczególnych województwach kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 0 
Kujawsko-pomorskie 139 
Lubelskie 0 
Lubuskie 0 
Łódzkie 77 
Małopolskie 194 
Mazowieckie 585 
Opolskie 0 
Podkarpackie 165 

Podlaskie 0 
Pomorskie 0 �
l�skie 226 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 306 
Zachodniopomorskie 0 
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SZLIFIERZ 
 
kod: 7313(04-05) 
inne nazwy zawodu:  
 

ZADANIA I CZYNNO �CI ROBOCZE 
 
Praca szlifierza polega na obróbce kamieni szlachetnych, maj�cej na celu nadanie im po��danej 
wielko�ci, kształtu, walorów artystycznych i estetycznych. Kamienie szlachetne przed obróbk� s� 
nieforemne, nie maj� odpowiedniego połysku i w �adnym wypadku nie nadaj� si� do 
wykorzystywania jako elementy bi�uterii. 
Pierwsz� czynno�ci� przy obróbce jest pomiar kamienia oraz narysowanie projektowanego wzoru, 
b�d� rozrysowanie modelu z katalogu wzorów. Potem nast�puje ci�cie kamienia tak, aby otrzyma� 
podstawow� foremn� brył�. Dalszy etap, to wła�ciwe szlifowanie, czyli nadawanie oczekiwanego 
kształtu. Drobne ci�cia powoduj� powstanie odpowiednich płaszczyzn i kantów załamuj�cych 
�wiatło. Płaszczyzny te s� nadal szlifowane, a� do uzyskania regularnych kształtów geometrycznych 
i gładko�ci. Nast�pne grupa czynno�ci to polerowanie. Polerowanie w zawodowym nazewnictwie 
nazywa si� polerem i polega na polerowaniu płaszczyzn oszlifowanego kamienia za pomoc� 
obrotowej tarczy, której płaszczyzna wyło�ona jest kolejno drewnem, nast�pnie skór� i filcem. Do 
polerowania bursztynu u�ywa si� specjalnych pasów. Cz�sto szlifowanie i polerowanie wykonuje ten 
sam specjalista.  
Praca szlifierza zalicza si� do prac bardzo precyzyjnych. Podstawowymi narz�dziami pracy s�: 
suwmiarka, frezy, pilniki ró�nych rozmiarów i kształtów, delikatne piłki i tarcze �cierne oraz tzw. 
kołki. S� to pr�ty drewniane długo�ci ok. 10 cm, na ko�cu których osadza si� kamie� poddawany 
obróbce. 
Do polerowania u�ywa si� pasów polerowniczych, tarcz �ciernych pokrytych drewnem, skór� lub 
filcem, ró�nego kształtu i wielko�ci płaszczyzn �ciernych. Przyrz�dy te mog� by� r�czne 
i mechaniczne. 
Praca szlifierza i polerowacza mo�e wyda� si� jednostajna i monotonna, wymaga jednak inwencji, 
gdy� za ka�dym razem ma on do czynienia z innym materiałem i wzorem. W zwi�zku z tym do 
ka�dego szlifu musi podchodzi� indywidualnie. 
Szlifierz pracuje prawie wył�cznie w pozycji siedz�cej, a czynno�ci, które wykonuje polegaj� na 
manipulacji r�kami i palcami r�k. W bardzo du�ym stopniu anga�uje zmysły: wzrok, słuch i dotyk. Po 
d�wi�ku, jaki wydaje szlifuj�cy kamie� frez czy pilnik, do�wiadczony szlifierz rozpoznaje gł�boko�� 
i wła�ciwo�� ci�cia; wra�liwe opuszki palców pozwalaj� rozpozna� gładko�� płaszczyzn, 
geometryczno�� załama� itp. 
Niektóre przyrz�dy, u�ywane przez szlifierza i szlifierza-polerowacza, takie jak frezy, tarcze �cierne, 
s� cz��ciowo zmechanizowane. 
Obróbka kamienia trwa bardzo od pół godziny do dwóch dni. Polerowacz pracuje nad kamieniem 
kilka godzin, nad kryształem np. jeden dzie�. 
 

�RODOWISKO PRACY 
 
materialne �rodowisko pracy 
 
Miejscem pracy szlifierza s� zwykłe pomieszczenia, jedynie cz��ciowo zaadaptowane. Ich wielko�� 
zale�y od liczby zatrudnianych osób. Stanowisko pracy szlifierza lub szlifierza-polerowacza składa si� 
ze stołu lub pulpitu z półkami na narz�dzia, wgł�bieniem na pojemnik z wod� (potrzebna jest do 
zwil�ania powierzchni tr�cych i szlifuj�cych) oraz znajduj�cymi si� w pobli�u urz�dzeniami 
poruszaj�cymi tarcze �cierne, frezy itp. 
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Praca szlifierza przebiega wła�ciwie bez zagro�e�, w gr� mog� wchodzi� jedynie drobne urazy dłoni. 
Pewn� uci��liwo�� stanowi hałas wywołany przecinaniem, szlifowaniem kamieni i prac� silników 
elektrycznych. Praca w zawodzie szlifierz wi��e si� z du�ym obci��eniem wzroku, wynikaj�cym 
z silnej koncentracji uwagi i konieczno�ci patrzenia w jeden punkt. 
 
warunki społeczne 
 
Praca szlifierza ma charakter indywidualny. Szlifierz swoje zadania wykonuje od pocz�tku do ko�ca 
sam. Je�eli w pracowni jest kilka stanowisk pracy i istnieje �cisły podział na szlifierzy i szlifierzy-
polerowaczy, konsultuj� si� oni w sprawach dotycz�cych konkretnych problemów zawodowych. 
Szlifierz-mistrz posiadaj�cy własny zakład przygotowuje do zawodu uczniów. 
Kontakty zewn�trzne s� do�� cz�ste. Mistrz przyjmuje zamówienia, konsultuje, udziela porad, 
sprzedaje. 
 
warunki organizacyjne 
 
Godziny pracy s� stałe, a jej czas wynosi ok. 8 godzin dziennie. Tak jest w pracowniach 
zatrudniaj�cych kilku szlifierzy. W pracowni jednoosobowej szlifierz mo�e oczywi�cie regulowa� 
czas swojej pracy, ale z uwagi na jej specyfik� (potrzebne jest dobre �wiatło) pracuje si� tylko 
w dzie�. 
Mistrz-wła�ciciel pracowni nadzoruje tylko ogólnie działania swoich pracowników – przekazuje 
zlecenia, omawia wykonanie, okresowo sprawdza jak post�puje praca. 
Cho� podstawowe czynno�ci przy obróbce kamieni s� zawsze takie same (ci�cie, szlifowanie, 
polerowanie) to jednak ka�da obróbka wymaga indywidualnego podej�cia, z uwagi na specyficzne 
wła�ciwo�ci danego kamienia, charakter szlifu i projektowany kształt. 
Praca szlifierza i polerowacza, posiadaj�cych ju� odpowiedni� praktyk�, jest wi�c w zasadzie 
samodzielna, mistrz obserwuje i ewentualnie doradza. Odpowiedzialno�� za wykonanie szlifu ponosi 
wła�ciciel pracowni. Szlifierz i polerowacz jest odpowiedzialny za sprz�t.  
 

WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE 

 
Zdolno�� du�ej koncentracji uwagi, wył�cznego skupienia si� na wykonywanej czynno�ci jest 
konieczna dla precyzyjnego wykonania subtelnego szlifu. 
Zawód szlifierza nie wymaga szczególnych cech osobowych, tym niemniej praca ta b�dzie 
wykonywana sprawniej przez osob� cierpliw�, posiadaj�c� zdolno�� samokontroli, a tak�e cechuj�c� 
si� samodzielno�ci� w podejmowaniu decyzji i w działaniu. Chodzi tu o umiej�tne zaprogramowanie 
czynno�ci, precyzj� ka�dego ruchu i bardzo du�� dokładno��. 
Oprócz wiedzy �ci�le zawodowej – wykonawczej, przydatne s� tak�e wiadomo�ci z dziedziny plastyki 
oraz wyczucie artystyczne i zdolno�ci rysunkowe, przestrzenne widzenie przedmiotu – w sensie 
umiej�tno�ci kształtowania bryły. 
 

WYMAGANIA FIZYCZNE I ZDROWOTNE 
 
Zawód szlifierza stawia pewne wymagania dotycz�ce sprawno�ci zmysłów. Chodzi tu głównie 
o dobry wzrok, prawidłowe rozró�nianie barw, a tak�e rozwini�ty zmysł dotyku, który jest bardzo 
pomocny przy rozró�nianiu charakteru powierzchni szlifowanego kamienia, jego geometrii. Przydatna 
jest tak�e wrodzona lub nabyta zr�czno�� r�k i palców, co daje efekty w manipulowaniu drobnymi 
przedmiotami i narz�dziami. 
Praca szlifierza i polerowacza przebiega prawie wył�cznie w pozycji siedz�cej. Nie wymaga zatem 
wielkiego wysiłku fizycznego, mo�e by� jednak m�cz�ca wła�nie z uwagi na t� pozycj� i wynikaj�ce 
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z niej obci��enia, co mo�e sta� si� przyczyn� np. chorób kr�gosłupa. Wymaga tak�e dobrego wzroku, 
nie powinny jej wi�c podejmowa� osoby z wadami oczu. 
W zawodzie szlifierza istnieje mo�liwo�� zatrudnienia osób z dysfunkcj� ko�czyn dolnych, a nawet 
poruszaj�cych si� na wózkach inwalidzkich. 
 

WARUNKI PODJ�CIA PRACY W ZAWODZIE 
 
Kandydat do zawodu szlifierza, musi mie� wykształcenie zawodowe. Nie s� wymagane �adne 
dodatkowe kursy, nie ma te� preferencji dotycz�cych płci pracownika. Nie istniej� te� szkoły 
przygotowuj�ce do zawodu, nauka odbywa si� w pracowni mistrza i trwa do pi�ciu lat. (Podstawowe 
umiej�tno�ci zdobywa si� w okresie od pół roku do jednego roku, pełn� sprawno�� po pi�ciu latach.) 
 

MO�LIWO �� AWANSU W HIERARCHII ZAWODOWEJ 

 
Istnieje praktycznie jedna droga awansu: nauka w pracowni mistrza, praca na stanowisku czeladnika, 
wyzwolenie si� na mistrza i zało�enie własnej pracowni. 
 

MO�LIWO �� PODJ�CIA PRACY PRZEZ DOROSŁYCH 
 
W pracowni szlifierskiej mo�na zosta� zatrudnionym pomi�dzy 30 a 50 rokiem �ycia. Ch�tniej jednak 
przyjmowane s� osoby młodsze, do 30. roku �ycia. Wynika to z faktu, �e osoby młodsze na ogół 
szybciej przyswajaj� sobie wiedz� i zdobywaj� umiej�tno�ci praktyczne, w zwi�zku z tym maj� 
wi�ksze mo�liwo�ci rozwoju. 

ZAWODY POKREWNE 
 
zdobnik ceramiki 
zdobnik szkła 
 złotnik jubiler  
szlifierz materiałów drzewnych 
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MO�LIWO �CI ZATRUDNIENIA ORAZ PŁACE 

Na koniec roku 2002 w zawodzie Szlifierz - (7310304), liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w 
urz�dach pracy wynosiła 132  osób. W poszczególnych województwach sytuacja kształtowała si� 
nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 11 
Kujawsko-pomorskie 1 
Lubelskie 3 
Lubuskie 7 
Łódzkie 0 
Małopolskie 11 
Mazowieckie 12 
Opolskie 10 
Podkarpackie 5 

Podlaskie 1 
Pomorskie 51 �
l�skie 6 �
wi�tokrzyskie 3 

Warmi�sko-mazurskie 7 
Wielkopolskie 4 
Zachodniopomorskie 0 

W drugim półroczu 2002r. liczba ofert pracy zgłoszonych do urz�dów pracy w zawodzie Szlifierz 
wynosiła  15. W poszczególnych województwach zgłoszono  oferty pracy  dla zawodu w nast�puj�cej 
ilo�ci: 
Dolno�l�skie 0 
Kujawsko-pomorskie 2 
Lubelskie 0 
Lubuskie 6 
Łódzkie 0 
Małopolskie 2 
Mazowieckie 0 
Opolskie 0 
Podkarpackie 0 

Podlaskie 0 
Pomorskie 2 �
l�skie 1 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 1 
Wielkopolskie 0 
Zachodniopomorskie 1 

Według danych GUS za 2002 rok przeci�tne wynagrodzenie osób zatrudnionych  w zawodach z grupy 
Jubilerzy, złotnicy i pokrewni wynosiło 1116,95. Według tych danych wynagrodzenie w tej grupie 
zawodów wynagrodzenie w poszczególnych województwach kształtowało si� nast�puj�co 
Dolno�l�skie 0 
Kujawsko-pomorskie 881 
Lubelskie 0 
Lubuskie 0 
Łódzkie 1878,9 
Małopolskie 1126,57 
Mazowieckie 1284,96 
Opolskie 0 
Podkarpackie 926,67 

Podlaskie 0 
Pomorskie 0 �
l�skie 1090,5 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 827,22 
Zachodniopomorskie 0 

Według danych GUS za 2002 liczba osób pełnozatrudnionych w zawodach z grupy Jubilerzy, złotnicy 
i pokrewni,  wynosiła 1692. Liczba osób pełnozatrudnionych w tej grupie zawodów w 
poszczególnych województwach kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 0 
Kujawsko-pomorskie 139 
Lubelskie 0 
Lubuskie 0 
Łódzkie 77 
Małopolskie 194 
Mazowieckie 585 
Opolskie 0 
Podkarpackie 165 

Podlaskie 0 
Pomorskie 0 �
l�skie 226 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 306 
Zachodniopomorskie 0 
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ZŁOTNIK-JUBILER 
 
kod: 731306 
inne nazwy zawodu:  
 

ZADANIA I CZYNNO �CI ROBOCZE 
 
 Złotnik-jubiler wykonuje bi�uteri� (na przykład kolczyki, kolie, broszki, pier�cionki), przedmioty 
codziennego u�ytku (na przykład cukiernice, patery, papiero�nice) lub przedmioty kultu religijnego ze 
złota, srebra lub platyny, zajmuje si� opraw� kamieni szlachetnych, a tak�e napraw� bi�uterii. 
 Złotnik-jubiler wykonuje wzory bi�uterii według własnego pomysłu lub korzysta z gotowych 
projektów zamieszczonych w specjalnych katalogach. Jego zadaniem jest rozpoznawanie kamieni 
szlachetnych i oprawianie nimi okre�lonego wyrobu za pomoc� rylca i innych narz�dzi. Sporz�dza 
stopy metali i okre�la warto�ci prób danego stopu, zajmuje si� wycinaniem elementów z blach. 
Nadaje wła�ciwy kształt wyrobom za pomoc� obróbki r�cznej lub mechanicznej, u�ywaj�c w tym celu 
walcarki złotniczej, polerki elektrycznej, punc, wiertarki i pilników. Za pomoc� palników gazowych 
ł�czy - lutuje elementy. Kolejn� czynno�ci� jest wyka�czanie gotowego wyrobu, polegaj�ce na 
grawerowaniu, szlifowaniu, polerowaniu, matowaniu (niezb�dna do tych prac jest m.in. szlifierka 
i polerka. 
 Złotnik-jubiler korzysta tak�e z wagi i lupy jubilerskiej oraz innych przyrz�dów kontrolno-
pomiarowych, na przykład z mikrometru. Wyposa�enie pracowni złotniczo-jubilerskiej stanowi� poza 
tym urz�dzenia słu��ce do odlewania wyrobów, a tak�e imadła, które stosuje si� pomocniczo, 
kowadła, szczypce, no�yce, młoty, młoteczki i przecinaki.  
 Do zada�, których podejmuje si� złotnik-jubiler nale�� te� naprawa bi�uterii oraz wszelkie przeróbki 
gotowych wyrobów, m.in.. zmniejszanie lub zwi�kszanie rozmiarów bi�uterii. Po wykonaniu pracy 
rzemie�lnik dokonuje jej wyceny. 
 Mistrz jubilerski, w odró�nieniu od jubilera, poza wymienionymi czynno�ciami wykonuje tak�e 
najbardziej odpowiedzialne prace, na przykład oprawia diamenty. Mistrz zajmuje si� równie� 
kupowaniem od klientów wyrobów z metali szlachetnych, a tak�e ich sprzeda�� i wycen�. Doradza 
klientom i przyjmuje od nich zamówienia na wykonanie bi�uterii. 
 �
rodowisko pracy 

 
materialne �rodowisko pracy 
 
 Złotnik-jubiler wykonuje swój zawód w pracowni złotniczej, w której zwykle pracuje 2 lub 3 
jubilerów i mistrz jubilerski. Działanie takich urz�dze�, jak b�ben polerniczy i prasa, wywołuje hałas 
i drgania. Ponadto podczas polerowania i szlifowania wyrobów złotniczych złotnik-jubiler nara�ony 
jest na wdychanie powietrza zanieczyszczonego pyłami, przy lutowaniu za� palnikiem gazowym - 
powietrza zanieczyszczonego gazami. Niektóre etapy pracy - na przykład topienie i bejcowanie złota 
- przebiegaj� w �rodowisku szkodliwych cieczy, które powoduj� podra�nienie skóry r�k. Złotnik-
jubiler styka si� tak�e z substancjami wywołuj�cymi uczulenia, co cz�sto powoduje podra�nienie 
błon 	luzowych nosa. 
 
warunki społeczne 
 
 Praca jubilera-złotnika ma charakter indywidualny . Kontakt z lud
mi jest do�� cz�sty, ale dotyczy to 
przede wszystkim mistrza jubilerskiego, który styka si� z klientami; jubiler kontaktuje si� z klientem 
raczej rzadko. 
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 Złotnik-jubiler 	wiadczy usługi. Mo�e doradza� w kwestii doboru bi�uterii, odpowiadaj�c na 
pytania klientów, utwierdza

�
 ich w słuszno�ci podj�tej decyzji. Sprzedaj�c i kupuj�c wyroby 

złotnicze cz�sto negocjuje i konsultuje cen� produktu. 
 
warunki organizacyjne 
 
 Złotnik-jubiler pracuje 8 godzin dziennie, tylko w dzie�, od godziny 10. do 18. 
Swoj� prac� wykonuje w ubraniu ochronnym roboczym, chocia� nie zawsze jest to konieczne. 
 Praca jubilera jest okresowo nadzorowana przez mistrza. Czynno�ci, które wykonuje złotnik-jubiler, 
s� niezrutynizowane, poniewa� wyroby jubilerskie s� oryginalne. Jubiler odpowiada za wyposa�enie 
i narz�dzia, mistrz natomiast dodatkowo ponosi odpowiedzialno�� za prac� podwładnych 
i bezpiecze�stwo warunków pracy. 
 Zawód jubilera-złotnika wymaga niekiedy przemieszczania si� na du�e odległo	ci, na przykład 
w celu zakupu surowców, kamieni jubilerskich oraz materiałów pomocniczych. 
 

WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE 
 
 Zawód złotnika-jubilera zaliczany jest do grupy zawodów precyzyjnych, w zwi�zku z czym dosy

�
 

�ci�le okre�lone s� WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE. 
 Od rzemie�lnika wykonuj�cego ten zawód wymaga si� przede wszystkim dokładno	ci i cierpliwo	ci, 
co ma du�y wpływ na jako�� wykonywanej pracy.  
 Przy projektowaniu bi�uterii niezb�dne s� uzdolnienia artystyczne, wyobra�nia przestrzenna 
i umiej�tno�� twórczego my	lenia; głównie dotyczy to rysowania i projektowania. 
 Kolejnymi wa�nymi cechami, które powinien posiada

�
 kandydat na złotnika-jubilera, s� elastyczno	� 

(łatwo�� przerzucania si� z jednej czynno�ci do drugiej) oraz zdolno	� koncentracji uwagi. 
 Cech� bardzo pomocn�, przede wszystkim wtedy, kiedy trzeba zadecydowa

�
 za klienta o pewnych 

szczegółach dotycz�cych wyrobu, jest umiej�tno	� podejmowania decyzji. 
 Przy wykonywaniu bardzo odpowiedzialnych prac lub w kontaktach z klientami przydaj� si� takie 
cechy, jak opanowanie i zrównowa�enie psychiczne. 
 Stykanie si� z klientami wymaga równie� umiej�tno	ci profesjonalnego nawi�zywania kontaktów 
i przestrzegania zasad obowi�zuj�cych w kontakcie z klientem. Mistrza jubilerskiego, który 
najcz��ciej jest te� kierownikiem zakładu złotniczego, powinina cechowa

�
 zdolno�� do organizacji 

i planowania pracy. 
 Przy posługiwaniu si� ró�nymi urz�dzeniami niew�tpliwie przydatne s� uzdolnienia techniczne. 
 Bardzo wa�nym elementem w pracy złotnika-jubilera jest umiej�tno	� przeliczania i prowadzenia 
rachunków. 
 Przyszłemu złotnikowi-jubilerowi mo�e si� przyda

�
 zainteresowanie takimi przedmiotami, jak 

matematyka, fizyka, chemia, plastyka i zaj�cia techniczne. 
 
wymagania fizyczne i zdrowotne 
 
 kandydat do zawodu złotnika-jubilera powinien mie

�
 przede wszystkim dobry wzrok, gdy� praca 

w tym zawodzie wymaga precyzji: elementy poszczególnych wyrobów musz� by
�
 wykonane bardzo 

dokładnie, gdy� od tego mi�dzy innymi zale�y ich jako��. Cho
�
 praca powinna w zasadzie przebiega

�
 

tylko w o�wietleniu naturalnym, cz�sto wykonywana jest w o	wietleniu sztucznym, co wpływa na 
powstawanie wad wzroku lub pogł�bianie si� ju� istniej�cych. Wymagana jest te� umiej�tno	ci 
rozró�niania barw, niezb�dna przy okre�laniu czy rozró�nianiu kamieni. 
 Głównym narz�dziem pracy złotnika-jubilera s� r�ce, a szczególnie palce; musz� one by

�
 sprawne, co 

wi��e si� ze zr�czno	ci� manualn� i wra�liwo	ci� zmysłu dotyku.  
 Przeciwwskazaniami zdrowotnymi do wykonywania zawodu s� przede wszystkim brak zr�czno�ci 
manualnej i słaby wzrok i alergie. 
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WARUNKI PODJ�CIA PRACY W ZAWODZIE 
 
 Kwalifikacje do wykonywania zawodu złotnika-jubilera mo�na zdoby

�
 w Zasadniczej Szkole 

Zawodowej, w klasie o specjalno�ci złotnik-jubiler lub w klasie wielozawodowej. W tym ostatnim 
wypadku kandydat powinien zwróci

�
 si� do Cechu Rzemiosł Ró�nych z pro�b� o wyznaczenie mu 

mistrza, aby mógł odby
�
 praktyk�. Mo�na równie� nauczy

�
 si� zawodu w zakładzie rzemie�lniczym 

pod kierunkiem mistrza rzemiosła - w tym wypadku wystarczy tylko wykształcenie podstawowe; 
w taki sposób mog� si� kształci

�
 zarówno uczniowie młodociani, jak i uczniowie pełnoletni. Okres 

nauki obejmuje 36 miesi�cy dla uczniów młodocianych i 24 miesi�ce dla uczniów pełnoletnich. 
 Mo�liwe jest zdobycie uprawnie� do wykonywania zawodu złotnika- jubilera po uko�czeniu kursu 
przyuczaj�cego. Kurs taki trwa 3 miesi�ce, a wymogiem najcz��ciej stawianym kandydatom jest 
uko�czenie szkoły podstawowej lub uko�czenie 16 lat. Kursy prowadzone s� najcz��ciej przez 
Zakłady Doskonalenia Zawodowego w całej Polsce.  
 W zakładach złotniczych preferowani s� absolwenci Zasadniczych Szkół Zawodowych w zawodzie 
złotnik-jubiler, a tak�e uczniowie. 
 

MO�LIWO �CI AWANSU W HIERARCHII ZAWODOWEJ  
 
 Po zdaniu egzaminu przed Komisj� Izby Rzemie�lniczej, która znajduje si� w ka�dym prawie 
województwie, złotnik-jubiler mo�e awansowa

�
 zawodowo, zdobywaj�c po 3 latach pracy tytuł 

czeladnika, a po 6 latach pracy tytuł mistrza w swoimi rzemio�le. 
 mo�liwo�� podj�cia pracy przez dorosłych 
 
 Przy zatrudnianiu w zawodzie złotnika-jubilera nie ma granicy wiekowej. Mistrzowie w pracowniach 
złotniczych mog� przyjmowa

�
 pracowników nawet do 65 roku �ycia, je�eli osoby te b�d� w stanie 

jeszcze wykonywa
�
 zawód. Wa�niejsza od wieku jest uczciwo��, rzetelno�� i ch�� do pracy. W tym 

rzemio�le osoby w podeszłym wieku s� bardzo cenione przez pracodawców. 
 Osoby, które zrezygnowały z dotychczas wykonywanej profesji pokrewnej, na przykład zawodu 
zegarmistrza, i postanowiły przekwalifikowa

�
 si�, mog� przyuczy

�
 si� do zawodu złotnika-jubilera 

w pracowni złotniczej, pracuj�c pod okiem mistrza. 

ZAWODY POKREWNE 
 
grawer 
br�zownik 
szlifierz 
pami�tkarz 
metaloplastyk 
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MO�LIWO �CI ZATRUDNIENIA ORAZ PŁACE 

Na koniec roku 2002 w zawodzie Złotnik - jubiler  - (7310306), liczba osób bezrobotnych 
zarejestrowanych w urz�dach pracy wynosiła 869  osób. W poszczególnych województwach sytuacja 
kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 55 
Kujawsko-pomorskie 31 
Lubelskie 9 
Lubuskie 18 
Łódzkie 41 
Małopolskie 51 
Mazowieckie 126 
Opolskie 5 
Podkarpackie 12 

Podlaskie 19 
Pomorskie 206 �
l�skie 120 �
wi�tokrzyskie 16 

Warmi�sko-mazurskie 32 
Wielkopolskie 97 
Zachodniopomorskie 31 

W drugim półroczu 2002r. liczba ofert pracy zgłoszonych do urz�dów pracy w zawodzie Złotnik - 
jubiler  wynosiła  24. W poszczególnych województwach zgłoszono  oferty pracy  dla zawodu w 
nast�puj�cej ilo�ci: 
Dolno�l�skie 0 
Kujawsko-pomorskie 1 
Lubelskie 2 
Lubuskie 0 
Łódzkie 2 
Małopolskie 1 
Mazowieckie 3 
Opolskie 1 
Podkarpackie 1 

Podlaskie 0 
Pomorskie 6 �
l�skie 4 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 1 
Wielkopolskie 2 
Zachodniopomorskie 0 

Według danych GUS za 2002 rok przeci�tne wynagrodzenie osób zatrudnionych  w zawodach z grupy 
Jubilerzy, złotnicy i pokrewni wynosiło 1116,95. Według tych danych wynagrodzenie w tej grupie 
zawodów wynagrodzenie w poszczególnych województwach kształtowało si� nast�puj�co 
Dolno�l�skie 0 
Kujawsko-pomorskie 881 
Lubelskie 0 
Lubuskie 0 
Łódzkie 1878,9 
Małopolskie 1126,57 
Mazowieckie 1284,96 
Opolskie 0 
Podkarpackie 926,67 

Podlaskie 0 
Pomorskie 0 �
l�skie 1090,5 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 827,22 
Zachodniopomorskie 0 

Według danych GUS za 2002 liczba osób pełnozatrudnionych w zawodach z grupy Jubilerzy, złotnicy 
i pokrewni,  wynosiła 1692. Liczba osób pełnozatrudnionych w tej grupie zawodów w 
poszczególnych województwach kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 0 
Kujawsko-pomorskie 139 
Lubelskie 0 
Lubuskie 0 
Łódzkie 77 
Małopolskie 194 
Mazowieckie 585 
Opolskie 0 
Podkarpackie 165 

Podlaskie 0 
Pomorskie 0 �
l�skie 226 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 306 
Zachodniopomorskie 0 
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XIV.I. WIKLINIARSTWO I SZCZOTKARSTWO 

KOSZYKARZ - PLECIONKARZ 
 
kod: 742401 
inne nazwy zawody: plecionkarz, wyplatacz 
 
Zadania i czynno�ci zawodowe 
 
 Koszykarz - plecionkarz wykorzystuj�c dost�pno��, cechy fizyczne (elastyczno��, spr��ysto��, 
przepuszczalno��) oraz własno�ci estetyczne surowców ro�linnych (wikliny, słomy, trzciny, sznurka, 
rafii, bambusa, rotangu i in.), wykonuje r�cznie, za pomoc� ró

�
nego rodzaju splotów i poł�cze�, 

rozmaite przedmioty dekoracyjne i u
�
ytkowe. Przedmioty te, o bardzo ró

�
nych rozmiarach, 

zastosowaniu i trudno�ci wykonania, to przede wszystkim meble (stoły, fotele, szafki, kwietniki, 
kanapy), kosze i koszyki (gospodarcze i galanteryjne), skrzynie, pojemniki, zabawki, ozdoby 
choinkowe itp. W swej pracy koszykarz - plecionkarz odtwarza tradycyjne wzory i sploty lub 
wykonuje zupełnie nowe formy, cz�sto ł�cz�c w nietypowy sposób znane od dawna materiały. Mo

�
e 

te
�
 szuka

�
 nowych zastosowa� dla form tradycyjnych (np. wykorzystanie pojemnika na zbo

�
e do 

przechowywania bielizny czy butów).Specyfika zawodu polega na bardzo cz�stym wykonywaniu 
pracy we własnym małym zakładzie lub metod� chałupnicz�, co zobowi�zuje do samodzielnego 
przygotowania stanowiska pracy. Ponadto, chocia

�
 zawód ten ma w du

�
ym stopniu charakter 

odtwórczy (wykonywanie gotowych wzorów na podstawie fotografii, rysunków lub prototypów), 
pozwala tak

�
e na wykorzystanie zdolno�ci artystycznych (samodzielne opracowywanie wzorów 

i wyplatanie ich lub proponowanie do realizacji). Ze wzgl�du na specyfik� surowca oraz trudno�ci 
zwi�zane z konstruowaniem wyrobu mo

�
na by wyodr�bni

�
 ró
�
ne specjalno�ci plecionkarskie - np. 

wytwórcy koszyków wiklinowych, mebli albo wyrobów ze słomy. S� one jednak bardzo zbli
�
one, 

je�li chodzi o technik� wyplotu czy rodzaj u
�
ywanych narz�dzi i dobrze przygotowany do pracy 

w zawodzie plecionkarz mo
�
e wykonywa

�
 ka
�
dy z wymienionych tu rodzajów wyrobów. 

 Zawód koszykarza - plecionkarza nakłada na osob�, która go wykonuje bardzo ró
�
norodne zadania. 

Najwa
�
niejsze z nich to: 

zorganizowanie stanowiska pracy i wyposa
�
enie go w niezb�dne przybory (s� to proste narz�dzia 

r�czne, takie jak igły, sekator, nó
�
, obc�gi, młotek, p�dzle),niektóre z nich (np. igły do wyrobów ze 

słomy) mog� by
�
 wykonywane samodzielnie; plecionkarz dokonuje tak

�
e drobnych napraw swoich 

narz�dzi i na bie
��co uzupełnia brakuj�ce; 

pozyskanie surowców (słomy z r�cznie młóconego 
�
yta uprawianego we własnym gospodarstwie, 

wikliny z własnej plantacji) lub ich zakup; 
składowanie wikliny i słomy w przewiewnych, suchych miejscach, zabezpieczanie ich przed 
zaple�nieniem, połamaniem i szkodnikami; 
obróbka surowców: korowanie (maszynowe korowark� lub r�czne) wikliny, jej gotowanie (by 
uzyska

�
 odpowiedni kolor) i suszenie, przegrabianie słomy; obecnie plecionkarze (z wyj�tkiem 

wła�cicieli plantacji) kupuj� wiklin� ju� przygotowan� do wyplatania - okorowan�, posegregowan�, 
powi�zan� w p�czki; 
zapoznanie si� przed wykonaniem wyrobu na podstawie jego szkicu, zdj�cia lub prototypu, 
z konstrukcj�, wymiarami oraz innymi wa

�
nymi technologicznie cechami plecionki;  

wybór splotów i dobór wikliny (o odpowiedniej grubo�ci i kolorze, okorowanej lub nie) do 
konkretnego wyrobu;  
wybór i przygotowanie dodatków do poł�czenia z wiklin� lub słom�, takich jak skóra, drewno, metal, 
tkaniny, suszone kwiaty i owoce, bibułka itp.; dodatki mog� by

�
 te
�
 dostarczone przez 

zamawiaj�cego; 
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moczenie surowca przed rozpocz�ciem pracy, by zapewni
�
 jego elastyczno��, przygotowanie 

konstrukcji no�nej (szkieletu) mebli lub koszyków; szkielet wykonywany jest z drewna, metalu, 
kijów, itp.; 
wyplecenie konstrukcji kosza lub mebla (dna, �cianek, boków), wykonanie zako�cze�, uchwytów, 
zapi�� itp.; 
r�czne lub mechaniczne (ta�miark�) wykonanie ta�m wiklinowych, owijanie nimi miejsc zł�cze� 
wyrobów z wikliny oraz „szycie” (tzn. ł�czenie) warstw wyrobów ze słomy; 
czyszczenie i wyka�czanie wyrobu (polerowanie, obcinanie niepotrzebnych cz��ci); dodatkowe 
zabezpieczanie i ozdabianie plecionki przez malowanie, lakierowanie, bielenie itp.; 
suszenie i składowanie gotowych wyrobów do chwili odbioru przez zamawiaj�cego; 
projektowanie nowych wzorów w postaci szkiców lub prototypów wyrobów. 
 Opisane czynno�ci i zadania w konkretnych sytuacjach ulegaj� pewnym zmianom, czasami nawet 
powa

�
nym. Czeladnik w pracowni wikliniarskiej ma warsztat pracy zapewniony przez pracodawc�. 

Mo
�
na przygotowa

�
 surowiec samemu, kupi

�
 go w postaci ju

�
 przetworzonej lub nawet uprawia

�
 we 

własnym zakresie ro�liny niezb�dne do jego pozyskania. Mo
�
na samemu dobiera

�
 sploty wyrobu lub 

�ci�le powiela
�
 zamówiony wzór. Jednak wła�ciwe przygotowanie do wykonywania zawodu wymaga 

opanowania wszystkich opisanych czynno�ci. Oprócz tego plecionkarz bierze na siebie 
odpowiedzialno�� za przestrzeganie przepisów bhp i ppo

�
. obowi�zuj�cych w pracy z materiałami 

łatwopalnymi (włókna ro�linne, farby, lakiery), mo
�
e prowadzi

�
 dokumentacj� finansow� prywatnego 

zakładu i kalkulacj� kosztów wyrobów.  
 �
rodowisko pracy  

 
materialne �rodowisko pracy 
 
 Praca wykonywana jest przewa

�
nie w systemie chałupniczym, w pomieszczeniach budynków 

mieszkalnych (kuchnia) lub gospodarczych (szopy, stodoły),niekoniecznie specjalnie do tego celu 
przystosowanych. Typowe wady takich pomieszcze�, znacznie utrudniaj�ce prac� i jednocze�nie 
łatwe do usuni�cia, gdy przygotowuje si� specjalnie przystosowane do pracy koszykarza stanowisko, 
to:  
brak odpowiedniego o�wietlenia,  
ciasnota (łatwo�� stłucze�, urazów, zapalenia włókien od kuchni i pieców w�glowych, mo

�
liwo�� 

zatrucia farbami i lakierami w czasie malowania wyrobów), 
nieodpowiednie siedzisko (mo

�
e powodowa

�
 zmiany zwyrodnieniowe kr�gosłupa). 

 Plecionkarze zatrudnieni w warsztatach zakładów wikliniarskich wykonuj� swoje czynno�ci 
w ogrzewanych, dobrze o�wietlonych pomieszczeniach, nieznacznie tylko zapylonych, bez 
hała�liwych maszyn (obok prostych narz�dzi u

�
ywa si� tylko mechanicznej ta�miarki i doginarki). 

Niektóre czynno�ci (malowanie i lakierowanie wyrobów) wykonywane s� na wolnym powietrzu lub 
ze specjalnymi zabezpieczeniami (maseczki na twarz). Ostatnio coraz cz��ciej korzysta si� 
z impregnatów nietoksycznych i bezwonnych. Najbardziej uci��liwe s� czynno�ci zwi�zane 
z przygotowaniem surowca, takie jak obsługa hała�liwej korowarki (niezb�dne zatyczki do uszu, 
maseczki pyłowe), gotowanie wikliny (mo

�
liwo�� oparze�).Jednak te czynno�ci plecionkarze 

wykonuj� bardzo rzadko, korzystaj�c raczej z gotowego surowca, moczonego tylko w specjalnych 
pojemnikach (moczarkach), bezpo�rednio przed rozpocz�ciem wyplotu. W pracy u

�
ywa si� ubra� 

dowolnych lub fartuchów roboczych chroni�cych przed zabrudzeniem. Najcz�stsze dolegliwo�ci 
zwi�zane ze �rodowiskiem pracy to: stłuczenia i skaleczenia r�k(niebezpiecze�stwo zaka

�
enia 

t��cem!), zmiany w kr�gosłupie szyjnym spowodowane monotoni� czynno�ci i l�d�wiowym (praca 
siedz�ca), przykurcze i bóle r�k, reumatyzm spowodowany kontaktem z mokrym włóknem. 
 
warunki społeczne  
 
 Rodzaj oraz intensywno�� kontaktów zawodowych plecionkarza zale

�� od rodzaju zatrudnienia 
 Zarówno chałupnik jak i pracownik warsztatu mo

�
e wykonywa

�
 swoj� prac� przy udziale innych 

osób, z którymi dzieli si� jej etapami (np. wyka�czanie, malowanie), i wspólnie odpowiada za jako�� 
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konkretnego wyrobu. Cz��ciej jednak pracuje sam, a nawet - jak to jest w wypadku chałupnika- 
odizolowany od ludzi. Najszersze s� kontakty wła�ciciela prywatnego zakładu, obejmuj�ce 
pracowników, dostawców surowca, odbiorców plecionek.  
 
warunki organizacyjne 
 
 W zale

�
no�ci od sposobu zatrudnienia praca plecionkarza mo

�
e by

�
 zorganizowana bardzo ró

�
nie. 

Osoby zatrudnione w warsztatach zakładów koszykarskich pracuj� na jedn� zmian� (godziny 700- 
1500). Chałupnicy organizuj� sobie czas pracy dowolnie, dbaj�c tylko o terminowe wykonanie 
ustalonych zamówie�. Dwuzawodowi plecionkarze - rolnicy pracuj� najintensywniej po sezonie prac 
polowych (listopad -marzec), robi�c nawet wyroby na zapas. Wła�ciciele prywatnych zakładów 
uzale

�
niaj� czas i tempo pracy od wielko�ci zamówie�, dziel�c go mi�dzy przygotowywanie 

wyrobów, zakup surowca i czynno�ci menad
�
erskie. Poniewa

�
 zakłady plecionkarskie s� 

rozmieszczone bardzo nierównomiernie na terenie całej Polski osoby, które chc� pracowa
�
 

w zawodzie cz�sto musz� szuka
�
 zatrudnienia poza miejscem stałego zamieszkania lub przenosi

�
 do 

o�rodków, takich jak Rudnik n/Sanem. Ci, którzy decyduj� si� na samozatrudnienie podró
�
uj� po 

surowiec i dostarczaj� towar nawet na drugi koniec kraju. Plecionkarze z jednej strony wykonuj� 
rutynowe czynno�ci i pracuj� na konkretne zamówienie, z drugiej mog� jednak projektowa

�
 plecionki 

i wykonywa
�
 nowe, autorskie wzory. 

 

WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE  
 
 Niewiele jest cech czy uzdolnie� specyficznych dla zawodu plecionkarza. Nale

�� do nich: staranno��, 
cierpliwo�� i umiej�tno�� wykonywania czynno�ci monotonnych, powtarzaj�cych si� (przy 
wykonywaniu serii wyrobów i kolejnych warstw splotu). Jest to zawód dla osób, które potrafi� dobrze 
pracowa

�
 w samotno�ci, poza zespołem współpracowników. Cz�sto przydatna bywa umiej�tno�� 

samodzielnego organizowania sobie zaj�� - czasu i tempa pracy. Z jednej strony plecionkarz powinien 
by
�
 dokładny, podporz�dkowywa

�
 si� �ci�le wymaganiom klienta, z drugiej za� wykazywa

�
 własn� 

inicjatyw�, wykonywa
�
 i proponowa

�
 własne projekty, przekonywa

�
 do nowych, lepszych rozwi�za�. 

Osobom, które wybrały samozatrudnienie potrzebne b�d� talenty organizacyjne i kierownicze, 
samodzielno�� i umiej�tno�� post�powania z lud�mi (pracownikami, klientami) oraz zdolno�ci 
menad

�
erskie, by zapewni

�
 firmie zbyt i płynno�� zamówie�. W pracy plecionkarza potrzebne s� 

zdolno�ci techniczne, artystyczne (cz�sto plecionkarstwem zajmuj� si� ludowi rze�biarze i malarze) 
oraz wyobra�nia przestrzenna przy projektowaniu wzorów. 
 
Wymagania fizyczne i zdrowotne 
 
 Zawód koszykarza - plecionkarza nie wymaga du

�
ej sprawno�ci ani siły fizycznej, z wyj�tkiem 

wytwórców mebli wiklinowych, którzy przygotowuj� samodzielnie ich konstrukcje i wyplataj� du
�
e 

powierzchnie, cz�sto w wymuszonej pozycji ciała. Jest dost�pny dla osób niepełnosprawnych, tak
�
e 

niewidomych, głuchoniemych i poruszaj�cych si� na wózkach, lecz o du
�
ej sprawno�ci r�k i palców, 

z niedorozwojem umysłowym niewielkiego stopnia, chorobami psychicznymi w okresie remisji. 
Mog� one wykonywa

�
 te prace, które nie wymagaj� du

�
ej siły i pozycji stoj�cej, tzn. wi�kszo�� 

czynno�ci zawodowych, mog� tak
�
e pracowa

�
 we własnym domu, dlatego bardzo cz�sto s� kierowane 

do szkół plecionkarskich przez szkolne poradnie zawodowe. Bezwzgl�dne przeciwwskazania do pracy 
w tym zawodzie to: zmiany reumatyczne lub inwalidztwo ko�czyn górnych, skłonno�� do uczule� na 
substancje organiczne i chemiczne wyst�puj�ce w miejscu pracy (np. soki ro�linne, zwi�zki siarki), 
nie
�
yt górnych dróg oddechowych. 

 

WARUNKI PODJ�CIA PRACY W ZAWODZIE 
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 Zawód plecionkarza mo�na wykonywa� nawet z niepełnym wykształceniem podstawowym, po 
przyuczeniu (np. w rodzinie).Dzieje si� tak głównie w Wypadku dwuzawodowych rolników 
i twórców ludowych czy osób starszych. Poniewa� jednak tak niskie wykształcenie ogranicza 
mo�liwo�ci awansu, kandydat do pracy powinien uko�czy� jedn� z nielicznych Zasadniczych Szkół 
Zawodowych ucz�cych tej specjalno�ci. W ci�gu 3 lat nauki uczniowie zdobywaj� tam wiedz� 
z zakresu wzornictwa mebli wiklinowych i innych wyrobów plecionkarskich, konstrukcji szkieletów 
i splotów oraz wzmocnie� ta�m�, rysunku zawodowego, naprawy i konserwacji plecionek, u�ywania 
specjalistycznych narz�dzi mechanicznych i urz�dze� do lakierowania, materiałoznawstwa, 
ekonomiki oraz bezpiecze�stwa i higieny pracy. Projektuj� te� i wykonuj� samodzielnie wyroby 
z wikliny oraz rozpoczynaj� praktyczn� nauk� zawodu pod nadzorem mistrza w zakładach 
prywatnych lub spółdzielniach. Po zdaniu ko�cowych egzaminów teoretycznych i praktycznych 
uzyskuj� specjalno�� plecionkarza wyrobów u�ytkowych i artystycznych. 
Tak�e cechy rzemiosł prowadz� kursy czeladnicze i mistrzowskie dla plecionkarzy. S� one jednak 
organizowane bardzo rzadko, przede wszystkim z braku ch�tnych i przeznaczone dla osób, które 
pracuj� ju� w tym zawodzie. Wyj�tkowo, w rejonach wikliniarskich, cechy organizuj� półroczne 
szkolenia na zamówienie i na koszt urz�dów pracy, które przekwalifikowuj� w ten sposób cz��� 
bezrobotnych.  
 Najprostszy sposób (i w wypadku wyplotów ze słomy jedyny) zdobycia kwalifikacji, to przyuczenie 
do zawodu w rodzinie o tradycjach plecionkarskich. Daje ono praktyczn� znajomo�� techniki, bez 
�adnych formalnych uprawnie�, co jednak pozwala na zarejestrowanie działalno�ci gospodarczej 
i daje szans� utrzymania si� ze sprzeda�y wyrobów spółdzielniom lub prywatnym odbiorcom.  
 
Mo�liwo�� awansu w hierarchii zawodowej 
 
 Koszykarze przyuczeni do zawodu tradycyjnie, mog� obj�� kierownictwo własnego, małego zakładu, 
zatrudniaj�cego przede wszystkim członków rodziny. Wymaga to jednak zdolno�ci menad�erskich 
(samodzielne poszukiwanie odbiorców gotowych wyrobów), umiej�tno�ci koordynowania pracy 
innych osób, cz�sto uko�czenia kursu ksi�gowo�ci, prawa jazdy. Dlatego z reguły plecionkarze 
dwuzawodowi i bez przygotowania szkolnego ograniczaj� si� do wykonywania pracy chałupniczej dla 
innych pracodawców (prywatnych zakładów, spółdzielni r�kodzieła). Absolwenci Zasadniczych Szkół 
Zawodowych mog� kształci� si� dalej w Technikum Przemysłu Wikliniarsko -Trzciniarskiego, 
uzyskuj�c po 2 latach tytuł technika wikliniarstwa i plecionkarstwa. Ich droga awansu to zało�enie 
własnego zakładu albo stanowisko mistrza lub kierownika produkcji w jednym z bardzo nielicznych 
zakładów wikliniarskich. Mog� te� zosta� nauczycielami zawodu, instruktorami koszykarstwa -
plecionkarstwa oraz opiekunami uczniów odbywaj�cych praktyki w ich zakładzie.  
 
Mo�liwo�� podj�cia pracy przez dorosłych  
 
 Nie ma �adnych formalnych ogranicze� wiekowych dla ch�tnych do nauki lub podj�cia pracy 
plecionkarza. Bardzo cz�sto prace chałupnicze wykonuj� osoby starsze, które wróciły do 
plecionkarstwa jako jedynego �ródła utrzymania, gdy musiały zrezygnowa� z innych zaj��, bardziej 
obci��aj�cych (np. pracy w gospodarstwie). Plecionkarstwem zajmuj� si� równie� kobiety na 
urlopach wychowawczych, osoby o innych zawodach, które rejestruj� równolegle plecionkarsk� 
działalno�� gospodarcz� Firmy prywatne, szczególnie �wie�o powstaj�ce, poszukuj� przede 
wszystkim pracowników z praktyk�. Rzadko zdarzaj� si� propozycje pracy dla młodocianych, 
natomiast uczniowie szkół zawodowych mog� zosta� czeladnikami w zakładach, w których odbywali 
praktyki. Istniej� te� mo�liwo�ci zatrudnienia dorosłych niepełnosprawnych. Na przykład 
w Kwidzyniu, najwa�niejszym o�rodku kształcenia plecionkarzy, władze miasta tworz� stanowiska 
pracy chronionej dla inwalidów co najmniej II grupy i zapewniaj� transport osobom poruszaj�cym si� 
na wózkach. 

ZAWODY POKREWNE  
 
modelarz wyrobów plecionkarskich  
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tkacz (szczególnie mat słomianych)  
łubiankarz 
operator maszyn i urz�dze� wikliniarskich  
wikliniarz. 
technik technologii drewna (o specjalno�ci wikliniarstwo i plecionkarstwo) 
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MO�LIWO�� ZATRUDNIENIA ORAZ PŁACE 

Na koniec roku 2002 w zawodzie Koszykarz - plecionkarz - (7420401), liczba osób bezrobotnych 
zarejestrowanych w urz�dach pracy wynosiła 562  osób. W poszczególnych województwach sytuacja 
kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 3 
Kujawsko-pomorskie 35 
Lubelskie 31 
Lubuskie 60 
Łódzkie 5 
Małopolskie 8 
Mazowieckie 11 
Opolskie 10 
Podkarpackie 240 

Podlaskie 3 
Pomorskie 53 �
l�skie 3 �
wi�tokrzyskie 2 

Warmi�sko-mazurskie 23 
Wielkopolskie 58 
Zachodniopomorskie 17 

W drugim półroczu 2002r. liczba ofert pracy zgłoszonych do urz�dów pracy w zawodzie Koszykarz - 
plecionkarz wynosiła  5. W poszczególnych województwach zgłoszono  oferty pracy  dla zawodu w 
nast�puj�cej ilo�ci: 
Dolno�l�skie 0 
Kujawsko-pomorskie 0 
Lubelskie 0 
Lubuskie 0 
Łódzkie 0 
Małopolskie 0 
Mazowieckie 0 
Opolskie 0 
Podkarpackie 0 

Podlaskie 0 
Pomorskie 3 �
l�skie 0 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 2 
Zachodniopomorskie 0 

Według danych GUS za 2002 rok przeci�tne wynagrodzenie osób zatrudnionych  w zawodach z grupy 
Plecionkarze, szczotkarze i pokrewni wynosiło 997,61. Według tych danych wynagrodzenie w tej 
grupie zawodów wynagrodzenie w poszczególnych województwach kształtowało si� nast�puj�co 
Dolno�l�skie 0 
Kujawsko-pomorskie 988,96 
Lubelskie 1350,72 
Lubuskie 767,07 
Łódzkie 0 
Małopolskie 861,99 
Mazowieckie 2262,13 
Opolskie 0 
Podkarpackie 775,45 

Podlaskie 0 
Pomorskie 0 �
l�skie 909,27 �
wi�tokrzyskie 1333,73 

Warmi�sko-mazurskie 871,69 
Wielkopolskie 1004,38 
Zachodniopomorskie 0 

Według danych GUS za 2002 liczba osób pełnozatrudnionych w zawodach z grupy Plecionkarze, 
szczotkarze i pokrewni,  wynosiła 535. Liczba osób pełnozatrudnionych w tej grupie zawodów w 
poszczególnych województwach kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 0 
Kujawsko-pomorskie 16 
Lubelskie 7 
Lubuskie 30 
Łódzkie 0 
Małopolskie 67 
Mazowieckie 12 
Opolskie 0 
Podkarpackie 165 

Podlaskie 0 
Pomorskie 0 �
l�skie 51 �
wi�tokrzyskie 121 

Warmi�sko-mazurskie 11 
Wielkopolskie 55 
Zachodniopomorskie 0 
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SZCZOTKARZ 
 
kod: 742405 
inne nazwy zawodu:  
 

ZADANIA I CZYNNO �CI ZAWODOWE  
 
Zadaniem szczotkarza jest wykonywanie szczotek (gospodarczych, technicznych) p�dzli 
(kosmetycznych, artystycznych, szkolnych, specjalistycznych) i mioteł. 
Mo�e wykonywa� swoje czynno�ci r�cznie lub maszynowo, u�ywaj�c surowców naturalnych 
(zwierz�cych, ro�linnych), drutu oraz tworzyw sztucznych. Zadania i czynno�ci szczotkarza, rodzaj 
u�ywanych przez niego narz�dzi i technologii bardzo ró�ni� si� lub całkowicie zmieniaj� zale�nie od 
stanowiska. 
Stolarz obudowy szczotek – dobiera drewno odpowiedniej jako�ci, gatunku i grubo�ci do 
konkretnych modeli opraw; wykonuje oprawy seryjne lub pojedyncze (o nietypowych kształtach 
i wielko�ci), na podstawie dostarczonych mu rysunków z podanymi wymiarami; przygotowuje 
oprawki do szczotek robionych r�cznie – rozpiłowuje obudow� na dwie cz��ci, w dolnej frezuje otwór 
na drut utrzymuj�cy cz��� pracuj�c� szczotki; rozmieszcza i wierci otwory dobieraj�c odpowiedni� 
gł�boko�� i profil do kształtu wyrobu i rodzaju surowca, z którego ma by� wykonany; wyka�cza 
(lakieruje, maluje bejcuje lub forniruje) oprawy; prowadzi dokumentacj� zu�ytych materiałów 
i gotowych wyrobów; zajmuje si� bie��c� konserwacj� oraz drobnymi naprawami maszyn i urz�dze�. 
Stolarz posługuje si� maszynami do obróbki drewna: pilark� do ci�cia, frezark� do nadawania kształtu 
oprawom, tokark� do toczenia trzonków p�dzli, szlifierk� do wyka�czania wyrobów, wiertark� 
poziom� i pionow� do nawiercania otworów oraz rysunkami i szablonami opraw. 
Preparowanie i przetwarzanie surowca. Na tym stanowisku szczotkarz preparuje i przetwarza 
surowce zwierz�ce (włosie z ogona i grzywy ko�skiej, kozie, borsucze, bydl�ce, szczecina �wi�ska) 
i ro�linne (włókna agawy i palm, słoma sorgo). Wykonuje zwykle czynno�ci takie, jak sortowanie 
surowca, pranie i odwirowywanie, gotowanie, siarkowanie, barwienie i suszenie, czesanie, 
cebulkowanie (układanie szczeciny rozdwojonymi ko�cami, tzw. piórkami w jedn� stron�), 
pakowanie i metkowanie. 
Prac� wykonuje r�cznie i obsługuj�c cz��ciowo lub całkowicie zautomatyzowane maszyny 
i urz�dzenia. Przetwarzanie surowców jest czynno�ci� wykonywan� w małych zakładach 
szczotkarskich bardzo rzadko. Szczotkarze ch�tniej kupuj� gotowe włókna, przygotowane 
w wyspecjalizowanych przetwórniach (krajowych lub zagranicznych), ograniczaj�c si� do 
przygotowania rzadkich rodzajów włosia (np. borsuczego), na wyroby szczególnego rodzaju 
(specjalistyczne, luksusowe). 
Wytwórca szczotek. Produkuje wyroby szczotkarskie r�cznie lub maszynowo. Jego zadania 
i czynno�ci obejmuj�: przygotowywanie surowca (moczenie, ci�cie na odpowiednie długo�ci, 
rozszczepianie, przygotowywanie mieszanek, czesanie, wa�enie i wi�zanie w p�czki); przewijanie 
�yłki lub drutu do wyrobu szczotek na małe szpule; przygotowywanie klejów; wykonywanie szczotek 
technikami r�cznymi takimi jak sadzenie (umieszczanie p�czków surowców naturalnych, sztucznych 
lub mieszanek w otworach oprawy i zalewanie kalafoni� lub klejem), nawlekanie (mocowanie 
w otworach oprawy na kanwie z drutu p�czków surowca odmierzonych dozowark� lub r�cznie), 
skr�canie (szczotki z drutu, miotły, miotełki); wyka�czanie cz��ci pracuj�cej (wyrównywanie 
ko�cówek i profilowanie gotowej szczotki, trzepanie i wyczesywanie resztek włókna) oraz obudowy 
(sklejanie lub zszywanie cz��ci, lakierowanie, malowanie, fornirowanie).  
Szczotkarz posługuje si� na tym etapie pracy gilotynami r�cznymi i mechanicznymi, 
rozszczepiarkami, wagami (przygotowanie surowca), obcinarkami, grzebieniami (wyka�czanie cz��ci 
pracuj�cej), młotkami, zszywarkami, gwo�dziarkami (wyka�czanie obudowy). Mo�e tak�e 
obsługiwa� półautomatyczne i automatyczne maszyny specjalistyczne (do produkcji szczotek 
okr�głych, do z�bów, do r�k itp.)  
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Wła�ciciel prywatnego zakładu sam organizuje cały cykl produkcyjny i technologiczny oraz mo�e 
wykonywa� prace na wszystkich jego etapach – projektuje wyroby, robi szczotki, dostosowuje 
instrukcje technologiczne do potrzeb i mo�liwo�ci swojej firmy, ustala normy zu�ycia surowców 
i ceny wyrobów, ksi�guje i rozlicza produkcj�. 
 

�RODOWISKO PRACY 
 
materialne �rodowisko pracy 
 
Szczotkarz mo�e wykonywa� swoj� prac� w halach fabrycznych, pracowniach prywatnych zakładów 
(czasem ulokowanych na zapleczu sklepu szczotkarskiego) i spółdzielni inwalidów lub we własnym 
mieszkaniu, gdzie zainstalowany jest warsztat pracy chałupnika. Poniewa� warsztat szczotkarza 
r�kodzielnika jest niewielki i łatwy do przenoszenia, do pracy wystarczy, zaadaptowany do tego celu, 
fragment dowolnego pomieszczenia gospodarczego (szopa, komórka, kuchnia itp.). 
W miejscu pracy szczotkarz mo�e mi�� do czynienia z przesuszonym, zapylonym lub wilgotnym 
(preparowanie surowca) powietrzem, �liskim, mokrym podło�em, intensywnymi zapachami 
gotowanych włókien, farb, lakierów i klejów, substancjami chemicznymi (SO2 do siarkowania), 
gor�cymi, mokrymi włóknami, rozgrzan� kalafoni�, ostrymi materiałami (drut, skuwki do p�dzli), 
hałasem i wibracjami (stolarnia, obsługa maszyn szczotkarskich), ciasnot�. 
Obecno�� w miejscu pracy du�ej ilo�ci materiałów łatwopalnych i palnych (włókna naturalne, 
drewno, kleje) wymaga rygorystycznego przestrzegania przepisów przeciwpo�arowych. Wi�kszo�� 
czynno�ci wykonywana jest w niewygodnej, pochylonej pozycji stoj�cej (stolarz) lub siedz�cej 
(nawlekanie r�czne, sortowanie włókna). 
Wiertacz pracuje siedz�c na specjalnym stołku z wy�ciełanymi podpórkami pod łokcie i piersi, 
wytwórca szczotek przy specjalnym stole (ma to przeciwdziała� zwyrodnieniu stawów łokciowych 
i chorobom kr�gosłupa). Na wszystkich stanowiskach pracownicy u�ywaj� ubra� roboczych (fartuchy 
i spodnie), zabezpieczaj�cych przed zabrudzeniem, a tam, gdzie to konieczne, zatyczek do uszu 
przeciwko hałasowi i r�kawic ochronnych. 
Zagro�enia dla zdrowia zwi�zane z wykonywaniem zawodu to: oparzenia gor�cym surowcem, urazy, 
stłuczenia i skaleczenia zwi�zane z obsług� maszyn i urz�dze� oraz posługiwaniem si� narz�dziami 
r�cznymi (młotki, zszywacze, no�yce do ci�cia drutu), alergie, pylica płuc, płaskostopie, �ylaki, 
choroby kr�gosłupa (przy siedz�cej, pochylonej pozycji), schorzenia stawów r�k (wiertacz opiera na 
nich przez wiele godzin cały ci��ar ciała), reumatyzm (kontakt z mokrym surowcem). 
 
warunki społeczne 
 
Szczotkarz pracuje przede wszystkim indywidualnie, samodzielnie wykonuj�c powierzon� mu cz��� 
pracy. Jego kontakty z innymi mog� ogranicza� si� do przyj�cia surowca i oddania gotowego wyrobu 
(tak wygl�da praca chałupnika, pracuj�cego w domu). W zespole pracuj� zwykle osoby 
niepełnosprawne, zatrudnione stacjonarnie, poniewa� musz� korzysta� z pomocy współpracowników 
przy wykonywaniu niektórych czynno�ci (dobór koloru włókna, klejenie, lakierowanie, 
wyrównywanie cz��ci pracuj�cej wyrobów itp.).  
 
warunki organizacyjne 
 
Szczotkarz pracuje na jedn� zmian� (700–1500, lub w pracowniach prywatnych w godzinach otwarcia 
nale��cego do nich sklepu), tylko w dni powszednie, na akord lub na dniówki. W spółdzielniach pracy 
niewidomych szczotki wykonywane s� tak�e metod� chałupnicz�, w czasie dowolnie ustalonym. 
Zakład pracy dostarcza wówczas narz�dzia, surowiec oraz ustala normy jego zu�ycia, a gotowe 
wyroby odbiera w ustalonym terminie (codziennie, co 2 tygodnie itp.). Osoby niepełnosprawne 
pracuj� w czasie skróconym zale�nie od grupy inwalidzkiej (grupa II i III – 7 godz., grupa I – 4 godz.). 
Praca w produkcji ma charakter rutynowy, polega na wykonywaniu głównie nieskomplikowanych, 
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powtarzaj�cych si� i dokładnie zaprojektowanych czynno�ci. Pracownicy odpowiadaj� finansowo za 
powierzone im materiały i urz�dzenia oraz za jako�� wyrobów.  
 

WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE 
 
Cechy niezb�dne do prawidłowego wywi�zywania si� z obowi�zków zawodowych szczotkarza to: 
du�a zr�czno�� r�k i palców, dokładno�� i staranno�� w wykonywaniu wszystkich czynno�ci (tak 
r�cznych jak i maszynowych), cierpliwo�� i odporno�� na monotoni� pracy (wykonywanie prostych, 
seryjnych czynno�ci) oraz brak kontaktu z innymi pracownikami (chałupnik). Potrzebna jest tak�e 
spostrzegawczo��, która mo�e zapobiec awarii maszyn i zepsuciu wyrobu, gospodarno��, umiej�tno�� 
podporz�dkowania si� przeło�onym, oraz szczegółowym normom i instrukcjom wykonywania pracy. 
Wiele czynno�ci (obsługa maszyn do obróbki drewna, nabijania szczotek) wymaga pełnej koordynacji 
wzrokowo-ruchowej. Prawidłowy dobór i mieszanie włókien (szczególnie naturalnych) wymaga 
umiej�tno�ci prawidłowego rozró�niania barw.  
Chałupnik powinien mie� umiej�tno�� samodzielnego organizowania pracy i gospodarowania swoim 
czasem. Wła�cicielowi małego zakładu potrzebna jest przede wszystkim samodzielno��, umiej�tno�� 
nawi�zywania kontaktów i współpracy z lud�mi, zdolno�ci mened�erskie, umiej�tno�� sprawnego 
liczenia i zapami�tywania du�ej ilo�ci informacji, podzielno�� uwagi. Przydatne mog� by� w tym 
zawodzie zdolno�ci i zainteresowania techniczne, upodobanie do majsterkowania i robótek r�cznych. 
Szczotkarz powinien te� umie� praktycznie wykorzysta� wiedz� o specjalistycznych materiałach, 
maszynach i technologiach. 
 

WYMAGANIA FIZYCZNE I ZDROWOTNE 
 
WYMAGANIA FIZYCZNE I ZDROWOTNE całkowicie zale�� od rodzaju wykonywanej pracy. 
Przygotowaniem opraw i włókna oraz prac� maszynow� mog� zajmowa� si� osoby w pełni sprawne 
fizycznie, psychicznie i motorycznie, z prawidłowo rozwini�tym układem kostno-stawowym, 
mi��niowym, oddechowym i dobrym słuchem. Przeciwwskazania do pracy w szczotkarstwie to: 
zaburzenia �wiadomo�ci i równowagi (ze wzgl�du na kontakt z maszynami), choroby kr�gosłupa 
(praca wykonywana jest w du�ej mierze w pozycji siedz�cej, pochylonej), zaburzenia kr��enia, 
gru�lica, reumatyzm, choroby skóry r�k, skłonno�ci do uczule� na substancje wyst�puj�ce w miejscu 
pracy (włosie, włókna ro�linne, zwi�zki siarki, kleje, farby), płaskostopie (tam, gdzie konieczna jest 
pozycja stoj�ca). R�cznym nawlekaniem szczotek przez wiele lat zajmowały si� zgodnie z ustaw� 
głównie osoby niewidome, niedowidz�ce, głuchoniewidome. Mog� to robi� tak�e inni 
niepełnosprawni – głuchoniemi, osoby z lekkim niedorozwojem umysłowym lub na wózkach, je�li 
przy wykonywaniu niektórych czynno�ci b�d� miały zapewnion� pomoc zdrowych 
współpracowników.  
 

WARUNKI PODJ�CIA PRACY W ZAWODZIE 
 
Wymagania zwi�zane z podj�ciem pracy w zawodzie szczotkarza zale�� od specjalno�ci i rodzaju 
zatrudnienia. Seryjne, drewniane oprawy wykonuj� zwykle stolarze – absolwenci szkół zawodowych 
(operatorzy maszyn do drewna, wiertacze), którzy wyspecjalizowali si� w wyrobach szczotkarskich. 
Natomiast preparowaniem surowca i wyrobem szczotek zajmuj� si� osoby z wykształceniem 
przynajmniej podstawowym przyuczone na stanowisku pracy lub kwalifikowani operatorzy ró�nych 
typów maszyn. Niewidomi i niedowidz�cy mog� nauczy� si� r�cznego nawlekania szczotek, jedynej 
specjalno�ci, w której pracuj�, w warsztatach zawodowych szkół specjalnych (np. Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa dla Niewidomych, Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach k/Warszawy, 05-
080 Izabelin, tel. 0-22 722-72-27). Zamierzaj� one jednak rezygnowa� z kształcenia w tej specjalno�ci 
ze wzgl�du na brak mo�liwo�ci zatrudnienia i traktuj� j� przede wszystkim terapeutycznie 
(wyrabianie zdolno�ci i nawyków ruchowych u osób niepełnosprawnych). 
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Inne szkoły zawodowe w ogóle nie ucz� szczotkarstwa; cechy rzemiosł, Izby Rzemie�lnicze i Zakłady 
Doskonalenia Zawodowego od wielu lat nie prowadz� kursów i egzaminów (czeladniczych ani 
mistrzowskich), z powodu braku ch�tnych do formalnego potwierdzania swoich umiej�tno�ci. 
 

MO�LIWO �� AWANSU W HIERARCHII ZAWODOWEJ 
 
Mo�liwo�ci awansu s� bardzo ograniczone. Po przyuczeniu do zawodu w du�ych, zakładach, mo�na 
awansowa� na stanowisko brygadzisty, mistrza, kierownika działu (preparowanie surowca, wyrób 
opraw, produkcja szczotek), nawet prezesa spółdzielni. W praktyce ju� awans na stanowisko mistrza 
bywa utrudniony z powodu braku nowych miejsc pracy. W małych, prywatnych pracowniach, 
zatrudniaj�cych po kilku pracowników mo�liwy jest tylko awans finansowy. Inn� mo�liwo�ci� jest 
otwarcie własnego zakładu – pracowni lub wytwórni opraw. Wymaga to jednak bardzo du�ych 
inwestycji, gdy� konkurowa� na zapełnionym rynku mo�na tylko wówczas, gdy u�ywa si� 
nowoczesnych maszyn szczotkarskich. Dlatego zawód ten, najcz��ciej jest dziedziczony z pokolenia 
na pokolenie w rodzinach szczotkarskich, razem z warsztatem pracy 
 

MO�LIWO �� PODJ�CIA PRACY PRZEZ DOROSŁYCH 
 
Wiek nie jest kryterium decyduj�cym o zatrudnieniu pracownika. Bardziej liczy si� ch�� do pracy 
i walory osobiste, takie jak pracowito��, solidno��, uczciwo��. Najwi�ksze szanse znalezienia pracy 
maj� osoby w pełni sił (do 40 lat), sprawne, wszechstronnie przygotowane do pracy, z praktyk� 
szczotkarsk�, najmniejsze – młodociani. Zawód ten jest dost�pny w takim samym stopniu dla 
m��czyzn i kobiet, jednak pracami stolarskimi zajmuj� si� tradycyjnie m��czy�ni. 

ZAWODY POKREWNE 
 
tkacz 
dziewiarz 
koszykarz-plecionkarz 
stolarz 
technik technologii drewna  
pakowacz r�czny 
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MO�LIWO �� ZATRUDNIENIA ORAZ PŁACE 

Na koniec roku 2002 w zawodzie Szczotkarz - (7420404), liczba osób bezrobotnych 
zarejestrowanych w urz�dach pracy wynosiła 103  osób. W poszczególnych województwach sytuacja 
kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 6 
Kujawsko-pomorskie 1 
Lubelskie 3 
Lubuskie 21 
Łódzkie 3 
Małopolskie 23 
Mazowieckie 6 
Opolskie 3 
Podkarpackie 1 

Podlaskie 1 
Pomorskie 0 �
l�skie 31 �
wi�tokrzyskie 1 

Warmi�sko-mazurskie 2 
Wielkopolskie 1 
Zachodniopomorskie 0 

W drugim półroczu 2002r. liczba ofert pracy zgłoszonych do urz�dów pracy w zawodzie Szczotkarz 
wynosiła  4. W poszczególnych województwach zgłoszono  oferty pracy  dla zawodu w nast�puj�cej 
ilo�ci: 
Dolno�l�skie 0 
Kujawsko-pomorskie 0 
Lubelskie 0 
Lubuskie 2 
Łódzkie 0 
Małopolskie 0 
Mazowieckie 1 
Opolskie 0 
Podkarpackie 1 

Podlaskie 0 
Pomorskie 0 �
l�skie 0 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 0 
Zachodniopomorskie 0 

Według danych GUS za 2002 rok przeci�tne wynagrodzenie osób zatrudnionych  w zawodach z grupy 
Plecionkarze, szczotkarze i pokrewni wynosiło 997,61. Według tych danych wynagrodzenie w tej 
grupie zawodów wynagrodzenie w poszczególnych województwach kształtowało si� nast�puj�co 
Dolno�l�skie 0 
Kujawsko-pomorskie 988,96 
Lubelskie 1350,72 
Lubuskie 767,07 
Łódzkie 0 
Małopolskie 861,99 
Mazowieckie 2262,13 
Opolskie 0 
Podkarpackie 775,45 

Podlaskie 0 
Pomorskie 0 �
l�skie 909,27 �
wi�tokrzyskie 1333,73 

Warmi�sko-mazurskie 871,69 
Wielkopolskie 1004,38 
Zachodniopomorskie 0 

Według danych GUS za 2002 liczba osób pełnozatrudnionych w zawodach z grupy Plecionkarze, 
szczotkarze i pokrewni,  wynosiła 535. Liczba osób pełnozatrudnionych w tej grupie zawodów w 
poszczególnych województwach kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 0 
Kujawsko-pomorskie 16 
Lubelskie 7 
Lubuskie 30 
Łódzkie 0 
Małopolskie 67 
Mazowieckie 12 
Opolskie 0 
Podkarpackie 165 

Podlaskie 0 
Pomorskie 0 �
l�skie 51 �
wi�tokrzyskie 121 

Warmi�sko-mazurskie 11 
Wielkopolskie 55 
Zachodniopomorskie 0 
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XIV.J. PRODUKCJA PAMI �TEK, SZYLDÓW I ZABAWEK 

PAMI�TKARZ 
 
kod: 733102 
inne nazwy zawodu:  
 

ZADANIA I CZYNNO �CI ROBOCZE 
 
 Pami�tkarz zajmuje si� wykonaniem a nast�pnie sprzeda�� przedmiotów pami�tkowych o charakterze 
artystycznym, dekoracyjnym, zdobniczym i u�ytkowym. 
 Rezultatem jego pracy s� nie tylko przedmioty ładne, ciekawe, pomysłowe, wyró�niaj�ce si� 
szczególnymi kształtami - ich najwa�niejszym walorem jest to, �e wykonywane s� r�cznie; ich 
warto�ci� jest niepowtarzalno�� i oryginalno��.  
 W zawodzie pami�tkarza mo�na wyró�ni

�
 rozmaite specjalno�ci. Ka�dy pami�tkarz specjalizuje si� 

w wytwarzaniu przedmiotów z okre�lonego materiału, wykonuj�c przy tym szereg czynno�ci 
charakterystycznych dla danego stanowiska pracy. Pami�tkarze wytwarzaj� najcz��ciej: 
- wyroby z ceramiki (np. dzbany, wazony, miski gliniane figurki, zabawki dla dzieci, itp.), 
- wyroby z drewna (bransolety, wisiory, korale, płaskorze�by, rze�by figuralne);  
- wyroby z metali szlachetnych (medale, odznaki, bi�uteria); 
- wyroby z metaloplastyki (ozdoby, patery, popielniczki, okucia ozdobne itp.); 
- wyroby ze skóry (ozdoby, obrazy przedstawiaj�ce martw� natur�, kwiaty, itp.) 
 Ró�norodno�� stanowisk pracy i odpowiadaj�cych im czynno�ci sprawia, �e zakres zada� 
pami�tkarzy jest bardzo szeroki, pocz�wszy od zaprojektowania wyrobu, przez jego wykonanie, a� do 
sprzeda�y. 
 Ogólnie rzecz bior�c zaprojektowanie wyrobu polega na znalezieniu wła�ciwego pomysłu. Mo�liwe 
jest równie� opracowanie projektu na zamówienie odbiorcy. Je�eli pojawia si� konieczno��, 
sporz�dza odpowiedni szkic. Nast�pnie pami�tkarz wybiera i przygotowuje odpowiedni materiał 
(surowiec), o wymaganej jako�ci, wielko�ci itp. W zale�no�ci od stanowiska pracy, mo�e to by

�
 

skóra, drewno, glina, metal lub jego stop, itp. 
 Niezb�dn� czynno�ci� jest przygotowanie narz�dzi potrzebnych do obróbki materiału oraz, je�eli to 
konieczne, wykonanie modelu, formy, matrycy (wykorzystywanych przy powielaniu wyrobów 
w krótkich seriach).  
 Kolejnym etapem pracy pami�tkarza jest wykonanie zaprojektowanych przedmiotów, które polega na 
r�cznej obróbce materiału. Pami�tkarz dzi�ki wyobra�ni, umiej�tno�ciom manualnym i cierpliwej 
pracy wydobywa z materiału po��dane kształty. Sam proces wykonania wymaga od pracownika 
niezb�dnej wiedzy oraz ró�nych umiej�tno�ci, by mógł zastosowa

�
 wła�ciwe metody, techniki 

i wykorzysta
�
 odpowiednie narz�dzia. 

 Bardzo wa�nym elementem przy wykonywaniu pami�tek jest wła�ciwa kompozycja, czyli zachowanie 
odpowiednich wielko�ci, proporcji i kształtów oraz nadanie wyrobom cech indywidualnych.  
 Ukoronowaniem całego procesu wykonania jest opracowanie powierzchni wyrobu, uzale�nione od 
materiału, z którego zrobiono dany przedmiot. Zwykle opracowanie polega na wyka�czaniu 
konturów, poprawianiu ewentualnych niedokładno�ci, grawerowaniu, zdobieniu oraz wyrównywaniu 
powierzchni poprzez polerowanie, szlifowanie, nasycanie odpowiednimi substancjami chemicznymi, 
malowanie, itp. 
 Ostatecznie, odpowiednio wyko�czony przedmiot pami�tkarz sprzedaje bezpo�rednio 
zainteresowanemu odbiorcy (na targach, rynkach i innych przeznaczonych do tego miejscach), lub za 
po�rednictwem sklepów z pami�tkami, spółdzielni rzemie�lniczych, czy ró�nych instytucji, takich jak 
„Cepelia” itp. Mo�liwe jest równie� wykonywanie pami�tek na zamówienie odbiorcy. 
  Wa�nym elementem pracy pami�tkarza jest ci�głe poszukiwanie nowych pomysłów i koncepcji. 
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�
rodowisko pracy 

 
materialne �rodowisko pracy 
 
 Praca pami�tkarza odbywa si� zwykle w pomieszczeniach zamkni�tych, dobrze o�wietlonych 
pracowniach lub warsztatach, odpowiednio wyposa�onych w niezb�dne narz�dzia i przyrz�dy, 
wła�ciwe dla konkretnego stanowiska pracy. Mo�liwe jest równie� wykonywanie pracy w otwartej 
przestrzeni - w plenerze (przykładem mo�e by

�
 pami�tkarz specjalizuj�cy si� w wyrobach z drewna).  

 Warunki pracy s� zró�nicowane. Charakterystyczne jest wyst�powanie ró�nego rodzaju czynników 
szkodliwych b�d� uci��liwych, takich jak np. zanieczyszczenie powietrza gazami i pyłami lub 
szkodliwymi oparami chemicznymi (głównie na stanowiskach, gdzie istnieje konieczno�� u�ywania 
substancji chemicznych do obróbki surowca, np. przy wyrobach ze skóry czy metali szlachetnych), 
wysoka lub niska temperatura (na stanowiskach wymagaj�cych obróbki cieplnej - topienie, odlewanie 
i suszenie). Inne uci��liwe czynniki to ograniczone, w�skie przestrzenie, ostre wystaj�ce elementy 
i hałas.  
 Takie warunki pracy zwi�kszaj� prawdopodobie�stwo zachorowa�. Pracownik nara�ony jest wi�c na 
choroby układu wzrokowego, skóry i choroby alergiczne oraz zwyrodnienia kr�gosłupa lub ko�ci r�k 
i palców. 
 
warunki społeczne  
 
 Praca pami�tkarza to przede wszystkim indywidualna i samodzielna praca twórcza, polegaj�ca na 
umiej�tno�ci zaprojektowania a nast�pnie wykonania wyrobu. 
Pami�tkarz od pocz�tku do ko�ca sam organizuje sobie własny warsztat pracy.  
 Specyfika zawodu powoduje, �e kontakty z innymi lud�mi nie s� konieczne. Najcz��ciej dochodzi do 
nich w momencie sprzeda�y przez pami�tkarza swojego wyrobu. Rzadziej maj� miejsce kontakty 
z ewentualnymi zleceniodawcami, aczkolwiek s� tak�e mo�liwe. 
 
warunki organizacyjne  
 
 Pami�tkarz prowadzi zwykle prywatn� działalno�� gospodarcz�. W zwi�zku z tym ma pełn� swobod� 
decydowania o warunkach własnej pracy. Pracuje bez zale�no�ci organizacyjnych, tak wi�c nikt nie 
sprawuje nad nim nadzoru (oczywi�cie z wyj�tkiem sytuacji, kiedy jest zatrudniony jako podwładny 
w jakiej� instytucji, np. spółdzielni). Odpowiedzialno�� za prac� wi��e si� z sytuacjami, kiedy 
wykonuje przedmioty na zlecenie. Wtedy musi dotrzyma

�
 terminu umowy i jest odpowiedzialny za 

jako�� wykonanej usługi. Pami�tkarz samodzielnie ustala czas pracy, w zale�no�ci od aktualnych 
potrzeb b�d� otrzymanego zlecenia. Pracuje tylko w dzie�, od 3 do 9 godzin. Praca wymaga czasem 
wyjazdów, które s� zwi�zane z konieczno�ci� sprzeda�y własnych wyrobów. Ze wzgl�du na to, �e 
pami�tkarz zatrudnia sam siebie, warunkiem niezb�dnym jest umiej�tno�� narzucania sobie 
dyscypliny i rygoru pracy. 
 

WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE 
 
 Mimo wyra�nych ró�nic w metodach, technikach i czynno�ciach zawodowych, istniej� cechy, które s� 
wspólne dla wszystkich stanowisk pracy - s� to: zainteresowania, zdolno�ci oraz cechy 
i predyspozycje osobowo�ciowe.  
 Obok niezb�dnej motywacji do wykonywania zawodu pami�tkarza, równie istotnym czynnikiem 
warunkuj�cym powodzenie w efektywnym opanowaniu, a nast�pnie wykonywaniu czynno�ci 
zawodowych s� zdolno�ci manualnych oraz du�a sprawno�ci r�k i palców. S� one niezb�dne, 
poniewa� zdecydowana wi�kszo�� wyrobów powstaje w wyniku pracy r�cznej, wymagaj�cej 
szczególnej precyzji i dokładno�ci wykonania.  
 W�ród innych podstawowych wymaga�, jakie stawia zawód pami�tkarza, jest twórcze nastawienie do 
pracy, zdolno�ci artystyczne, rysunkowe i kompozycyjne oraz wyczucie smaku, formy, kształtu 
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i dobry gust. Niew�tpliwie czynnikami warunkuj�cymi estetyczne, artystyczne i oryginalne 
wykonanie przedmiotów jest zamiłowanie i wra�liwo�� artystyczna, twórcza wyobra�nia 
i pomysłowo��. Jest to szczególnie wa�ne, poniewa� ludzie d��� do posiadania ciekawych 
i oryginalnych przedmiotów.  
 Wyroby pami�tkarza s� zwykle efektem długotrwałej i monotonnej pracy, w zwi�zku z czym 
cierpliwo��, wytrwało��, opanowanie, przełamanie zniech�cenia i monotonii, to nieodzowne cechy 
w tego typu działalno�ci.  
 Bardzo wa�na jest dobra pami��, gdy� zdarza si�, �e konieczne jest odtwarzanie wzorów z pami�ci. 
Nale�y doda

�
, �e o powodzeniu w pracy decyduje nieustanne doskonalenie własnych umiej�tno�ci 

praktycznych oraz aktywno�� zawodowa, polegaj�ca na ci�głym poszukiwaniu nowych pomysłów 
i rozwi�za�.  
 Pami�tkarza musi cechowa

�
 równie�: zdolno�� koncentracji uwagi przez dłu�szy czas (skupienie si� 

na wykonywaniu okre�lonych czynno�ci); umiej�tno�� pracy w warunkach monotonnych (cz�sto 
jedn� czynno�� powtarza si� kilka razy) oraz dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa (zapewnia 
prawidłow� i wysok� jako�� wykonanych prac). 
 
wymagania fizyczne i zdrowotne 
 
 Trudno jest zakwalifikowa

�
 jednoznacznie prac� pami�tkarza do jednej z kategorii: pracy lekkiej, 

�rednioci��kiej czy ci��kiej, poniewa� uzale�nione jest to w du�ej mierze od stanowiska pracy, 
a przede wszystkim od charakteru wykonywanych czynno�ci. 
 Podobnie jednak, jak ka�dy zawód, tak i zawód pami�tkarza stawia przed kandydatami wymagania 
zdrowotne. Oczekuje si� przede wszystkim dobrego stanu zdrowia i dobrej ogólnej sprawno�ci 
fizycznej. Ponadto, ze wzgl�du na to, �e wiele czynno�ci wykonywanych jest w ruchu, wa�na jest 
sprawno�� układu kostno-stawowego i mi��niowego. Niew�tpliwie niezb�dny jest dobry wzrok 
i sprawno�� zmysłu dotyku (cz�sto wykonuje si� przedmioty o bardzo małych wymiarach i stosuje si� 
precyzyjne narz�dzia).  
 Mimo wymienionych wymaga�, mo�liwe jest wykonywanie zawodu pami�tkarza przez osoby 
niepełnosprawne (przy odpowiednim przystosowaniu miejsca pracy), pod warunkiem, �e rodzaj ich 
niepełnosprawno�ci nie dotyczy zmysłu wzroku lub sprawno�ci ko�czyn górnych. 
 

WARUNKI PODJ�CIA PRACY W ZAWODZIE 
 
 Zawód pami�tkarza jest zawodem bardzo specyficznym, polega najcz��ciej na samozatrudnieniu, 
czyli prowadzeniu prywatnej działalno�ci gospodarczej. 
 Oczywi�cie, aby wykonywa

�
 zawód pami�tkarza, trzeba si� go nauczy

�
 tak samo, jak ka�dego innego, 

konieczne jest zatem poznanie technik i metod wykonywania ró�nych przedmiotów oraz sposobów 
obróbki okre�lonych materiałów. Nieodzowne jest tak�e ci�głe doskonalenie i wzbogacanie własnych 
umiej�tno�ci praktycznych. 
 
mo�liwo�� awansu w HIERARCHII zawodowej  
 
 W zawodzie pami�tkarza nie ma mo�liwo�ci awansowania, czyli osi�gania coraz wy�szych stopni 
w hierarchii organizacyjnej, poniewa� nie ma �adnej formalnej struktury zawodowej. Natomiast 
wykonywanie zawodu wi��e si� z wewn�trzn� potrzeb� samorealizacji, pozwala na rozwijanie talentu 
i cz�sto na zdobycie popularno�ci. 
 
mo�liwo�� podj�cia pracy przez dorosłych 
 
 Na ogół nie ma �adnych przeszkód w podj�ciu pracy przez osoby w pó�niejszym wieku lub te, które 
miały przerw� w wykonywaniu zawodu. 
 Warunkami s�: ch�ci, uzdolnienia artystyczne i manualne oraz dobry stan zdrowia. 
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ZAWODY POKREWNE 
 
ceramik 
grawer 
zdobnik ceramiki 
 
zdobnik szkła 
pozłotnik  
br�zownik 
wytwórca galanterii 
zabawkarz 
wikliniarz, koszykarz-plecionkarz 
artysta rze�biarz, artysta plastyk 
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MO�LIWO �CI ZATRUDNIENIA ORAZ PŁACE 

Na koniec roku 2002 w zawodzie Pami�tkarz  - (7330102), liczba osób bezrobotnych 
zarejestrowanych w urz�dach pracy wynosiła 110  osób. W poszczególnych województwach sytuacja 
kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 1 
Kujawsko-pomorskie 1 
Lubelskie 1 
Lubuskie 0 
Łódzkie 0 
Małopolskie 8 
Mazowieckie 59 
Opolskie 0 
Podkarpackie 1 

Podlaskie 2 
Pomorskie 0 �
l�skie 1 �
wi�tokrzyskie 12 

Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 0 
Zachodniopomorskie 24 

W drugim półroczu 2002r. liczba ofert pracy zgłoszonych do urz�dów pracy w zawodzie Pami�tkarz  
wynosiła  0. W poszczególnych województwach zgłoszono  oferty pracy  dla zawodu w nast�puj�cej 
ilo�ci: 
Dolno�l�skie 0 
Kujawsko-pomorskie 0 
Lubelskie 0 
Lubuskie 0 
Łódzkie 0 
Małopolskie 0 
Mazowieckie 0 
Opolskie 0 
Podkarpackie 0 

Podlaskie 0 
Pomorskie 0 �
l�skie 0 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 0 
Zachodniopomorskie 0 

Według danych GUS za 2002 rok przeci�tne wynagrodzenie osób zatrudnionych  w zawodach z grupy 
Wytwórcy wyrobów galanteryjnych, pami�tkarskich i pokrewni wynosiło 1130,16. Według tych 
danych wynagrodzenie w tej grupie zawodów wynagrodzenie w poszczególnych województwach 
kształtowało si� nast�puj�co 
Dolno�l�skie 1306,04 
Kujawsko-pomorskie 863,2 
Lubelskie 0 
Lubuskie 1005,26 
Łódzkie 2530 
Małopolskie 1206,31 
Mazowieckie 1241,93 
Opolskie 845,01 
Podkarpackie 2431 

Podlaskie 1645 
Pomorskie 0 �
l�skie 1191,71 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 760 
Wielkopolskie 1079,56 
Zachodniopomorskie 0 

Według danych GUS za 2002 liczba osób pełnozatrudnionych w zawodach z grupy Wytwórcy 
wyrobów galanteryjnych, pami�tkarskich i pokrewni,  wynosiła 1904. Liczba osób 
pełnozatrudnionych w tej grupie zawodów w poszczególnych województwach kształtowała si� 
nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 255 
Kujawsko-pomorskie 42 
Lubelskie 0 
Lubuskie 105 
Łódzkie 12 
Małopolskie 241 
Mazowieckie 118 
Opolskie 99 
Podkarpackie 10 

Podlaskie 11 
Pomorskie 0 �
l�skie 30 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 36 
Wielkopolskie 945 
Zachodniopomorskie 0 
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SZYLDZIARZ 
 
kod: 732405 
inne nazwy zawodu: malarz szyldów  
 

ZADANIA I CZYNNO
�
CI ROBOCZE 

 
 W technologii projektowania i wykonania szyldów dokonała si� - i nadal dokonuje - prawdziwa 
rewolucja. Komputery, plotery, ró�nokolorowe folie samoprzylepne skutecznie wypieraj� tradycyjne 
techniki wytwarzania szyldów, robionych za pomoc� ołówka, szablonu, p�dzla i farby. Nowa 
technologia niemal całkowicie zdominowała szyldziarstwo witryn sklepowych.  
 Zmieniaj� si� równie� napisy na budynkach. Blaszane tabliczki z napisami coraz powszechniej 
zast�powane s� mosi��nymi b�d� marmurowymi tablicami, z wygrawerowanymi lub nało�onymi 
literami z mosi�dzu.  
 Niezmienny pozostał tylko sens pracy szyldziarza. Nadal jego głównym zadaniem jest wykonywanie 
wszelkiego rodzaju szyldów - według projektów własnych lub dostarczonych przez klienta. Zarówno 
w nowej technice - nazwijmy j� komputerow� - jak i w tradycyjnej.  
 Ka�da z tych metod pracy poci�ga za sob� okre�lone czynno�ci, inne w wypadku tradycyjnego szyldu 
blaszanego,(np. z nazw� ulicy), inne, gdy w gr� wchodzi� b�dzie zdobienie witryny sklepowej.  
 Jednym z najwa�niejszych zada� szyldziarza wykonuj�cego szyldy blaszane jest samodzielne 
opracowanie projektu wyrobu lub zapoznanie si� z propozycj� klienta. Nast�pnie szyldziarz zamawia 
lub wykonuje odpowiedni� tablic�, któr� - zale�nie od potrzeb - oczyszcza, matuje lub odtłuszcza. 
Kolejnym etapem pracy jest wykonanie otworów do mocowania szyldu oraz przygotowanie 
szablonów, farb  
i innych niezb�dnych materiałów. W dalszej kolejno�ci szyldziarz nakłada podkład, tło i wykonanie 
wła�ciwy napis, który utrwala wypalaj�c w specjalnym piecu. Je�eli napis jest w kilku kolorach, 
ka�dy kolor farby nakłada si� i wypala oddzielnie. Technika wypalania stosowana jest do produkcji 
szyldów emaliowanych, do których malowania u�ywa si� farb w proszku. Szyldy blaszane mog� by� 
wykonywane równie� bez wypalania, tylko przy pomocy farb typu „emolak”.  
 Ambicj� dobrego szyldziarza jest takie zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie szyldu, aby 
osoba, która patrzy na niego z pewnej odległo�ci mogła bez trudu odczyta� napis. Jak mówi� 
profesjonali�ci - „szyld musi dobrze si� czyta�” . 
 Zasada ta obowi�zuje ka�dego bez wyj�tku szyldziarza, tak�e specjalist	 od witryn sklepowych, 
który posługuje si� zupełnie odmienn� technik� pracy. Opiera si� ona - jak ju� wspomnieli�my - na 
komputerze, ploterze i folii samoprzylepnej. Tu tak�e podstawow� czynno�ci� jest przygotowanie 
projektu graficznego szyldu. W nast�pnej kolejno�ci wycina si� za pomoc� plotera litery z folii 
i nakleja (razem z innymi elementami zdobniczymi) na tablic� z tworzywa sztucznego.  
 Od czasu do czasu  szyldy na witrynach sklepowych maluje si� jeszcze farbami i p�dzlem. Wówczas 
szyldziarz musi najpierw namalowa� napis na szkle specjalnym ołówkiem lub odrysowa� go od 
szablonu. Nast�pnie za pomoc� p�dzla wypełnia kontury liter farbami. Metoda ta stosowana jest 
najcz��ciej przy malowaniu  
szyldów lustrzanych lub złoconych.  
 

RODOWISKO PRACY  

 
materialne �rodowisko pracy  
  
 Szyldziarz wykonuje swoj� prac� w ró�nych miejscach.  
  Projekty graficzne, litery z folii, metalowe, wypalane tablice przygotowuje w pomieszczeniach 
zamkni�tych (warsztatach szyldziarsko-reklamowych itp.). Z kolei monta� szyldów wykonywany jest 
w otwartej przestrzeni.  
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 W zawodzie tym nie istnieje ryzyko zachorowania na choroby zawodowe. Jedynie pracownik, który 
wypala tablice metalowe i powleka je farbami mo�e dosta� uczulenia na ich składniki.  
 Szyldziarstwem mog� si� zajmowa� osoby niepełnosprawne, z niedowładem ko�czyn dolnych lub 
poruszaj�ce si� na wózkach inwalidzkich. 
 
warunki społeczne 
 
 Praca szyldziarza mo�e by� wykonywana indywidualnie i w zespole. Charakterystyczne dla tego 
zawodu s� natomiast rozległe kontakty z innymi lud�mi, głównie klientami. Z reguły przyjmuj� oni 
propozycje i sugestie szyldziarza, je�eli jednak zamawiaj�cy upiera si� przy złym projekcie, nale�y go 
umiej�tnie przekona� do zmiany decyzji (udowodni�, �e wybrany kolor albo krój liter s� �le 
widoczne).  
 
warunki organizacyjne  
 
 Szyldziarze s� zatrudniani głównie w firmach usługowych oraz w agencjach reklamowych. Mo�na 
tak�e zało�y� własny,mały zakład szyldziarski. 
 Wsz�dzie tam obowi�zuj� stałe godziny pracy, w wymiarze ustalonym przez kodeks pracy.  
 Na ogół szyldziarze pracuj� w miejscu zamieszkania. Wyjazdy w teren s� do�� rzadkie i zwi�zane 
z wykonaniem konkretnego zamówienia. 
 Zawód szyldziarza pozwala na du�� samodzielno��, tym wi�ksz�, im mniej pracownik jest uwikłany 
w zale�no�ci organizacyjne. Najwi�ksz� samodzielno�� daje prowadzenie własnej firmy usługowej. 
Pracownik mo�e równie� wykonywa� prac� pod kierunkiem zwierzchnika (wła�ciciela firmy). Ten 
typ zale�no�ci wyst�puje najcz��ciej w du�ych agencjach szyldziarsko- reklamowych. 
 

WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE 
 
 Szyldziarz jest rzemie�lnikiem - artyst�, nie mo�e si� wi�c obej�� bez wyobra�ni i zdolno�ci 
plastycznych.  
 Inne przydatne w tej pracy cechy to samodzielno��, odpowiedzialno��, pomysłowo��, staranno��.  
 Dobry szyldziarz nie mo�e biernie spełnia� wymaga� klienta, gdy przedstawione propozycje nie 
spełniaj� wymogów estetycznych lub technicznych. Musi te� wiedzie�, jakie zastosowa� kolory, 
liternictwo, itp. Szyld powinien przyci�ga� uwag�, mieszcz�c si� jednocze�nie w kanonach dobrego 
smaku. Wiele tajników zawodu szyldziarz poznaje zdobywaj�c do�wiadczenie zawodowe. Je�eli 
jednak nie ma wrodzonego zmysłu plastycznego, poczucia formy i smaku - nigdy nie zostanie dobrym 
fachowcem, mistrzem w zawodzie.  
 

WYMAGANIA FIZYCZNE I ZDROWOTNE  
 
 Zawód szyldziarza, szczególnie wówczas, gdy posługuje si� on technik� komputerow�, nale�y do 
lekkich. Ten rodzaj pracy w zasadzie nie poci�ga za sob� ryzyka wyst�pienia chorób zawodowych. 
Nie jest równie� obwarowany specjalnymi wymaganiami zdrowotnymi i kondycyjnymi. Mog� go 
zatem wykonywa� tak�e osoby niepełnosprawne - z niedowładem ko�czyn dolnych i na wózkach.  
 Znacznie wy�sze wymagania stawia si� specjalistom wytwarzaj�cym technik� tradycyjn� szyldy 
metalowe. Maj� oni styczno�� z substancjami toksycznymi, które u osób szczególnie wra�liwych 
mog� powodowa� uczulenia. Pewnej kondycji wymaga tak�e praca przy piecu do wypalania szyldów 
oraz ich montowanie (niekiedy trzeba si� wspi�� na znaczn� wysoko��).  
   

WARUNKI PODJ�CIA PRACY W ZAWODZIE  
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 O tym, czy kto� ma szans� zosta� szyldziarzem, decyduj� nie tyle wzgl�dy formalne, ile wrodzone 
mo�liwo�ci i talent. W zawodzie tym wykształcenie nie ma wi�kszego znaczenia. Wykonuj� go 
zarówno absolwenci szkół podstawowych, jak i wy�szych uczelni. Warunkiem niezb�dnym 
i decyduj�cym s� - jak ju� podkre�lili �my - zdolno�ci plastyczne i na nie przede wszystkim zwracaj� 
uwag� pracodawcy. Ponadto kandydat na szyldziarza powinien opanowa� umiej�tno�� obsługi 
komputera oraz specjalistycznych programów z zakresu grafiki komputerowej.  
 Szyldziarze najcz��ciej zdobywaj� kwalifikacje metod� praktycznej nauki  
zawodu w zakładzie usługowym. Formalnym potwierdzeniem tych kwalifikacji jest zdanie egzaminu 
przed komisj� w Izbie Rzemie�lniczej.  
   

MO�LIWO
�
CI AWANSU W HIERARCHII ZAWODOWEJ  

 
 Mo�liwo�ci awansu zawodowego s� bardzo ograniczone i w zasadzie sprowadzaj� si� do zało�enia 
własnego zakładu usługowego. Natomiast uzupełnienie wykształcenia daje szanse podwy�szenia 
pozycji zawodowej 
 
MO�LIWO


�
 PODJ�CIA PRACY PRZEZ DOROSŁYCH  

 
 Zawód szyldziarza stwarza mo�liwo�� podj�cia pracy w ka�dym wieku, nawet przed osoby starsze 
(szczególnie, gdy zdecyduj� si� zało�y� własn� firm�), o ile pozwala im na to stan zdrowia. 

ZAWODY POKREWNE  
grawer  
poligraf 
malarz 
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MO�LIWO
��

 ZATRUDNIENIA ORAZ PŁACE  

Na koniec roku 2002 w zawodzie Szyldziarz - (7330105), liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych 
w urz�dach pracy wynosiła 43  osób. W poszczególnych województwach sytuacja kształtowała si� 
nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 11 
Kujawsko-pomorskie 3 
Lubelskie 1 
Lubuskie 1 
Łódzkie 2 
Małopolskie 1 
Mazowieckie 2 
Opolskie 4 
Podkarpackie 3 

Podlaskie 2 
Pomorskie 3 

l�skie 5 

wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 1 
Wielkopolskie 4 
Zachodniopomorskie 0 

W drugim półroczu 2002r. liczba ofert pracy zgłoszonych do urz�dów pracy w zawodzie Szyldziarz 
wynosiła  2. W poszczególnych województwach zgłoszono  oferty pracy  dla zawodu w nast�puj�cej 
ilo�ci: 
Dolno�l�skie 0 
Kujawsko-pomorskie 0 
Lubelskie 0 
Lubuskie 1 
Łódzkie 0 
Małopolskie 0 
Mazowieckie 0 
Opolskie 0 
Podkarpackie 0 

Podlaskie 0 
Pomorskie 0 

l�skie 0 

wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 1 
Zachodniopomorskie 0 

Według danych GUS za 2002 rok przeci�tne wynagrodzenie osób zatrudnionych  w zawodach z grupy 
Wytwórcy wyrobów galanteryjnych, pami�tkarskich i pokrewni wynosiło 1130,16. Według tych 
danych wynagrodzenie w tej grupie zawodów wynagrodzenie w poszczególnych województwach 
kształtowało si� nast�puj�co 
Dolno�l�skie 1306,04 
Kujawsko-pomorskie 863,2 
Lubelskie 0 
Lubuskie 1005,26 
Łódzkie 2530 
Małopolskie 1206,31 
Mazowieckie 1241,93 
Opolskie 845,01 
Podkarpackie 2431 

Podlaskie 1645 
Pomorskie 0 

l�skie 1191,71 

wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 760 
Wielkopolskie 1079,56 
Zachodniopomorskie 0 

Według danych GUS za 2002 liczba osób pełnozatrudnionych w zawodach z grupy Wytwórcy 
wyrobów galanteryjnych, pami�tkarskich i pokrewni,  wynosiła 1904. Liczba osób 
pełnozatrudnionych w tej grupie zawodów w poszczególnych województwach kształtowała si� 
nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 255 
Kujawsko-pomorskie 42 
Lubelskie 0 
Lubuskie 105 
Łódzkie 12 
Małopolskie 241 
Mazowieckie 118 
Opolskie 99 
Podkarpackie 10 

Podlaskie 11 
Pomorskie 0 

l�skie 30 

wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 36 
Wielkopolskie 945 
Zachodniopomorskie 0 
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ZABAWKARZ 
 
kod: 733106 
inne nazwy zawodu:  
 

ZADANIA I CZYNNO �CI ROBOCZE 
 
Zabawkarz wykonuje r�cznie lub maszynowo zabawki o bardzo ró�norodnych formach 
i przeznaczeniu (pojazdy, klocki, układanki, gry, lalki, przytulanki, itp.) z tworzyw sztucznych, gumy, 
drewna, materiału, papieru, statyczne lub mechaniczne. Mo�e tak�e wytwarza� maskotki i reklamówki 
ró�nych przedsi�biorstw. Jego celem jest stworzenie zabawek zgodnych z projektem, estetycznych, 
trwałych, bezpiecznych, dostosowanych do potrzeb i wieku dziecka oraz spełniaj�cych oczekiwania 
zleceniodawcy. 
Na pocz�tek zabawkarz zapoznaje si� z dokumentacj� (szkicami, opisem, rysunkami technicznymi, 
zawieraj�cymi informacje o wymiarach i rodzajach poł�cze� cz��ci zabawki lub elementów nap�du 
w zabawkach mechanicznych). Na tej podstawie wykonuje (mo�e te� zamówi� w warsztacie 
narz�dziowym) szablony, formy lub matryce elementów wyrobu, jego prototyp oraz dobiera surowce. 
W wypadku zabawek z plastiku przygotowuje tak�e mieszanki tworzyw sztucznych (dobiera ich 
kolor, jako

��, rodzaj na podstawie gotowej receptury). 
W dalszej kolejno

�
ci wytwórca poddaje obróbce r�cznej lub maszynowej surowiec, z którego ma 

zosta� wykonana zabawka. W efekcie otrzymuje elementy gotowe do monta�u. Czynno
�
ci, które 

wykonuje na tym etapie s� bardzo zró�nicowane, w zale�no
�
ci od rodzaju surowca i technologii 

stosowanych przez zabawkarza.  
Przy produkcji zabawek z tkanin – układa materiał warstwami (tyle, ile mo�e jednocze

�
nie obj�� nó� 

lub no�yczki elektryczne), wykrawa z niego elementy (uwa�aj�c, by we wszystkich warstwach miały 
t� sam� wielko

��), zszywa je na maszynie krawieckiej, wywraca na praw� stron� (r�cznie, gdy formy 
s� skomplikowane albo za pomoc� automatycznych wywrotek, gdy s� du�e i proste),wypycha �
cinkami g�bki lub piank� poliuretanow�, równomiernie, by nie zdeformowa� kształtu zabawki. 

Przy produkcji zabawek z drewna – wysuszone drewno wysokiej jako
�
ci piłuje w poprzek i wzdłu� 

włókien oraz wyrównuje wst�pnie jedn� z płaszczyzn, by otrzyma� w ten sposób element 
odpowiedniej wielko

�
ci. Nast�pnie nadaje elementom form� zabawek lub ich cz��ci, u�ywaj�c do 

tego maszyn i narz�dzi stolarskich, takich jak ta
�
mówki (piłowanie wzdłu� linii prostych i krzywizn), 

wyrzynarki (wypiłowywanie otworów i małych, profilowanych fragmentów zabawki), wiertarki 
pionowe i poziome, frezarki górno- i dolnowrzecionowe (profilowanie, wyrównywanie, wykonywanie 
wpustów), tokarki (cz��ci w kształcie kul, kół, jaj), szlifierki (wygładzanie i czyszczenie). 
Przy produkcji zabawek z tworzyw sztucznych – instaluje metalow�, bardzo precyzyjnie wykonan� 
form� (zabawki lub jej cz��ci) i wsypuje do wtryskarki mieszank� tworzywa sztucznego. Tworzywo 
roztopione elektrycznymi grzałkami wypełnia form� i zastyga w niej. Po ochłodzeniu form� opró�nia 
si� (r�cznie lub automatycznie) uzyskuj�c gotowy wyrób.  
Kolejnym etapem przygotowania zabawki jest ł�czenie gotowych elementów w cało

�� na podstawie 
rysunków konstrukcyjnych albo prototypów. W zale�no

�
ci od rodzaju wyrobu mo�na je ł�czy� na 

wpust, gwo�dzie, wkr�ty, nity i 
�
ruby, klei�, zgrzewa�, lutowa�, wulkanizowa� itp.  

W zabawkach mechanicznych, wykonanych głównie z tworzyw sztucznych montuje si� mechanizm 
nap�dowy (bezwładno

�
ciowy, spr��ynowy lub elektryczny) i kontroluje jego prac� (zabawka powinna 

si� porusza� płynnie, z odpowiedni� pr�dko
�
ci�). 

Prace wyko�czeniowe polegaj� na nadaniu zabawce ostatecznej formy i wygl�du. Te czynno
�
ci 

polegaj� na:  
czyszczeniu i oszlifowaniu, a nast�pnie gruntowaniu, malowaniu lub lakierowaniu powierzchni 
(zabawki drewniane) 
stebnowaniu, podszywaniu, przyszywaniu dodatkowych elementów (oczy, uszy, ogony), ubieraniu 
lalek, montowaniu piszczałek itp. (zabawki z tkaniny) 
malowaniu, naklejanie nalepek i elementów dekoracyjnych (zabawki z tworzyw sztucznych) 
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Gotowe zabawki, zestawia w komplety (klocki, foremki itp.) pakuje w kolorowe, miłe w dotyku, 
cz�sto przezroczyste opakowania, które stanowi� ich integraln� cz���. Je

�
li zabawka jest 

przeznaczona dla dzieci do 3 lat powinna uzyska� atesty Pa�stwowego Zakładu Higieny, na których 
podstawie zostaje dopuszczona do sprzeda�y. 
Zabawkarz dba tak�e o powierzone mu maszyny i urz�dzenia: maszyny do szycia, no�e elektryczne, 
wywrotki, wypycharki (tkaniny), tokarki, frezarki, szlifierki, wiertarki (drewno), młynki do tworzywa, 
formy, wtryskarki lub linii produkcyjne (wyroby z plastiku). Konserwuje je, czy

�
ci oraz bierze udział 

w naprawach. Prowadzi rozliczenia zu�ytych surowców i gotowych wyrobów. 
W małych, prywatnych firmach wła

�
ciciele cz�sto sami przygotowuj� projekty zabawek lub te� 

zamawiaj� u plastyka ich wykonanie na podstawie własnych sugestii. 
 

�RODOWISKO PRACY  
 
materialne 

�
rodowisko pracy. 

 
Zabawkarz wykonuje swoje obowi�zki w pracowniach (krawiecka) i warsztatach (stolarski, tworzyw 
sztucznych) małych, prywatnych przedsi�biorstw lub halach fabrycznych du�ych wytwórni zabawek. 
Niektóre prace (zszywanie wykrojów, monta� i pakowanie zabawek) mog� by� wykonywane w domu 
pracownika, w systemie chałupniczym. Warunki pracy w pełni zale�� od specjalno

�
ci zabawkarskiej 

i rodzaju wykorzystywanego surowca, a co za tym idzie maszyn i technologii. Wiele zagro�e� 
i niedogodno

�
ci z nimi zwi�zanych mo�na wyeliminowa� przez dobr� organizacj� i zabezpieczenie 

stanowiska. Zabawkarz pracuje w pozycji stoj�cej (przygotowanie elementów, wyka�czanie) lub 
siedz�cej (montowanie, pakowanie). Wytwórca zabawek z tkanin u�ywa niewielu narz�dzi 
(elektryczny nó� do wykrojów, maszyny do szycia, czasami wywrotki i podstawowe przybory 
krawieckie – ta

�
ma metrowa, igły, no�yczki, �elazko itp.) i pracuje w warunkach zbli�onych do 

normalnych. Ma do czynienia z lekko zapylonym i przesuszonym powietrzem, umiarkowanym lub 
tylko okresowym hałasem (wykrawanie i zszywanie wykrojów), zbyt mał� ilo

�
ci� �wiatła (w �le 

urz�dzonej pracowni). W warsztacie stolarskim, gdzie przygotowywane s� elementy zabawek 
drewnianych, mo�na si� zetkn�� z przykrymi, ostrymi zapachami farb i lakierów (eliminowanymi 
cz�sto dzi�ki coraz powszechniejszemu u�yciu specjalistycznych, nietoksycznych impregnatów), 
du�ym hałasem i wibracjami, ruchomymi, ostrymi cz��ciami maszyn, mocno przesuszonym 
i zapylonym powietrzem. Stolarz u�ywa ubrania roboczego, zatyczek do uszu, r�kawic. Rodzaj 
niedogodno

�
ci przy produkcji zabawek plastikowych zale�y przede wszystkim od generacji urz�dze�, 

które obsługuje preser. W wypadku nowoczesnych linii produkcyjnych jest to hałas (młynki do 
mielenia odpadów), podwy�szona temperatura (30°C) i kontakt z uczulaj�cymi składnikami tworzyw 
sztucznych, pyłem. Mo�liwo

�� urazów spowodowanych prac� przy maszynach jest bardzo niewielka 
(w przeciwie�stwie do małych zakładów rzemie

�
lniczych, gdzie urz�dzenia starego typu cz�sto nie 

maj� odpowiednich zabezpiecze�). Pomieszczenia s� dobrze o
�
wietlone, wentylowane, w pracy 

u�ywa si� ubra� roboczych i zatyczek do uszu, pracownicy maj� do dyspozycji napoje chłodz�ce. 
Wytwórca zabawek z tkanin jest nara�ony na ukłucia i skaleczenia, uczulenia na surowce, choroby 
kr�gosłupa spowodowane prac� siedz�c�, w pochylonej, niewygodnej pozycji, płaskostopie. 
Zagro�enia dla zdrowia zwi�zane z obróbk� drewna to urazy, stłuczenia i skaleczenia powstaj�ce 
w wyniku obsługi maszyn i urz�dze� (złe mocowanie wierteł, elementów poddawanych obróbce, 
wypadki), pylica płuc, płaskostopie, �ylaki, uczulenia. Najwi�ksze zagro�enia na stanowisku presera 
to mo�liwo

�� urazów (ruchome cz��ci maszyn, awarie), alergie, płaskostopie, �ylaki zaburzenia 
kr��enia (praca odbywa si� w pozycji stoj�cej). Praca przy monta�u i wyka�czaniu zabawek mo�e 
sta� si� przyczyn� chorób kr�gosłupa (pochylona pozycja siedz�ca i wykonywanie ci�gle tych samych 
ruchów) oraz spowodowa� osłabienie wzroku. 
 
warunki społeczne 
 
Rodzaj kontaktów zawodowych zabawkarza zale�y przede wszystkim od stanowiska i miejsca 
zatrudnienia (wielko

�� i organizacja firmy). Mo�e pracowa� indywidualnie, samodzielnie wykonuj�c 
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powierzone mu obowi�zki lub współpracowa� z innymi. Nawet gdy poszczególne czynno
�
ci 

technologiczne s� �ci
�
le podzielone mi�dzy stanowiska, pracownicy z jednej brygady wspólnie 

odpowiadaj� za jako
�� gotowej zabawki, poniewa� praca ka�dego z nich jest zwi�zana z prac� 

pozostałych. Osoby na stanowiskach kierowniczych ni�szego szczebla (brygadzista, mistrz) 
nadzoruj�, instruuj� i szkol� podległych pracowników, kontaktuj� si� z bezpo

�
rednimi przeło�onymi, 

technologiem zakładowym (w wi�kszych fabrykach), laborantami. W wypadku chałupnika, który 
pracuje w izolacji, kontakty z innymi mog� ogranicza� si� do przyj�cia surowca i oddania gotowego 
wyrobu. 
 
warunki organizacyjne 
 
Zabawkarz pracuje na jedn� (małe zakłady) albo trzy (fabryki) zmiany, tylko w dni powszednie, 
cz�sto w systemie akordowym. Chałupnik wykonuje swoje obowi�zki w czasie dowolnie wybranym. 
Pracodawca dostarcza mu elementy zabawek i opakowania, a gotowe wyroby odbiera w ustalonym 
terminie. W okresach najwi�kszego spi�trzenia zamówie� (Bo�e Narodzenie, Dzie� Dziecka) dzie� 
pracy mo�e zosta� wydłu�ony do 12–14 godzin. Czynno

�
ci zabawkarzy (oprócz chałupników) s� na 

bie��co nadzorowane przez przeło�onych (brygadzista, mistrz, wła
�
ciciel zakładu). Ich charakter jest 

bardzo ró�ny – od wyspecjalizowanych prac, wymagaj�cych wysokich kwalifikacji i samodzielno
�
ci 

(
�
lusarz narz�dziowy, preser, stolarz), po zadania proste, rutynowe, polegaj�ce na wykonywaniu 

głównie nieskomplikowanych, powtarzaj�cych si� i dokładnie zaprojektowanych działa� 
(wypychanie, stemplowanie, pakowanie).  
 

WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE 
 
Cechy niezb�dne do prawidłowego wywi�zywania si� z obowi�zków zabawkarza to du�a zr�czno

�� 
r�k i palców, dokładno

�� i staranno
�� w wykonywaniu wszystkich czynno

�
ci (tak r�cznych jak 

i maszynowych), cierpliwo
�� oraz odporno

�� na monotoni� pracy i brak kontaktu z innymi 
pracownikami (chałupnik). Potrzebna jest tak�e spostrzegawczo

��, dzi�ki której mo�na zapobiec 
awarii maszyn i zepsuciu wyrobu. Od pracownika wymaga si� skrupulatnego wykonywania polece� 
przeło�onych, stosowania si� do obowi�zuj�cych norm, przestrzegania higieny w miejscu pracy, 
odpowiedzialno

�
ci za powierzone mu zadania, urz�dzenia, surowce oraz jako

�� wyrobów. Do 
niektórych prac wyko�czeniowych (zabawki z tkanin) potrzebne jest wyczucie formy i dobry gust. 
Pracodawcy cz�sto wskazuj�, �e nawet seryjnej zabawce dobry pracownik mo�e nada� pewien rys 
indywidualny, co w przypadku wyrobów r�kodzielniczych ma du�e znaczenie. Wła

�
ciciele małych, 

prywatnych zakładów szczególnie podkre
�
laj� przydatno

�� takich cech jak uczciwo
��, solidno

�� 
i gospodarno

�� (pracownicy cz�sto wykonuj� swoje zadania bez stałego nadzoru). Wiele prac 
zwi�zanych z zawodem (obsługa maszyn do obróbki drewna, maszyn do szycia, składanie zabawek 
z elementów) wymaga dobrej koordynacji wzrokowo-ruchowej. By prawidłowo dobiera� i ł�czy� 
materiały oraz malowa� wyroby z plastiku, potrzebna jest umiej�tno

�� rozró�niania barw.  
Chałupnik powinien umie� sam sobie zorganizowa� prac� i gospodarowa� swoim czasem. 
Wła
�
cicielowi małego zakładu potrzebna jest przede wszystkim samodzielno

��, umiej�tno
�� 

nawi�zywania kontaktów i współpracy z lud�mi, zdolno
�
ci mened�erskie, umiej�tno

�� sprawnego 
liczenia i zapami�tywania du�ej ilo

�
ci informacji, podzielno

�� uwagi. Przydatna jest tak�e wyobra�nia 
plastyczna, umiej�tno

�� projektowania i rysowania. Mo�na wtedy unikn�� zamawiania bardzo 
drogich projektów zabawek u plastyka, co ma szczególne znaczenie dla zakładów małych, 
z niewielkim kapitałem. Przydatne lub niezb�dne (

�
lusarz, preser) mog� by� w tym zawodzie 

zdolno
�
ci i zainteresowania techniczne oraz upodobanie do majsterkowania i robótek r�cznych. 

Zabawkarz powinien te� umie� praktycznie wykorzysta� wiedz� o specjalistycznych materiałach, 
maszynach i technologiach. Podj�cie samodzielnej działalno

�
ci gospodarczej wymaga wiedzy na 

temat zasad funkcjonowania małego przedsi�biorstwa, rynków zbytu dla zabawek, przepisów 
prawnych (zdobywanie atestów, zastrzeganie wzorów u�ytkowych), udziału w targach ogólnopolskich 
i mi�dzynarodowych (Warszawa, Norymberga)  
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Wymagania fizyczne i zdrowotne 
 
Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu zabawkarza s� zaburzenia równowagi i 

�
wiadomo

�
ci 

(padaczka), daltonizm, przewlekłe choroby skóry r�k, otwarta gru�lica, choroby kr�gosłupa, 
płaskostopie, choroby układu kr��enia i oddechowego (astma, pylica i rozedma płuc), ograniczona 
sprawno

�� manualna. Wi�kszo
�� czynno

�
ci, z którymi zabawkarz ma do czynienia wymaga pełnej 

sprawno
�
ci fizycznej i ruchowej, prawidłowo rozwini�tego układu kostno-stawowego, układów 

kr��enia i oddechowego oraz zmysłów wzroku, słuchu i dotyku. Niektóre prace (montowanie, 
pakowanie, metkowanie), mog� wykonywa� osoby w okresie remisji chorób psychicznych, 
niedosłysz�ce, na wózkach, szczególnie gdy s� zatrudnione chałupniczo. 
Ostatecznie przydatno

�� kandydata do pracy okre
�
la lekarz na podstawie indywidualnych wyników 

standardowych bada�. 
 

WARUNKI PODJ�CIA PRACY W ZAWODZIE 
 
W zale�no

�
ci od miejsca zatrudnienia oraz stanowiska wymagania dotycz�ce wykształcenia 

i przygotowania do pracy w zawodzie zabawkarza s� ró�ne. Firm� zabawkarsk� mo�e zało�y� osoba 
bez �adnego przygotowania szkolnego, obdarzona zdolno

�
ciami manualnymi, technicznymi, 

plastycznymi, absolwent szkoły artystycznej lub ka�dy kto dysponuje odpowiednimi zasobami 
finansowymi i zna specyfik� rynku zabawkarskiego. Do produkcji zabawek mechanicznych, 
z tworzyw sztucznych, drewna, potrzebni s� m��czy�ni z wykształceniem zawodowym: stolarze, 
operatorzy maszyn do obróbki drewna, operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy 
i tworzyw sztucznych (obsługa wtryskarki) i �lusarze narz�dziowi (produkcja form), a do obsługi 
nowoczesnych, zautomatyzowanych linii produkcyjnych – z wykształceniem 

�
rednim o profilu 

technicznym. Tylko w małych zakładach rzemie
�
lniczych zabawki z tworzyw sztucznych wykonuj� 

czasami osoby przyuczone do obsługi wtryskarek. Przy produkcji zabawek tekstylnych prac� mog� 
znale�� kobiety szyj�ce na maszynie (krawcowe i krojczynie po szkole zawodowej i w takim samym 
stopniu osoby przyuczone). Je

�
li chodzi o pracowników zajmuj�cych si� monta�em i pakowaniem, 

pracodawców bardziej ni� wiek i wykształcenie interesuje ich nastawienie do pracy oraz sprawno
�� 

manualna i fizyczna. 
Szanse znalezienia pracy s� ograniczone. Małym, prywatnym zakładom obecnie, w najlepszym razie, 
udaje si� utrzyma� dotychczasowy stan zatrudnienia. Sytuacja taka wynika z du�ej konkurencji na 
rynku zabawkarskim ze strony renomowanych i drogich firm europejskich (np. Lego) oraz 
producentów z Dalekiego Wschodu, oferuj�cych zabawki nie najlepszej jako

�
ci lecz du�o ta�sze od 

krajowych. By� mo�e sytuacja zmieni si� na lepsze, gdy powstanie centrum zabawkarskie 
w Suwałkach, nastawione na eksport swoich wyrobów do Rosji. 
Firmy zabawkarskie potrzebuj� dwóch rodzajów pracowników – specjalistów o wysokich 
kwalifikacjach oraz wykonawców prac dodatkowych, nie wymagaj�cych �adnego przygotowania 
oprócz krótkiego szkolenia na stanowisku. Fachowcy mog� znale�� stał� prac� w wi�kszych 
zakładach lub fabrykach. Wi�kszo

�� małych firm zatrudnia preserów i 
�
lusarzy na podstawie umowy 

o dzieło, na czas wykonania specjalistycznej, trudniejszej cz��ci produkcji. Producenci zabawek 
z drewna, by unikn�� inwestowania w maszyny, zlecaj� wykonanie półfabrykatów zakładom 
stolarskim. Rzemie

�
lnicy wykonuj� te� cz�sto zabawki jako dodatek do wła

�
ciwej produkcji 

w zakładach bieli�niarskich, krawieckich, galanteryjnych, stolarskich czy tworzyw sztucznych. 
Istnieje oczywi

�
cie mo�liwo

�� zało�enia własnej małej firmy. Wymaga to jednak bardzo du�ych 
nakładów, gdy� konkurowa� na zapełnionym rynku mo�na tylko wówczas, gdy u�ywa si� 
nowoczesnych maszyn zabawkarskich, produkuje du�o wzorów w du�ych ilo

�
ciach (ze wzgl�du na 

konkurencj� mar�a w tym przemy
�
le jest bardzo niska). Wielu wytwórców zabawek uwa�a, �e 

inwestycja taka jest bardzo ryzykowna, szybko mo�e si� okaza� nieopłacalne ze wzgl�du na kłopoty 
ze zbytem wyrobów. Mo�na tak�e próbowa� minimalizowa� nakłady na uruchomienie produkcji. 
O powodzeniu takiego niewielkiego przedsi�wzi�cia decyduje głównie (obok cech wła

�
ciciela) jako

�� 
wzornictwa i umiej�tno

�� rozreklamowania wyrobów (kosztowny udział w targach zabawkarskich 
w kraju i za granic� oraz wymagaj�ca du�o czasu i wysiłku dystrybucja).  
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MO�LIWO �CI AWANSU W HIERARCHII ZAWODOWEJ 
 
W du�ych zakładach zabawkarz z przygotowaniem specjalistycznym mo�e awansowa� na stanowisko 
brygadzisty, mistrza, kierownika działu. W praktyce ju� awans na stanowisko mistrza bywa 
utrudniony z braku nowych miejsc pracy. W małych, prywatnych pracowniach, zatrudniaj�cych po 
kilku pracowników mo�liwy jest tylko awans finansowy. 
 

MO�LIWO �� PODJ�CIA PRACY PRZEZ DOROSŁYCH 
 
Najwi�ksze szanse znalezienia pracy maj� osoby w pełni sił (do 45 lat), sprawne, wszechstronnie 
przygotowane do pracy, a najmniejsze młodociani (wła

�
ciciele zakładów rzemie

�
lniczych niech�tnie 

przyjmuj� uczniów, gdy� s� oni za mało dyspozycyjni). Zawód ten jest dost�pny w takim samym 
stopniu dla m��czyzn i kobiet, jednak m��czy�ni obsługuj� przede wszystkim maszyny, natomiast 
kobiety (z wyj�tkiem takich specjalno

�
ci jak produkcja zabawek z tkanin lub papieru) wykonuj� 

czynno
�
ci pomocnicze, nie wymagaj�ce specjalnych kwalifikacji. 

ZAWODY POKREWNE 
 
wytwórca galanterii 
introligator 
wytwórca wyrobów z papieru i tektury 
pami�tkarz 
krojczy 
plastyk 
kierownik małego zakładu zabawkarskiego 
pakowacz r�czny 
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MO�LIWO �� ZATRUDNIENIA ORAZ PŁACE 

Na koniec roku 2002 w zawodzie Zabawkarz - (7330111), liczba osób bezrobotnych 
zarejestrowanych w urz�dach pracy wynosiła 156  osób. W poszczególnych województwach sytuacja 
kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno

�
l�skie 11 

Kujawsko-pomorskie 3 
Lubelskie 13 
Lubuskie 1 
Łódzkie 2 
Małopolskie 7 
Mazowieckie 58 
Opolskie 0 
Podkarpackie 3 

Podlaskie 13 
Pomorskie 0 �
l�skie 32 �
wi�tokrzyskie 1 

Warmi�sko-mazurskie 11 
Wielkopolskie 1 
Zachodniopomorskie 0 

W drugim półroczu 2002r. liczba ofert pracy zgłoszonych do urz�dów pracy w zawodzie Zabawkarz 
wynosiła  12. W poszczególnych województwach zgłoszono  oferty pracy  dla zawodu w nast�puj�cej 
ilo
�
ci: 

Dolno
�
l�skie 10 

Kujawsko-pomorskie 0 
Lubelskie 0 
Lubuskie 0 
Łódzkie 0 
Małopolskie 2 
Mazowieckie 0 
Opolskie 0 
Podkarpackie 0 

Podlaskie 0 
Pomorskie 0 �
l�skie 0 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 0 
Zachodniopomorskie 0 

Według danych GUS za 2002 rok przeci�tne wynagrodzenie osób zatrudnionych  w zawodach z grupy 
Wytwórcy wyrobów galanteryjnych, pami�tkarskich i pokrewni wynosiło 1130,16. Według tych 
danych wynagrodzenie w tej grupie zawodów wynagrodzenie w poszczególnych województwach 
kształtowało si� nast�puj�co 
Dolno

�
l�skie 1306,04 

Kujawsko-pomorskie 863,2 
Lubelskie 0 
Lubuskie 1005,26 
Łódzkie 2530 
Małopolskie 1206,31 
Mazowieckie 1241,93 
Opolskie 845,01 
Podkarpackie 2431 

Podlaskie 1645 
Pomorskie 0 �
l�skie 1191,71 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 760 
Wielkopolskie 1079,56 
Zachodniopomorskie 0 

Według danych GUS za 2002 liczba osób pełnozatrudnionych w zawodach z grupy Wytwórcy 
wyrobów galanteryjnych, pami�tkarskich i pokrewni,  wynosiła 1904. Liczba osób 
pełnozatrudnionych w tej grupie zawodów w poszczególnych województwach kształtowała si� 
nast�puj�co: 
Dolno

�
l�skie 255 

Kujawsko-pomorskie 42 
Lubelskie 0 
Lubuskie 105 
Łódzkie 12 
Małopolskie 241 
Mazowieckie 118 
Opolskie 99 
Podkarpackie 10 

Podlaskie 11 
Pomorskie 0 �
l�skie 30 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 36 
Wielkopolskie 945 
Zachodniopomorskie 0 
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XIV.K. PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH 

TECHNIK INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH 
 
kod: 311905 
inne nazwy zawodu: 
 

ZADANIA I CZYNNO �CI ROBOCZE 
 
 Technik instrumentów muzycznych zajmuje si� organizowaniem i nadzorowaniem budowy 
instrumentów muzycznych oraz ich konserwacja i strojenie. Pracuje w fabrykach instrumentów 
muzycznych, warsztatach i pracowniach oraz u u�ytkowników (w szkołach, operach, teatrach, 
filharmoniach, �wi�tyniach). W zawodzie tym istnieje specjalizacja. Ka�dy ze specjalistów zajmuje 
si� inn� grup� instrumentów (np. strunowych, klawiszowych) lub ich konserwacj� i strojeniem. 
 Do zada� technika instrumentów muzycznych w specjalno�ciach: fortepiany i pianina, instrumenty 
lutnicze oraz organy nale�y organizowanie i nadzorowanie procesów technologicznych: obróbki 
r�cznej i maszynowej elementów i detali i monta�u podzespołów. Technicy tych specjalno�ci 
opracowuj� normy materiałowe i czasowe podległego im odcinka produkcji. Zarz�dzaj� składami 
tarcicy, nadzoruj� magazyny materiałów i wyrobów gotowych oraz pakowanie i wysyłk� 
instrumentów. 
 Po zdobyciu wi�kszego do�wiadczenia zawodowego projektuj� i konstruuj� elementy instrumentów 
muzycznych; opracowuj� mniej skomplikowane procesy technologiczne; sprawuj� kontrol� 
techniczn� i artystyczn� dotycz�c� korekty, strojenia i intonacji instrumentów. Pełni�c funkcje 
przeło�onych odpowiedzialni s� za przestrzeganie przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy oraz 
przepisów przeciw po�arowych. Ich praca polega równie� na kierowaniu zespołami pracowników, 
zorganizowanych w ramach okre�lanych procesów wytwórczych, co wymaga od nich do�wiadczenia 
i gruntownej znajomo�ci budowy i monta�u instrumentów. 
 Natomiast technicy instrumentów muzycznych w specjalno�ciach konserwator i stroiciel najcz��ciej 
pracuj� indywidualnie i zazwyczaj poza fabrycznym procesem wytwarzania instrumentów, a ich 
głównym zadaniem jest utrzymanie instrumentów w nale�ytym stanie technicznym i sprawno�ci 
muzycznej. Najcz��ciej pracuj� na zlecenie szkół, teatrów, filharmonii oraz na zlecenia prywatne, 
zajmuj�c si� równie� restaurowaniem powierzonych instrumentów. 
 �
rodowisko pracy 

 
materialne �rodowisko pracy 
 
 Praca technika instrumentów muzycznych odbywa si� w ró�nych miejscach. Specjali�ci od budowy 
instrumentów najcz��ciej pracuj� w halach produkcyjnych, biurach, magazynach i na wolnym 
powietrzu (składy tarcicy). Natomiast stroiciele i konserwatorzy we własnych pracowniach lub s� 
zatrudniani w szkołach, teatrach i filharmoniach, z czego mog� wynika� pewne niedogodno�ci 
zwi�zane z cz�stymi dojazdami, jednak zwykle nie dalekimi. 
 W pracy istnieje ryzyko wypadków (najcz��ciej przy pracy z obrabiarkami) oraz drobnych urazów 
zwi�zanych z energi� elementów spr��ystych instrumentów i posługiwaniem si� ostrymi narz�dziami. 
 W�ród tej grupy zawodowej najbardziej zagro�ony jest słuch, który przy długotrwałej pracy w hałasie 
maszyn fabrycznych i hałasie instrumentów mo�e ulega� st�pieniu, co mo�e by� przyczyn� rezygnacji 
z zawodu. 
 
warunki społeczne 
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 Praca technika instrumentów muzycznych ma zarówno charakter zespołowy (w wypadku zatrudnienia 
w fabrykach i wytwórniach), jak równie� indywidualny (przy samodzielnej pracy na zlecenie ró�nych 
instytucji i szkół). W czasie pracy ma do�� cz�sty kontakt z lud�mi (cho� jest to praca w bardzo 
du�ym stopniu z przedmiotami, instrumentami), z którymi współpracuje przy organizowaniu 
stanowisk pracy i procesu produkcji czy przy negocjowaniu warunków zlece� oraz przy udzielaniu 
rad dotycz�cych wła�ciwego obchodzenia si� z instrumentami. 
 
warunki organizacyjne 
 
 Technicy instrumentów muzycznych w fabrykach pracuj� od 6 do 9 godzin dziennie, natomiast 
stroiciele 3 do 6 godzin. W pierwszym wypadku godziny pracy s� stałe i przypadaj� najcz��ciej na 
pierwsz� zmian� robocz� (w godz. 7 do 15), natomiast w drugim wypadku technicy stroiciele 
i konserwatorzy uzgadniaj� godziny pracy ze zleceniodawc� i mog� to by� równie� godziny 
wieczorne. W fabrykach praca jest okresowo nadzorowana, w pozostałych wypadkach z reguły nadzór 
jest symboliczny. 
 

WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE 
 
 Ze wzgl�du na przedmiot pracy, technik instrumentów muzycznych musi mie� nast�puj�ce cechy: 
słuch muzyczny, ostro�� wzroku i rozró�nianie barw, zr�czno�� r�k i palców, koordynacj� wzrokowo-
ruchow� i czucie dotykowe oraz prawor�czno��. Jako�� wykonywanej pracy zale�y przede wszystkim 
od uzdolnie� technicznych i artystycznych; niezb�dna jest te� umiej�tno�� gry na instrumentach, 
zdolno�� koncentracji i podzielno�ci uwagi. 
 Warunki pracy z zespołami koncertowymi mog� okre�la� dalsze wymagania jak: umiej�tno�� pracy 
w szybkim tempie, pracy zespołowej i podporz�dkowania si�. W pracy samodzielnej wymaga si� 
niezale�no�ci i umiej�tno�ci pracy w warunkach monotonnych. Po��dany efekty swej pracy technicy 
instrumentów muzycznych osi�gaj� je�li s� dokładni, wytrwali i cierpliwi. 
 
Wymagania fizyczne i zdrowotne 
 
 Prac� w tym zawodzie zalicza si� do prac lekkich, a wyj�tkowo przy strojeniu organów, gdzie 
wymaga si� okresowo wi�kszego wysiłku - do prac �rednio ci��kich. 
 Najwi�ksze znaczenie maj�: du�a sprawno�� narz�dów słuchu i wzroku oraz du�a sprawno�� zmysłu 
dotyku. 
 

WARUNKI PODJ�CIA PRACY W ZAWODZIE 
 
 Do podj�cia pracy niezb�dne jest posiadanie dyplomu technika w okre�lonej specjalno�ci. 
 

MO�LIWO �CI AWANSU W HIERARCHII ZAWODOWEJ 
 
 W zawodzie technika instrumentów muzycznych istniej� ograniczone mo�liwo�ci awansu 
w hierarchii organizacyjnej, jedynie w du�ych fabrykach (np. Calisia, Legnica) mog� by� one 
wi�ksze; natomiast dla innych awansem mog� by� dobre zarobki uzyskiwane przez cenionych 
specjalistów. 
 
Mo�liwo�ci podj�cia pracy przez dorosłych 
 
 Osoby starsze mog� podejmowa� jedynie samodzieln� prac� w zawodzie, pod warunkiem, �e 
posiadaj� odpowiednie kwalifikacje i do�wiadczenie oraz dobry stan zdrowia, dotycz�cy zwłaszcza 
narz�dów słuchu i wzroku. 
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 Górna granica wieku zale�na jest od indywidualnej sprawno�ci i mo�e si�ga� 50 roku �ycia. 
 
 

ZAWODY POKREWNE 
 
technik architekt 
technik metrolog 
technik poligraf 
technik technologii drewna 
technik ochrony �rodowiska  
technik mechanik 
 
literatura  
Kucharska A ., Współczesna polska sztuka lutnicza, Pomorze, Bydgoszcz 1989. 
Rottermund R., Fisharmonie koncertowe, Ruch Muzyczny 1996/3. 
Sachs C., Historia instrumentów muzycznych, PWM, Kraków 1989. 
Wesołowski F., Zasady muzyki, Materiały do nauki o skalach, PWM 1996. 
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MO�LIWO �CI ZATRUDNIENIA ORAZ PŁACE 

Na koniec roku 2002 w zawodzie Technik instrumentów muzycznych - (3111001), liczba osób 
bezrobotnych zarejestrowanych w urz�dach pracy wynosiła 55  osób. W poszczególnych 
województwach sytuacja kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 5 
Kujawsko-pomorskie 0 
Lubelskie 0 
Lubuskie 1 
Łódzkie 1 
Małopolskie 3 
Mazowieckie 2 
Opolskie 0 
Podkarpackie 2 

Podlaskie 0 
Pomorskie 0 �
l�skie 4 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 1 
Wielkopolskie 36 
Zachodniopomorskie 0 

W drugim półroczu 2002r. liczba ofert pracy zgłoszonych do urz�dów pracy w zawodzie Technik 
instrumentów muzycznych wynosiła  1. W poszczególnych województwach zgłoszono  oferty pracy  
dla zawodu w nast�puj�cej ilo�ci: 
Dolno�l�skie 0 
Kujawsko-pomorskie 0 
Lubelskie 0 
Lubuskie 0 
Łódzkie 0 
Małopolskie 0 
Mazowieckie 0 
Opolskie 0 
Podkarpackie 0 

Podlaskie 0 
Pomorskie 0 �
l�skie 0 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 1 
Zachodniopomorskie 0 

Według danych GUS za 2002 rok przeci�tne wynagrodzenie osób zatrudnionych  w zawodach z grupy 
Technicy instrumentów muzycznych wynosiło 1661,11. Według tych danych wynagrodzenie w tej 
grupie zawodów wynagrodzenie w poszczególnych województwach kształtowało si� nast�puj�co 
Dolno�l�skie 2257,57 
Kujawsko-pomorskie 1853,42 
Lubelskie 0 
Lubuskie 0 
Łódzkie 1259,55 
Małopolskie 1377,2 
Mazowieckie 1222,21 
Opolskie 0 
Podkarpackie 0 

Podlaskie 0 
Pomorskie 1145,73 �
l�skie 1721,61 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 1344,15 
Zachodniopomorskie 0 

Według danych GUS za 2002 liczba osób pełnozatrudnionych w zawodach z grupy Technicy 
instrumentów muzycznych,  wynosiła 199. Liczba osób pełnozatrudnionych w tej grupie zawodów w 
poszczególnych województwach kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 37 
Kujawsko-pomorskie 11 
Lubelskie 0 
Lubuskie 0 
Łódzkie 29 
Małopolskie 15 
Mazowieckie 20 
Opolskie 0 
Podkarpackie 0 

Podlaskie 0 
Pomorskie 5 �
l�skie 77 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 5 
Zachodniopomorskie 0 
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MONTER INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH 
kod: 7312 
inne nazwy zawodu: instrumentarz muzyczny 
 

ZADANIA I CZYNNO �CI ROBOCZE 
 
 Podstawowym celem pracy montera instrumentów muzycznych, a wła�ciwiej instrumentarza 
muzycznego jest wyrób i naprawa ró�nego rodzaju instrumentów muzycznych, m.in. organów, 
fisharmonii, fortepianów - pianin, klawesynów, skrzypiec, wiolonczel, kontrabasów, gitar, harf, 
tr�bek, puzonów, fletów, klarnetów, obojów, saksofonów, b�bnów, werbli, dzwonów, ksylofonów, 
wibrafonów, celest, harmonii, akordeonów, harmonijek ustnych, fisharmonii oraz pokrewnych.  
 Do przykładowych czynno�ci wykonywanych przez instrumentarza muzycznego nale�y projektowanie 
konstrukcji i zało�e� akustycznych, wykonywanie rysunków technicznych i roboczych lub - w 
wypadku napraw - ekspertyza stanu technicznego: wad, zu�ycia, braków i uszkodze

�
. W swojej pracy 

instrumentarz muzyczny jest jednocze�nie stolarzem, �lusarzem, introligatorem, lakiernikiem. 
Wykonawstwo wymaga znajomo�ci obszernego asortymentu surowców, półfabrykatów, akcesoriów, 
artykułów pomocniczych - wi�kszo�ci wyst�puj�cych rodzajów drewna, metali, blach, skór, filców, 
tkanin, lakierów, klejów, ko�ci (słoniowej lub mamuciej), gumy, tworzyw sztucznych, i innych.  
 Instrumentarz musi starannie dobra� materiał (do produkcji lub naprawy) pod wzgl�dem wła�ciwo�ci 
mechanicznych i muzycznych (odpowiednie gatunki drewna i metalu). Wykonuje prace 
stolarskie-meblowe, jak i galanteryjne (precyzyjne). W tym celu posługuje si� zarówno narz�dziami 
r�cznymi, jak i mechanicznymi (strug, dłuta, pilniki, frezarki, wiertarki itp.). Najwi�cej takich prac 
wykonuje przy budowie instrumentów fortepianowych i lutniczych.  
 Warsztat instrumentarza wyposa�ony jest obowi�zkowo w narz�dzia �lusarskie: szczypce, pilniki, 
narzynki, gwintowniki itp., a tak�e przyrz�dy pomiarowe: suwmiarka, mikrometr, liniał. Oprócz 
narz�dzi typowych dla �lusarza czy stolarza, u�ywa si� tak�e narz�dzi specjalistycznych, np. maszyny 
do owijania strun, miarki specjalistyczne do strun (grubo��, długo��).  
 Ka�dy element, mechanizm instrumentu winien by� wykonany z najwi�ksz� precyzj�. Wycinanie 
elementów, zwijanie i lutowanie blach, wiercenie otworów, sklejanie i montowanie poszczególnych 
cz��ci składowych instrumentu musi by� wykonane starannie i dokładnie. Do stałych prac nale�� 
czynno�ci wyko

�
czeniowe: szlifowanie mechaniczne i r�czne, polerowanie (metali i drewna), 

nakładanie powłok - lakierów, politur, emalii. Zdarza si�, �e przy pracach wyko
�
czeniowych 

instrument jest ozdabiany ró�nego rodzaju rze�bieniami, inkrustowany ornamentami z metali 
szlachetnych i sztucznych mas ozdobnych, np. perłowej.  
 Do najistotniejszych prac wyko

�
czeniowych nale�y strojenie instrumentu. W tej czynno�ci bardzo 

pomocnym jest tzw. kamerton wielofunkcyjny. 
 Cało�� prac instrumentarza wi��e si� jednoznacznie z cechami artystycznymi wykonawstwa. 
Niezb�dne s� zdolno�ci muzyczne wykonawcy - szczególnie przy wytwarzaniu, rekonstrukcji i 
naprawach metod� rzemie�lnicz�. Wyj�tkowa jest równie� pieczołowito��, konieczna dla uzyskania 
wła�ciwej barwy brzmieniowej istrumentu i jego estetycznego wygl�du. Jest to wi�c z natury 
rzemiosło artystyczne. 
 �
rodowisko pracy 

 
materialne �rodowisko pracy 
 
 Praca instrumentarza muzycznego wykonywana jest w zale�no�ci od wielko�ci zakładu w halach 
przemysłowych (fabryki fortepianów, pianin, organów, instrumentów d�tych, perkusyjnych, 
lutniczych, harmoniowych) lub w warsztatach rzemie�lniczych.  W niektórych specjalno�ciach 
montera instrumentów muzycznych istnieje zwi�kszone ryzyko zapadania na choroby zawodowe, 
takie jak np. ołowica - w produkcji instrumentów d�tych i perkusyjnych. W produkcji instrumentów 
lutniczych wyst�puje kontakt z drewnem, zawieraj�cym substancje alergenne (pernambuk, maho

�
). 
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Tak�e w innych specjalno�ciach instrumentarskich istnieje zagro�enie zatrucia alergicznego lub 
chemicznego, szczególnie przy pracy z odczynnikami chemicznymi, kwasami czy lakierami. Ze 
wzgl�du na prac� narz�dziami �lusarsko- mechanicznymi, istnieje ryzyko doznania urazów 
(skaleczenia, zadra�ni�cia itp.). 
 
warunki społeczne  
 
 Praca montera instrumentów muzycznych (instrumentarza) ma charakter indywidualny i samodzielny, 
tylko w du�ych fabrykach - zespołowy. Wi�kszo�� warsztatów rzemie�lniczych zatrudnia jedn�, dwie 
osoby, które wykonuj� wszystkie czynno�ci zwi�zane z produkcj� lub napraw�. W pracy rzemie�lnika 
kontakty z lud�mi s� do�� cz�ste. Polegaj� na �wiadczeniu usług, udzielaniu odpowiedzi, rad 
zwi�zanych z działaniem, przechowywaniem i konserwowaniem instrumentu muzycznego.  
 
warunki organizacyjne  
 
 Instrumentarz muzyczny w zakładzie produkcyjnym pracuje w czasie normowanym. 
 W zakładach rzemie�lniczych: jako ucze

�
, czeladnik, sta�ysta, pracownik, tak�e podlega normom 

pracowniczym, lecz jako wła�ciciel zaanga�owany w przygotowanie, organizowanie, wykonanie nie 
podlega �adnym �cisłym normom godzinowym. 
 W wypadkach usługi terminowej (koncertów, nagra

�
) wymagana jest dyspozycyjno��, niezale�nie od 

dnia i zwyczajowego czasu pracy. 
 W czasie pracy przy maszynach i chemikaliach jest konieczny odpowiedni, ochronny ubiór, ze 
wzgl�du na higien� oraz bezpiecze

�
stwo. Natomiast przy wielu pracach w warsztacie ubiór mo�e by� 

dowolny. 
 Zale�no�ci organizacyjne wi��� si� z wielko�ci� zakładu. W warsztatach rzemie�lniczych wyst�puje 
relacja mistrz (wła�ciciel) - czeladnik, ucze

�
, pracownik; a w innych mo�na by� podwładnym, 

kierownikiem lub mie� samodzielne stanowisko pracy. 
 

WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE 
  
 Ze wzgl�du na wyrób precyzyjnych przedmiotów, jakimi s� instrumenty muzyczne niezwykle wa�na 
w tym zawodzie jest dokładno�� i cierpliwo��. Liczy si� dobra koordynacja wzrokowo - ruchowa, 
dobry wzrok, zr�czno�� r�k i palców. Niezbyt precyzyjne wykonanie otworu czy monta�u jakiego� 
elementu powoduje nieczyste brzmienie instrumentu i co za tym idzie cała praca musi by� wykonana 
od pocz�tku. Niezb�dna jest równie� zdolno�� koncentracji uwagi, wyobra�nia przestrzenna i 
my�lenie twórcze (lutnik, instrumentarz fortepianowy) a tak�e uzdolnienia techniczne i artystyczne 
(przedstawiciele wszystkich specjalizacji powinni umie� gra� na instrumentach muzycznych).  
 Przydatna mo�e by� umiej�tno�� rze�bienia, zdolno�ci plastyczne (prace wyko

�
czeniowe), oraz 

uzdolnienia rachunkowe (wytwarzanie strun - wyliczanie długo�ci i grubo�ci według okre�lonych 
wzorów). Ze wzgl�du na ró�norodno�� prac bardzo przydatna jest zdolno�� przerzucania si� z 
jednej czynno�ci na drug�, a tak�e umiej�tno�� pracy w szybkim tempie (naprawa instrumentu tu� 
przed koncertem). Niektóre czynno�ci s� nu��ce i monotonne, np. wytwarzanie młoteczków do 
fortepianu, dlatego przydatna jest cierpliwo��. Ró�norodno�� materiału niezb�dnego do 
wykonywania tego zawodu wymaga dobrej pami�ci.  
 
wymagania fizyczne i zdrowotne 
 
  Prac� montera instrumentów muzycznych zaliczy� mo�na do prac �rednio ci��kich. Wa�na jest 
prawidłowa budowa ciała, dobra sprawno�� obu r�k i nóg, słuch muzyczny oraz ogólnie dobry stan 
zdrowia. Nie powinny podejmowa� nauki w zawodzie osoby bez słuchu muzycznego, cierpi�ce na 
chroniczne stany chorobowe skóry oraz alergie, zaburzenia równowagi, a tak�e o słabym wzroku.  
 W wi�kszych zakładach produkcyjnych na niektórych stanowiskach jest mo�liwe zatrudnienie osób 
niepełnosprawnych-z niesprawno�ci� ruchow� nóg (instrumentarstwo lutnicze, harmoniowe). 
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WARUNKI PODJ�CIA PRACY W ZAWODZIE 
 
 Do podj�cia pracy w tym zawodzie niezb�dne jest posiadanie wykształcenia zawodowego o 
specjalno�ci instrumentarstwo muzyczne. Nauka polega głównie na kształceniu w warsztacie 
rzemie�lniczym. W niektórych specjalizacjach, np. lutnictwo czy instrumentarstwo fortepianowe, 
istnieje mo�liwo�� nauki w szkołach �rednich, np. w Technikum Budowy Fortepianów przy Zespole 
Szkół Zawodowych nr 1, 62-800 Kalisz ul. Rzemie�lnicza 6, tel. (062) 53 15 59. 
 Pozostałe adresy mo�na uzyska� w Salach Informacji Zawodowej mieszcz�cych si� przy Rejonowych 
Urz�dach Pracy oraz w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych. Na poziomie wy�szym w 
wypadku lutnictwa istnieje mo�liwo�� kształcenia w Akademii Muzycznej w Poznaniu (zob. rozdział 
„Wa�niejsze adresy”). 
 
mo�liwo�� awansu w hierarchii zawodowej  
 
 Mo�liwo�ci kariery zawodowej w tym zawodzie s� do�� ograniczone. Po uko

�
czeniu nauki zdaje si� 

egzamin czeladniczy, a po kilku latach pracy mo�na zdawa� egzamin mistrzowski. 
 Mistrz mo�e otworzy� własny zakład. W du�ej fabryce mo�na zosta� po kilku latach pracy 
brygadzist�, a nast�pnie szefem produkcji, w zale�no�ci od swojej fachowo�ci i stopnia znajomo�ci 
przedmiotu pracy. 
 W wypadku zakładów rzemie�lniczych, nie bez znaczenia s� awanse w hierarchii nominacji przez 
Izby Rzemie�lnicze na funkcje członków lub przewodnicz�cych komisji egzaminacyjnych, 
rzeczoznawców bran�owych Izb Rzemie�lniczych, rzeczoznawców (biegłych) s�dowych, organizacji 
technicznych. Form� awansu jest takie zatrudnienie na stanowiskach konserwatorów w wa�niejszych 
instytucjach lub szkołach muzycznych, gdzie powinny by� stosowane kryteria wykształcenia i 
wyszkolenia zawodowego na podstawie dowodów kwalifikacji zawodowych.  
 
mo�liwo�� podj�cia pracy przez dorosłych 
 
 W zawodzie monter instrumentów muzycznych mo�na podj�� prac� w ka�dym wieku, pod warunkiem 
posiadania odpowiednich predyspozycji i po odpowiednim przeszkoleniu w warsztacie 
rzemie�lniczym. Jednak czas szkolenia ogranicza okresowo rentowno�� zakładu. W zwi�zku z tym 
ryzyko kosztów szkolenia dorosłego, szczególnie jako np. pracownika niewykwalifikowanego jest 
zbyt du�e, aby było mo�liwe cz�ste stosowanie tego rodzaju praktyk.  

ZAWODY POKREWNE 
 
lutnik  
organmistrz  
stroiciel instrumentów muzycznych  
technik instrumentów muzycznych - fortepiany i pianina  
wzorcarz instrumentów muzycznych  
 
literatura 
 
Drobner. M. Instrumentoznawstwo i akustyka. PWM Kraków 1971.  
Fadiejew, I. Ałłon S. Naprawa i strojenie fortepianów i pianin.  
 Mała encyklopedia muzyki. PWM Kraków 1968. 
 Patrz�, podziwiam, poznaj�. Instrumenty muzyczne. Wyd. Arkady 
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MO�LIWO �CI ZATRUDNIENIA ORAZ PŁACE 

Na koniec roku 2002 w zawodzie Monter instrumentów muzycznych - (7310202), liczba osób 
bezrobotnych zarejestrowanych w urz�dach pracy wynosiła 84  osób. W poszczególnych 
województwach sytuacja kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 40 
Kujawsko-pomorskie 3 
Lubelskie 7 
Lubuskie 2 
Łódzkie 5 
Małopolskie 2 
Mazowieckie 4 
Opolskie 0 
Podkarpackie 1 

Podlaskie 0 
Pomorskie 1 �
l�skie 7 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi
�
sko-mazurskie 0 

Wielkopolskie 5 
Zachodniopomorskie 7 

W drugim półroczu 2002r. liczba ofert pracy zgłoszonych do urz�dów pracy w zawodzie Monter 
instrumentów muzycznych wynosiła  1. W poszczególnych województwach zgłoszono  oferty pracy  
dla zawodu w nast�puj�cej ilo�ci: 
Dolno�l�skie 0 
Kujawsko-pomorskie 1 
Lubelskie 0 
Lubuskie 0 
Łódzkie 0 
Małopolskie 0 
Mazowieckie 0 
Opolskie 0 
Podkarpackie 0 

Podlaskie 0 
Pomorskie 0 �
l�skie 0 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi
�
sko-mazurskie 0 

Wielkopolskie 0 
Zachodniopomorskie 0 

Według danych GUS za 2002 rok przeci�tne wynagrodzenie osób zatrudnionych  w zawodach z grupy 
Robotnicy produkuj�cy instrumenty muzyczne i pokrewni wynosiło 1052,39. Według tych danych 
wynagrodzenie w tej grupie zawodów wynagrodzenie w poszczególnych województwach 
kształtowało si� nast�puj�co 
Dolno�l�skie 1380,28 
Kujawsko-pomorskie 0 
Lubelskie 0 
Lubuskie 0 
Łódzkie 0 
Małopolskie 760 
Mazowieckie 1980,93 
Opolskie 0 
Podkarpackie 0 

Podlaskie 0 
Pomorskie 0 �
l�skie 0 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi
�
sko-mazurskie 0 

Wielkopolskie 0 
Zachodniopomorskie 0 

Według danych GUS za 2002 liczba osób pełnozatrudnionych w zawodach z grupy Robotnicy 
produkuj�cy instrumenty muzyczne i pokrewni,  wynosiła 161. Liczba osób pełnozatrudnionych w tej 
grupie zawodów w poszczególnych województwach kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 7 
Kujawsko-pomorskie 0 
Lubelskie 0 
Lubuskie 0 
Łódzkie 0 
Małopolskie 119 
Mazowieckie 35 
Opolskie 0 
Podkarpackie 0 

Podlaskie 0 
Pomorskie 0 �
l�skie 0 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi
�
sko-mazurskie 0 

Wielkopolskie 0 
Zachodniopomorskie 0 
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XIV.L. INNI PRACOWNICY PRZEMYSŁU  

IN
�

YNIER IN
�

YNIERII MATERIAŁOWEJ 
 
kod: 214706 
inne nazwy zawodu: 
 
Zadania i czynno�ci robocze 
 
 Zadaniem in�yniera in�ynierii materiałowej jest organizowanie i prowadzenie bada� nad 
własno�ciami fizykomechanicznymi materiałów i tworzyw konstrukcyjnych oraz projektowanie 
technologii procesów modyfikacji (przetwarzania) tych własno�ci dla poprawy ich cech u�ytkowych. 
Cel ten realizuje opracowuj�c zało�enia podstawowe i technologiczne do produkcji materiałów, 
kompozytów materiałowych i tworzyw syntetycznych; wskazuj�c bie��ce i perspektywiczne 
mo�liwo�ci zastosowania tworzyw o nowych własno�ciach; koordynuj�c prac� zespołów badawczych 
oraz współprac� z jednostkami naukowymi i z przemysłem. 
 W zawodzie tym istnieje specjalizacja zwi�zana m.in. z miejscem zatrudnienia. In�ynierowie 
zatrudnieni w jednostkach naukowo - badawczych specjalizuj� si� w badaniach prowadzonych w skali 
technicznej, ukierunkowanych na potrzeby przemysłu; zatrudnieni w wy�szych uczelniach zajmuj� si� 
zagadnieniami teoretycznymi i badaniami procesów chemicznych i technologicznych w skali 
laboratoryjnej oraz prowadz� zaj�cia dydaktyczne; natomiast zatrudnieni w komisjach problemowych 
pełni� funkcje ekspertów, doradców i koordynatorów. 
 Do zada� in�yniera in�ynierii materiałowej nale�y badanie i projektowanie procesów jednostkowych 
i wyodr�bnionych ci�gów technologicznych oraz wdra�anie technologii wytwarzania i modyfikacji 
tworzyw w celu usprawniania procesów ich wytwarzania, poprawy jako�ci, obni�enia 
energochłonno�ci i uci��liwo�� dla �rodowiska. Wi��e si� to z doborem odpowiedniej metody bada� 
i opracowaniem programu badawczego projektowanych rozwi�za� teoretycznych. Osi�gni�cie 
postawionego sobie celu cz�sto wymaga organizowania współpracy ze specjalistami z przemysłu oraz 
zespołami badawczymi innych bran�; st�d bierze si� konieczno�� kierowania zespołami badawczymi, 
które pracuj� nad zło�onymi problemami z zakresu in�ynierii materiałowej, technologii procesowej, 
produkcji materiałów budowlanych i kompozytów. 
 Innym wa�nym zadaniem jest nadzorowanie i koordynowanie przebiegu długoterminowych prac 
badawczych, zlecanych przez jednostki centralne. Jego realizacja wymaga opracowywania 
szczegółowych sprawozda�, zawieraj�cych oceny uzyskiwanych efektów technologicznych 
i ekonomicznych.  
 Zdobycie du�ego do�wiadczenia w zakresie in�ynierii materiałowej jest drog� do osi�gni�cia pozycji 
eksperta, który uczestniczy w pracy ró�nych ciał doradczych i opiniuj�cych. Na tym stanowisku 
wskazane jest posiadanie du�ego dorobku badawczego i legitymowanie si� stopniem naukowym co 
najmniej doktora. 
 
�
RODOWISKO PRACY 

 
materialne �rodowisko pracy 
 
 In�ynier in�ynierii materiałowej pracuje w obiektach technologicznych, halach produkcyjnych, 
laboratoriach, na stanowiskach pomiarowych, a tak�e w salach wykładowych i pomieszczeniach 
biurowych. Zagro�enia dla zdrowia mog� wyst�powa

�
 w tym zawodzie tylko u osób, które 

bezpo�rednio nadzoruj� badania procesów technologicznych oraz wykonuj� ekspertyzy w obiektach 
przemysłowych. W tych warunkach mo�e wyst�pi

�
 zagro�enie hałasem, powietrzem 

zanieczyszczonym pyłami i gazami oraz alergenami chemicznymi i innymi substancjami szkodliwymi, 
które pochodz� z wadliwych instalacji technologicznych. 
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warunki społeczne 
 
 Praca in�yniera in�ynierii materiałowej na stanowiskach konsultanta i wykładowcy ma charakter 
indywidualny. W zespole wykonuj� swoje obowi�zki przede wszystkim pracownicy naukowi 
zatrudnieni w instytutach bran�owych i w przemy�le. 
W pracy dominuje ustny sposób porozumiewania si�; na pi�mie przekazywane s� opinie i oceny 
ekspertów. 
 
warunki organizacyjne 
 
 Czas pracy w tym zawodzie zazwyczaj wynosi 8 godzin dziennie. 
W przypadku wykładowców ustawowy czas pracy jest krótszy i wynosi przeci�tnie 3 - 6 godzin. 
Wykładowcy zatrudnieni na uczelniach maj� nienormowany czas pracy, natomiast w przemy�le 
i w instytutach naukowych godziny pracy z reguły przypadaj� na przedpołudnie. 
 We wszystkich przypadkach praca nadzorowana jest symbolicznie, podlega jedynie ocenie w ramach 
ogólnej polityki pionu lub jednostki naukowej. 
 Czynno�ci w tym zawodzie mog� by

�
 rutynowe (badania atestacyjne, sprawozdawczo��) lub 

niezrutynizowane (prace teoretyczne i zaj�cia dydaktyczne, realizacja nowoopracowanych programów 
badawczych i wykonywanie ekspertyz). 
 

WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE 
 
 Spo�ród sprawno�ci sensomotorycznych najwa�niejsza jest w zawodzie in�yniera in�ynierii 
materiałowej spostrzegawczo��. Potrzebne te� s� takie cechy jak ostro�� wzroku i słuchu, 
rozró�nianie barw, koordynacja wzrokowo-ruchowa. 
 Do pracy naukowej i koncepcyjnej niezb�dne s� uzdolnienia matematyczne i techniczne, dobra 
pami��, rozumowanie logiczne, wyobra�nia przestrzenna i twórcza, samodzielno�� i niezale�no�� 
pogl�dów.  
 Wykładowca akademicki powinien posiada

�
 umiej�tno�� przekazywania informacji w sposób jasny, 

zrozumiały i ciekawy dla słuchaczy. 
 Sprawn� i bezkonfliktow� prac� zespołów badawczych mo�e zorganizowa

�
 tylko ten, kto ma 

zdolno�ci kierownicze oraz umiej�tno�� post�powania z lud�mi.  
 

WYMAGANIA FIZYCZNE I ZDROWOTNE 
 
 Prac� in�yniera in�ynierii materiałowej z punktu widzenia obci��enia wysiłkiem fizycznym mo�na 
zaliczy

�
 do lekkich, dlatego do jej wykonywania wystarczy przeci�tna sprawno�� fizyczna. 

 

WARUNKI PODJ�CIA PRACY W ZAWODZIE 
 
 Do podj�cia pracy w tym zawodzie niezb�dne jest wykształcenie wy�sze ze specjalno�ci� in�ynieria 
materiałowa lub materiały budowlane i pokrewne.  
 Odpowiednio wysoki poziom i dorobek naukowy, potwierdzony stopniem doktora, to warunki 
niezb�dne do podj�cie pracy eksperta lub doradcy. 

MO
�

LIWO
�
CI AWANSU W HIERARCHII ZAWODOWEJ 

 
 Najwi�ksze Mo�liwo�ci awansu w hierarchii zawodowej maj� pracownicy naukowi, zatrudnieni 
w du�ych jednostkach naukowych i w przemy�le. Za awans mo�na te� uzna

�
 powierzenie in�ynierowi 

in�ynierii materiałowej funkcji konsultanta lub eksperta, których praca wymaga najwi�kszej 
odpowiedzialno�ci, daj�c w zamian najwi�ksz� niezale�no��. 
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MO
�

LIWO
�
CI PODJ�CIA PRACY PRZEZ DOROSŁYCH 

 
 Osoby dorosłe, rekrutuj�ce si� spoza jednostek badawczych, maj� ograniczone mo�liwo�ci podj�cia 
pracy w zawodzie in�yniera in�ynierii materiałowej, ze wzgl�du na brak odpowiedniego 
do�wiadczenia w pracy naukowej; z wiekiem szanse te s� coraz mniejsze. Natomiast cenne 
do�wiadczenia zawodowe technologów procesów przemysłowych s� ch�tnie wykorzystywane przy 
rozwi�zywaniu i wdra�aniu nowych metod przetwarzania materiałów, dlatego mog� oni liczy

�
 na 

współprac� z jednostkami naukowo-badawczymi. 

ZAWODY POKREWNE 
 
in�ynier in�ynierii �rodowiska 
in�ynier chemik 
in�ynier budownictwa 
in�ynier górnik 
in�ynier metrolog 
in�ynier hutnik 
in�ynier technologii materiałów budowlanych 
 
literatura 
 
Materiały Budowlane, miesi�cznik, Warszawa, ul. Ratuszowa 11 , tel. (0-22) 18-09-18 
Ekoin�ynieria, miesi�cznik, Lublin, ul. Gł�boka 29 
Cement, Wapno, Beton, dwumiesi�cznik, Kraków, ul. Morawskiego 51 
Chemik, dwumiesi�cznik, Gliwice, ul. Górnych Wałów 25 
Wasilewski Z ., Mechanizacja budownictwa a �rodowisko, Przegl�d Budowlany. 1994/07. 
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MO
�

LIWO
�
CI ZATRUDNIENIA ORAZ PŁACE 

Na koniec roku 2002 w zawodzie In�ynier in�ynierii materiałowej  - (2141106), liczba osób 
bezrobotnych zarejestrowanych w urz�dach pracy wynosiła 213  osób. W poszczególnych 
województwach sytuacja kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 2 
Kujawsko-pomorskie 1 
Lubelskie 4 
Lubuskie 2 
Łódzkie 18 
Małopolskie 40 
Mazowieckie 5 
Opolskie 1 
Podkarpackie 26 

Podlaskie 1 
Pomorskie 3 �
l�skie 101 �
wi�tokrzyskie 8 

Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 1 
Zachodniopomorskie 0 

W drugim półroczu 2002r. liczba ofert pracy zgłoszonych do urz�dów pracy w zawodzie In�ynier 
in�ynierii materiałowej  wynosiła  11. W poszczególnych województwach zgłoszono  oferty pracy  
dla zawodu w nast�puj�cej ilo�ci: 
Dolno�l�skie 0 
Kujawsko-pomorskie 0 
Lubelskie 0 
Lubuskie 0 
Łódzkie 0 
Małopolskie 3 
Mazowieckie 4 
Opolskie 0 
Podkarpackie 2 

Podlaskie 0 
Pomorskie 0 �
l�skie 2 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 0 
Zachodniopomorskie 0 

Według danych GUS za 2002 rok przeci�tne wynagrodzenie osób zatrudnionych  w zawodach z grupy 
In�ynierowie metalurgii i in�ynierii materiałowej wynosiło 2817,85. Według tych danych 
wynagrodzenie w tej grupie zawodów wynagrodzenie w poszczególnych województwach 
kształtowało si� nast�puj�co 
Dolno�l�skie 4536,14 
Kujawsko-pomorskie 3200 
Lubelskie 2239,97 
Lubuskie 2500 
Łódzkie 2965,85 
Małopolskie 2615,05 
Mazowieckie 2977,18 
Opolskie 2228,7 
Podkarpackie 2287,42 

Podlaskie 3863,19 
Pomorskie 2486,94 �
l�skie 3089,29 �
wi�tokrzyskie 2828,77 

Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 2104,72 
Zachodniopomorskie 0 

Według danych GUS za 2002 liczba osób pełnozatrudnionych w zawodach z grupy In�ynierowie 
metalurgii i in�ynierii materiałowej,  wynosiła 1603. Liczba osób pełnozatrudnionych w tej grupie 
zawodów w poszczególnych województwach kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 63 
Kujawsko-pomorskie 11 
Lubelskie 43 
Lubuskie 11 
Łódzkie 38 
Małopolskie 466 
Mazowieckie 124 
Opolskie 40 
Podkarpackie 174 

Podlaskie 5 
Pomorskie 26 �
l�skie 500 �
wi�tokrzyskie 57 

Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 45 
Zachodniopomorskie 0 
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METROLOG  
 
kod: 214921 
inne nazwy zawodu: metrolog, pomiarowiec. 
 
Zadania i czynno�ci robocze 
 
 Głównym zadaniem pracy in�yniera technik pomiarowych jest okre�lanie metod i sposobów 
wykonywania pomiarów ró�nych wielko�ci fizycznych oraz wykonywanie projektów układów 
pomiarowych. Mierzonymi wielko�ciami mog� by�: długo��, k�t, masa, siła, pr�dko��, 
przyspieszenie, ci�nienie, temperatura itd. Czasem pomiar dotyczy tylko jednej wielko�ci, cz��ciej 
jednak okre�la si� kilka wielko�ci jednocze�nie. Okre�lenie metod i sposobów pomiarów odbywa si� 
przez opracowanie dokumentacji technicznej, która powinna zawiera� charakterystyk� mierzonych 
wielko�ci, dobór lub konstrukcj� oprzyrz�dowania pomiarowego, poł�czenie tego oprzyrz�dowania 
oraz przedstawienie wyników pomiarów. 
 Do zada� in�yniera technik pomiarowych nale�y równie� okre�lanie sposobów przetwarzania danych, 
otrzymanych w wyniku pomiarów i przy współpracy z in�ynierami innych specjalno�ci 
(konstruktorami, automatykami, technologami), oraz automatyzacja procesów produkcyjnych, 
w których mierzone s� jakie� wielko�ci. 
 Jednym z wa�nych zada� in�yniera technik pomiarowych jest organizowanie pracy i nadzór nad 
funkcjonowaniem układów pomiarowych oraz ich uwierzytelnienie, legalizacja i sprawdzenie. 
Niejednokrotnie pojawia si� potrzeba zorganizowania monta�u, napraw lub remontów urz�dze� 
pomiarowych. In�ynier metrolog na bie��co musi �ledzi� wszystkie nowe rozwi�zania techniczne, tak 
by mógł je zastosowa� w praktyce. Bardzo wa�ne jest w tym zawodzie wykonywanie czynno�ci 
precyzyjnych. W trakcie pracy u�ywane s� narz�dzia precyzyjne, przyrz�dy kontrolno-pomiarowe 
i coraz cz��ciej komputery. Programowanie lub wykorzystywanie skomplikowanych pakietów 
oprogramowania komputerowego staje si� zwykłym elementem pracy. 
 Praca in�yniera technik pomiarowych odgrywa wa�n� rol� w zakładach, w których dzi�ki 
odpowiednio wykonywanym pomiarom nie dopuszcza si� do braków, a tak�e uzyskuje si� mo�liwo�� 
prawidłowego sterowania procesem technologicznym (czyli procesem wytwarzania) co w 
konsekwencji równie� poprawia jako�� wytworzonego produktu. 
 �
rodowisko pracy 

 
materialne �rodowisko pracy 
 
 Pomiarowiec pracuje głównie w biurze. W halach produkcyjnych prebywa tylko w trakcie monta�u, 
remontu, bezpo�redniego nadzoru nad urz�dzeniami pomiarowymi lub w czasie pobierania próbek.. 
 
warunki społeczne 
 
 Praca in�yniera technik pomiarowych ma w zasadzie charakter indywidualny, jednak czasem istnieje 
konieczno�� konsultacji z in�ynierami innych specjalno�ci. Praca ta wymaga cz�stych kontaktów 
z innymi lud�mi, w celu ustalenia warunków wykonywania prawidłowych pomiarów zgodnie 
z �yczeniem klientów. Praca polega równie� na udzielaniu rad, co do mo�liwo�ci zastosowania 
okre�lonego systemu pomiarowego oraz negocjowaniu warunków jego monta�u, naprawy lub 
wymiany. 
 
warunki organizacyjne 
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 In�ynier technik pomiarowych pracuje przeci�tnie od 6 do 9 godzin, w tych samych godzinach 
ka�dego dnia. Praca wykonywana jest w dzie� i zale�y od otrzymania polecenia słu�bowego lub 
zlecenia z innej firmy. W zasadzie nie jest wymagana praca w dni wolne.  
 W zale�no�ci od danego zakładu, praca metrologa mo�e by� przez jego kierownictwo okresowo 
nadzorowana lub nadzorowane mog� by� jej główne cele i zadania. 
 W trakcie pracy mo�e pojawi� si� konieczno�� wykonania ró�nych nieprzewidzianych wcze�niej 
czynno�ci, oznaczenia nowych parametrów. Równie� sposób pomiaru tych parametrów mo�e by� 
ka�dorazowo inny. W zwi�zku z tym niejednokrotnie istnieje konieczno�� niezaplanowanej wcze�niej 
wizyty w obiekcie którego dotyczy pomiar.  
 Osoba pracuj�ca w tym zawodzie mo�e pełni� rol� zarówno kierownika, jak i podwładnego. Bez 
wzgl�du na zajmowane stanowisko praca w tym zawodzie wi��e si� z odpowiedzialno�ci� za 
wyposa�enie i urz�dzenia pomiarowe. 
 

WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE 
 
 Niezwykle wa�n� cech� in�yniera metrologa jest dokładno��, poniewa� ona warunkuje prawidłowo�� 
przeprowadzenia pomiaru. Wa�ne równie� s� inicjatywa, wyobra�nia i my�lenie twórcze, które 
warunkuj� szukanie nowych, coraz lepszych metod pomiaru. Osoba wykonuj�ca ten zawód powinna 
równie� umie� szybko podejmowa� samodzielne decyzje. 
 Posługiwanie si� najnowocze�niejszymi narz�dziami i urz�dzeniami technicznymi wymaga uzdolnie� 
i zainteresowa� technicznych. Dzi�ki nim in�ynier metrolog mo�e na bie��co �ledzi� wszystkie 
nowoczesne rozwi�zania techniczne.  
Przydaje si� te� zdolno�� przekonywania innych osób co do słuszno�ci wyboru danej metody oraz 
łatwo�� wypowiadania si� (w mowie i pi�mie) umo�liwiaj�ca jasne przekazanie informacji na temat 
optymalnej dla u�ytkownika metody pomiaru. 
 
Wymagania fizyczne i zdrowotne 
 
 Prac� in�yniera technik pomiarowych zalicza si� do prac lekkich lub �rednio-ci��kich. 
Zakwalifikowanie do okre�lonego rodzaju prac zale�y od konkretnych warunków panuj�cych 
w danym zakładzie pracy.  
 Istotne jest, by osoba podejmuj�ca prac� in�yniera technik pomiarowych charakteryzowała si� 
dobrym wzrokiem i sprawno�ci� zmysłu dotyku, co znacznie ułatwia posługiwanie si� 
skomplikowanymi przyrz�dami kontrolno-pomiarowymi oraz sporz�dzanie dokumentacji 
technicznych.  
 Osoby pracuj�ce w tym zawodzie musz� czasem du�o porusza� si� po terenie zakładu pracy tak, by 
uczestniczy� przy nadzorowaniu pracy, organizowaniu remontów i monta�u urz�dze� pomiarowych. 
W zwi�zku z tym, mo�liwo�ci zatrudniania osób niepełnosprawnych, z dysfunkcj� ko�czyn dolnych, 
s� ograniczone tylko do tych przypadków, gdy w konkretnym miejscu pracy nie jest konieczne cz�ste 
poruszanie si� po terenie zakładu. Przy niektórych pracach mog� by� zatrudniane osoby 
niedosłysz�ce.  
 

WARUNKI PODJ�CIA PRACY W ZAWODZIE 
 
 Do podj�cia pracy w tym zawodzie niezb�dne jest wykształcenie wy�sze. Wymagana jest 
specjalizacja w zakresie technik pomiarowych, metrologii lub automatyki. Mo�liwe jest równie� 
wykonywanie tego zawodu po uko�czeniu kursów w zakresie technik pomiarowych, po uprzednim 
uko�czeniu wy�szych studiów in�ynierskich. W praktyce in�ynierowie technik pomiarowych 
specjalizuj� si� w okre�laniu sposobów i metod pomiarowych �ci�le okre�lonych wielko�ci 
fizycznych. 
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 Jako in�ynierowie technik pomiarowych mog� by� zatrudnione zarówno kobiety, jak i m��czy�ni. 
Preferowane s� osoby w wieku do 35 lat, z do�wiadczeniem i du�� wiedz� w zakresie nowoczesnych 
technik pomiarowych. 
Mo�liwo�� awansu w hierarchii zawodowej 
 W zawodzie in�yniera technik pomiarowych istniej� du�e mo�liwo�ci rozwoju zawodowego. 
W zakładach mo�e zajmowa� wiele eksponowanych funkcji kierowniczych (pracownia pomiarowa, 
dział kontroli technicznej), do dyrektora przedsi�biorstwa wł�cznie. In�ynier technik pomiarowych 
mo�e zajmowa� si� działalno�ci� dydaktyczn�. Satysfakcjonuj�ce mo�e by� równie� posiadanie marki 
dobrego „pomiarowca” lub zało�enie własnej firmy zajmuj�cej si� technik� pomiarow�.  
 
Mo�liwo�� podj�cia pracy przez dorosłych 
 
 W zawodzie tym mog� pracowa� osoby w ró�nym wieku, maj�ce odpowiednie kwalifikacje. Istnieje 
równie� mo�liwo�� zatrudnienia osób, które w starszym wieku zdobyły kwalifikacje lub miały 
wi�ksz� przerw� w wykonywaniu zawodu. 

ZAWODY POKREWNE 
 
in�ynier kontroli jako�ci 
in�ynier automatyki i robotyki 
in�ynier budowy systemów komputerowych 
in�ynier geodeta 
in�ynier bezpiecze�stwa j�drowego i ochrony radiologicznej 
kontroler jako�ci wyrobów 
 
literatura 
 
Praca zbiorowa pod kierunkiem J. Kurjaniuka, Klasyfikacja zawodów i specjalno�ci, Tom V, 
Suplement In�ynier technik pomiarowych (metrolog), Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej, 1995  
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MO�LIWO �CI ZATRUDNIENIA ORAZ PŁACE 

Na koniec roku 2002 w zawodzie In�ynier technik pomiarowych - (2149014), liczba osób 
bezrobotnych zarejestrowanych w urz�dach pracy wynosiła 7  osób. W poszczególnych 
województwach sytuacja kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 1 
Kujawsko-pomorskie 0 
Lubelskie 0 
Lubuskie 1 
Łódzkie 1 
Małopolskie 1 
Mazowieckie 2 
Opolskie 0 
Podkarpackie 0 

Podlaskie 0 
Pomorskie 0 �
l�skie 0 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 1 
Zachodniopomorskie 0 

W drugim półroczu 2002r. liczba ofert pracy zgłoszonych do urz�dów pracy w zawodzie In�ynier 
technik pomiarowych wynosiła  2. W poszczególnych województwach zgłoszono  oferty pracy  dla 
zawodu w nast�puj�cej ilo�ci: 
Dolno�l�skie 0 
Kujawsko-pomorskie 0 
Lubelskie 0 
Lubuskie 0 
Łódzkie 0 
Małopolskie 0 
Mazowieckie 0 
Opolskie 0 
Podkarpackie 2 

Podlaskie 0 
Pomorskie 0 �
l�skie 0 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 0 
Zachodniopomorskie 0 

Według danych GUS za 2002 rok przeci�tne wynagrodzenie osób zatrudnionych  w zawodach z grupy 
Architekci, in�ynierowie i pokrewni nie sklasyfikowani w innym miejscu wynosiło 4205,48. Według 
tych danych wynagrodzenie w tej grupie zawodów wynagrodzenie w poszczególnych województwach 
kształtowało si� nast�puj�co 
Dolno�l�skie 3858,32 
Kujawsko-pomorskie 2984,07 
Lubelskie 3161,16 
Lubuskie 4137,52 
Łódzkie 3508,62 
Małopolskie 3704,81 
Mazowieckie 5189,95 
Opolskie 3809,3 
Podkarpackie 2642,04 

Podlaskie 2337,74 
Pomorskie 5858,18 �
l�skie 4070,48 �
wi�tokrzyskie 2558,19 

Warmi�sko-mazurskie 5851,87 
Wielkopolskie 4275,86 
Zachodniopomorskie 3734,8 

Według danych GUS za 2002 liczba osób pełnozatrudnionych w zawodach z grupy Architekci, 
in�ynierowie i pokrewni nie sklasyfikowani w innym miejscu,  wynosiła 7499. Liczba osób 
pełnozatrudnionych w tej grupie zawodów w poszczególnych województwach kształtowała si� 
nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 554 
Kujawsko-pomorskie 352 
Lubelskie 244 
Lubuskie 118 
Łódzkie 350 
Małopolskie 624 
Mazowieckie 1680 
Opolskie 188 
Podkarpackie 399 

Podlaskie 66 
Pomorskie 413 �
l�skie 1111 �
wi�tokrzyskie 202 

Warmi�sko-mazurskie 270 
Wielkopolskie 742 
Zachodniopomorskie 186 
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IN
�

YNIER BIOCYBERNETYKI I IN
�

YNIERII BIOMEDYCZNEJ 
 
kod: 214904 
inne nazwy zawodu: biocybernetyk 
 

ZADANIA I CZYNNO �CI ROBOCZE 
 
 Zawód in�yniera biocybernetyki jest zawodem interdyscyplinarnym, korzystaj�cym z aparatu 
badawczego nauk przyrodniczych i �cisłych, a przede wszystkim: chemii, fizyki i matematyki 
stosowanej. Przenoszenie osi�gni�� nauk �cisłych i technicznych do nauk biologicznych i 
medycznych umo�liwia �ci�lejsze opisanie funkcjonowania systemów biologicznych oraz rozwój 
nowych metod i urz�dze� diagnostyki i terapii. Odbywa si� tak�e proces przebiegaj�cy w drugim 
kierunku. Biocybernetyk poznaje istot� procesów biologicznych, funkcjonowanie i budow� obiektów 
biologicznych (organów, tkanek itp.), szuka mo�liwo�ci wykorzystania tej wiedzy do polepszania 
wła�ciwo�ci konstrukcji i procesów technicznych. 
 W zawodzie tym mo�na specjalizowa

�
 si� w w informatyce medycznej lub opracowaniu 

biomateriałów. 
 Pierwsza specjalizacja dotyczy sporz�dzania komputerowych baz danych medycznych, programów 
wspomagania diagnostyki, terapii i rehabilitacji, a tak�e modelowania procesów biologicznych, oraz 
rozpoznawania i analizy obrazów, np. z tomografów, ultrasonografów itp. 
 Osoby specjalizuj�ce si� w konstrukcji biomateriałów zajmuj� si� wykonywaniem szkiców, 
projektów, modeli oraz prototypów tworzyw u�ywanych w medycynie jako wszczepy, implanty (np. 
do uzupełnienia ubytków tkanek), materiałów do zespalania tkanek (nici chirurgiczne, kleje do 
tkanek, cementy kostne), do budowy sztucznych narz�dów i ich cz��ci, błon półprzepuszczalnych i 
innych cz��ci aparatów kr��enia pozaustrojowego, preparatów farmaceutycznych (no�niki leków) i 
innych np. kontaktowe soczewki oczne.  
 Oprócz u�ywanych w medycynie tworzyw mog� równie� konstruowa

�
 urz�dzenia, sprz�t i aparatur� 

biomedyczn� (stoły operacyjne, aparaty rentgenowskie itp.).  
 Do zada� in�yniera biocybernetyki nale�y równie� nadzór oraz kontrola produkcji sprz�tu 
medycznego. Wymaga to opracowywania dokumentacji technicznej, instrukcji oraz materiałów 
szkoleniowych, które dotycz� produkowanego sprz�tu. Biocybernetyk zajmuje si� tak�e 
przeprowadzaniem wszelkich przegl�dów technicznych oraz napraw sprz�tu medycznego w razie jego 
nieprawidłowego funkcjonowania.  
 Zaprojektowany przez in�yniera biocybernetyki sprz�t medyczny wymaga specjalistycznej obsługi. 
Biocybernetyk mo�e prowadzi

�
 szkolenie personelu danej placówki w zakresie eksploatacji i 

prawidłowego wykorzystania aparatury. Mo�e równie�, wspólnie z lekarzami, opracowywa
�
 

programy wyposa�ania placówek słu�by zdrowia w specjalistyczn� aparatur�. 
 In�ynier biocybernetyki mo�e pracowa

�
 na jednym z kilku stanowisk tj.: 

- pracownika naukowo-badawczego, wówczas poznaje i opisuje prawa natury charakterystyczne dla 
procesów technicznych i biologicznych na u�ytek biocybernetyki; 
- konstruktora, wówczas konstruuje urz�dzenia, aparaty, systemy, projektuje procesy technologiczne; 
- pracownika produkcji, wówczas nadzoruje procesy produkcji, monta�u, uruchamiania, kieruje 
badaniami technicznymi urz�dze�, aparatury, systemów dla potrzeb biologii i medycyny; 
- pracownika sfery marketingowej, wówczas promuje produkty techniki biomedycznej, bada rynek 
zbytu. 
 �
RODOWISKO PRACY 

 
materialne �rodowisko pracy 
 
 Praca in�yniera biocybernetyki odbywa głownie w pomieszczeniach laboratoryjnych lub w 
pomieszczeniach przeznaczonych do pracy indywidualnej. S� one wyposa�one w skomplikowan� 
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aparatur� elektroniczn�, przyrz�dy pomiarowe, komputery itp. Biocybernetyk zmuszony jest tak�e do 
cz�stych wyjazdów w teren, czy to do szpitala, czy innej placówki słu�by zdrowia gdzie jest 
instalowany sprz�t medyczny.  
 
warunki społeczne 
 
 Praca biocybernetyka na charakter indywidualny, cho

�
 mo�e tez wchodzi

�
 w skład wi�kszego zespołu 

pracuj�cego nad okre�lonym projektem. 
 
warunki organizacyjne 
 
 W zale�no�ci od zajmowanego stanowiska praca in�yniera biocybernetyki trwa od 4 do 8 godzin, 
czasem niezb�dne s� krótkie wyjazdy. W pracy wskazane jest posiadanie ubrania ochronnego w 
postaci fartucha, szczególnie podczas pracy w laboratorium. 
 

WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE 
 
 Zawód biocybernetyka jest zawodem interdycyplinarnym, dlatego po�adany jest umysł otwarty na 
wiele dziedzin, zarówno technicznych jak i przyrodniczych, gotowo�� stałego doskonalenia 
zawodowego. Po��dana jest wyobra�nia i zdolno�� do logicznego, a zarazem twórczego my�lenia.  
 . Bardzo pomocne s� uzdolnienia rachunkowe, szczególnie przy wykonywaniu pomiarów liczbowych, 
przelicze�, czy kontroli zapisów liczbowych.  
 Umiej�tno�� posługiwania si� ró�nymi narz�dziami, instalowania i uruchamiania urz�dze� 
technicznych, znajomo�� zasad ich działania, umiej�tno�� wykonywania napraw tych urz�dze� wi��e 
si� z posiadaniem pewnych uzdolnie� technicznych, które s� niezwykle przydatne w tym zawodzie. 
 Indywidaualny charakter tej pracy wymaga od biocybernetyka samodzielno�ci pozwalaj�cej na 
zaplanowanie i zorganizowanie sobie własnego działania oraz wykonania zada� bez pomocy innych 
osób.  
 
WYMAGANIA FIZYCZNE I ZDROWOTNE 
 
 Praca in�yniera biocybernetyki zaliczana jest do prac lekkich. 
 

WARUNKI PODJ�CIA PRACY W ZAWODZIE 
 
 Do podj�cia pracy w zawodzie konieczne jest posiadanie wy�szego wykształcenia. Zdoby

�
 je mo�na 

ko�cz�c studia techniczne o kierunku takim jak elektronika. 
 

MO
�

LIWO �� AWANSU W HIERARCHII ZAWODOWEJ  
 
 W zawodzie in�yniera biocybernetyki awans mo�e oznacza

�
 zdobywanie coraz wy�szych pozycji w 

hierarchii organizacyjnej, albo te� osi�ganie coraz wy�szych stopni naukowych. 
 

MO
�

LIWO �� PODJ�CIA PRACY PRZEZ DOROSŁYCH  
 
 W tym zawodzie głownie podejmuj� prac� osoby młode, zaraz po uko�czeniu studiów. Jednak nie ma 
�adnych przeciwwskaza� do podj�cia pracy przez osob� w starszym wieku je�li posiada odpowiednie 
wykształcenie i do�wiadczenie. 

ZAWODY POKREWNE 
 

Departament Rynku Pracy MGPiPS



Przemysł lekki i rzemiosło 

In�ynier biocybernetyki i in�ynierii biomedycznej V-457

in�ynier obsługi systemów komputerowych  
in�ynier elektronik 
in�ynier automatyki i robotyki 
 
 

LITERATURA 
 
In�ynier biocybernetyki i in�ynierii biomedycznej „Klasyfikacja zawodów i specjalno�ci" tom V, 
MPiPS Warszawa 1995 
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MO�LIWO
��

 ZATRUDNIENIA ORAZ PŁACE 
Na koniec roku 2002 w zawodzie In�ynier biocybernetyki i in�ynier biomedyki - (2149002), liczba 
osób bezrobotnych zarejestrowanych w urz�dach pracy wynosiła 25  osób. W poszczególnych 
województwach sytuacja kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 12 
Kujawsko-pomorskie 1 
Lubelskie 1 
Lubuskie 0 
Łódzkie 0 
Małopolskie 1 
Mazowieckie 1 
Opolskie 0 
Podkarpackie 2 

Podlaskie 0 
Pomorskie 0 �
l�skie 4 �
wi�tokrzyskie 2 

Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 1 
Zachodniopomorskie 0 

W drugim półroczu 2002r. liczba ofert pracy zgłoszonych do urz�dów pracy w zawodzie In�ynier 
biocybernetyki i in�ynier biomedyki wynosiła  0. W poszczególnych województwach zgłoszono  
oferty pracy  dla zawodu w nast�puj�cej ilo�ci: 
Dolno�l�skie 0 
Kujawsko-pomorskie 0 
Lubelskie 0 
Lubuskie 0 
Łódzkie 0 
Małopolskie 0 
Mazowieckie 0 
Opolskie 0 
Podkarpackie 0 

Podlaskie 0 
Pomorskie 0 �
l�skie 0 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 0 
Zachodniopomorskie 0 

Według danych GUS za 2002 rok przeci�tne wynagrodzenie osób zatrudnionych  w zawodach z grupy 
Architekci, in�ynierowie i pokrewni nie sklasyfikowani w innym miejscu wynosiło 4205,48. Według 
tych danych wynagrodzenie w tej grupie zawodów wynagrodzenie w poszczególnych województwach 
kształtowało si� nast�puj�co 
Dolno�l�skie 3858,32 
Kujawsko-pomorskie 2984,07 
Lubelskie 3161,16 
Lubuskie 4137,52 
Łódzkie 3508,62 
Małopolskie 3704,81 
Mazowieckie 5189,95 
Opolskie 3809,3 
Podkarpackie 2642,04 

Podlaskie 2337,74 
Pomorskie 5858,18 �
l�skie 4070,48 �
wi�tokrzyskie 2558,19 

Warmi�sko-mazurskie 5851,87 
Wielkopolskie 4275,86 
Zachodniopomorskie 3734,8 

Według danych GUS za 2002 liczba osób pełnozatrudnionych w zawodach z grupy Architekci, 
in�ynierowie i pokrewni nie sklasyfikowani w innym miejscu,  wynosiła 7499. Liczba osób 
pełnozatrudnionych w tej grupie zawodów w poszczególnych województwach kształtowała si� 
nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 554 
Kujawsko-pomorskie 352 
Lubelskie 244 
Lubuskie 118 
Łódzkie 350 
Małopolskie 624 
Mazowieckie 1680 
Opolskie 188 
Podkarpackie 399 

Podlaskie 66 
Pomorskie 413 �
l�skie 1111 �
wi�tokrzyskie 202 

Warmi�sko-mazurskie 270 
Wielkopolskie 742 
Zachodniopomorskie 186 
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BIOTECHNOLOG 
 
kod: 221201 
inne nazwy zawodu: biotechnolog 
 

ZADANIA I CZYNNO
�
CI ROBOCZE. 

 
 In�ynier biotechnologii zajmuje si� pozyskiwaniem substancji organicznych z surowców ro�linnych i 
zwierz�cych, a nast�pnie nadzoruje wytwarzanie z nich produktów u�ytkowych. Istot� biotechnologii 
jest wykorzystywanie drobnoustrojów w ró�nych gał�ziach techniki, a wi�c opracowywanie 
technologii z udziałem drobnoustrojów przy wykorzystywaniu ró�nych procesów chemicznych i 
fizycznych. Biotechnolog, oprócz opracowywania nowych technologii pozyskiwania substancji 
organicznych, zajmuje si� tak�e ulepszaniem technologii ju� istniej�cych. Uczestniczy w 
projektowaniu linii technologicznych w nowych zakładach przemysłowych oraz przeprowadza 
naprawy i ulepsza linie ju� przestarzałe. O ile biotechnolog z wykszatałceniem uniwersyteckim 
opracowuje cz�sto procesy biotechnologiczne w warunkach laboratoryjnych, to in�ynier biotechnolog 
przenosi te procesy do zakładu produkcyjnego, zmienia ich skal� z laboratorynej na przemysłow� i 
wielkoprzemysłow�. 
 Opracowane przez biotechnologów technologie i procesy s� wykorzystywane w wielu działach 
gospodarki do produkcji:  
- �rodków ochrony zdrowia: leków (antybiotyki, witaminy, hormony, leki sterydowe, białka 
odporno�ciowe [szczepionki, przeciwciała, interferony]), �rodków diagnostycznych i �rodków 
weterynaryjnych; 
- �rodków spo�ywczych: białka spo�ywcze, paszowe, cukry, kwasy organiczne i zwi�zki zapachowe; 
- chemikaliów o charakterze specjalnym (ró�ne półprodukty) i chemikaliów domowego u�ytku 
(proszki do prania, kosmetyki, barwniki); 
- �rodków dla rolnictwa: dodatków do pasz, nawozów biologicznych, leków weterynaryjnych, 
�rodków ochrony ro�lin, �rodków stymuluj�cych wzrost ro�lin i zwierz�t. 
 W bran�y ochrony �rodowiska, procesy takie jak oczyszczanie �cieków, utylizacja odpadów 
komunalnych odbywaj� si� prawie wył�cznie z wykorzystaniem biotechnologii. 
Zawód in�yniera biotechnologii wyró�nia si� spo�ród innych zawodów interdyscyplinarno�ci�, 
korzysta z wiedzy i osi�gni�� nauk �cisłych, technicznych, biologicznych, chemicznych, a jego 
produkty ko�cowe (wyroby gotowe, półprodukty, procesy) wykorzystywane s� w wielu działach 
gospodarki i przemysłu. 
 �
RODOWISKO PRACY 

 
materialne �rodowisko pracy 
 
 In�ynierowie biotechnologii pracuj� w laboratoriach i halach produkcyjnych zakładów przemysłu 
spo�ywczego, farmaceutycznego, produkcji �rodków ochrony ro�lin, przedsi�biorstwach oczyszczania 
miasta, du�ych zakładach przemysłowych „produkuj�cych" odpady i zanieczyszczenia itp. 
Pracownicy naukowi pracuj� w laboratoriach placówek naukowych. 
 Biotechnolog cz�sto jest nara�ony na szkodliwe działanie substancji chemicznych (gazy truj�ce, 
substancje �r�ce, np. mocne kwasy i zasady) oraz czynników fizycznych (wysoka temperatura, ró�ne 
rodzaje promieniowania itp.). Dlatego praca ta wi��e si� z konieczno�ci� stosowania �rodków 
ochronnych w postaci ubra� ochronnych, okularów, ró�nych osłon itp. Biotechnolog pracuje z 
mikroorganizmami cz�sto niebezpiecznymi dla zdrowia dlatego niezwykle wa�ne jest prawidłowe 
przeprowadzanie procesów biotechnologicznych, przestrzeganie sterylno�ci, higieny osobistej 
pracowników. 
 
warunki społeczne 
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 Praca biotechnologa ma charakter raczej indywidualny. Pracownik sam wykonuje wi�kszo�� 
powierzonych mu zada�, ma do�� du�� swobod� w metodzie ich wykonania, jednak cz�sto 
nieodzowna jest praca w zespole, szczególnie w okresie pracy nad szczególnie skomplikowanymi i 
rozbudowanymi procesami biotechnologicznymi. Kontakty z lud�mi s� szczególnie intensywne w 
okresie prowadzenia działalno�ci dydaktycznej na wy�szych uczelniach. 
 
warunki organizacyjne 
 
  Biotechnolog pracuje od 4 do 8 godzin dziennie. Godziny pracy s� stałe. Praca odbywa si� tylko w 
dzie� i tylko w dni powszednie. Bardzo cz�sto konieczne s� krótkie wyjazdy do ró�nych zakładów 
przemysłowych, szczególnie na stanowisku specjalisty biotechnologa. Pracownik naukowy natomiast 
cz�sto uczestniczy w ró�nego rodzaju sympozjach, odczytach czy zjazdach naukowych co równie� 
wi��e si� z konieczno�ci� krótkotrwałych wyjazdów. W czasie pracy w laboratoriach wskazane jest 
posiadanie ubrania ochronnego. Funkcje i zale�no�ci organizacyjne w tym zawodzie zale�� od 
zajmowanego stanowiska. Posiadaj�c odpowiednie stopnie naukowe mo�na pełni

�
 funkcj� 

zwierzchnika, np. szefa zespołu badawczego w danej placówce naukowej. 
 

WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE 
 
 Ze wzgl�du na interdyscyplinarno�� zawodu in�yniera biotechnologii, kandydat do tego zawodu 
powinien odznacza

�
 si� szerokimi horyzontami zainteresowa� i my�lenia oraz specyficzn� gi�tko�ci� 

umysłu. W trakcie pracy powinien stale pogł�bia
�
 swoj� wiedz� z wielu dziedzin pokrewnych, 

np.fizjologii drobnoustrojów, in�ynierii genetycznej, materiałoznawstwa, elektroniki, techniki 
komputerowej, zarz�dzania i innych. 
 Praca badawcza wymaga zdolno�ci do logicznego my�lenia, wyobra�ni i otwarto�ci i twórczego 
my�lenia. 
Niezb�dna jest tak�e umiej�tno�� posługiwania si� ró�nymi narz�dziami, instalowania i uruchamiania 
urz�dze� technicznych, znajomo�� zasad ich działania, Du�e znaczenie ma równie� umiej�tno�� 
współdziałania w zespole. 
 
WYMAGANIA FIZYCZNE I ZDROWOTNE 
 
 Ze wzgl�du na wydatek energetyczny (wysiłek fizyczny) praca ta zaliczana jest do prac lekkich. 
 Przeciwskazaniem do podj�cia pracy w zawodzie s� niektóre alergie i niektóre choroby skóry. 
 

WARUNKI PODJ�CIA PRACY W ZAWODZIE 
 
 Do podj�cia pracy konieczne jest wykształcenie wy�sze.  
  
 Mo�liwe jest te� podj�cie studiów na wydziałach in�ynierii �rodowiskowej w wi�kszo�ci politechnik 
w kraju. 

MO�LIWO
�
CI AWANSU W HIERARCHII ZAWODOWEJ 

 
 In�ynier biotechnologii ma mo�liwo�ci awansowania i osi�gania coraz wy�szych stopni w hierarchii 
organizacyjnej. Wi��e si� to ze zdobywaniem coraz wy�szych stopni naukowych i przejmowaniem 
kierownictwa nad coraz szerszym zespołem pracowników.  
 
MO�LIWO

��
 PODJ�CIA PRACY PRZEZ DOROSŁYCH 
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 W tym zawodzie głównie podejmuj� prac� osoby młode, zaraz po uko�czeniu studiów. Jednak nie ma 
�adnych przeciwwskaza� w podj�ciu pracy przez osoby w starszym wieku je�li tylko posiadaj� 
odpowiednie wykształcenie i do�wiadczenie. 
 

ZAWODY POKREWNE 
 
in�ynier in�ynierii �rodowiska 
biochemik 
specjalista analityki �rodowiska 
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MO�LIWO
��

 ZATRUDNIENIA ORAZ PŁACE  

Na koniec roku 2002 w zawodzie In�ynier biotechnologii - (2149003), liczba osób bezrobotnych 
zarejestrowanych w urz�dach pracy wynosiła 182  osób. W poszczególnych województwach sytuacja 
kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 29 
Kujawsko-pomorskie 7 
Lubelskie 0 
Lubuskie 1 
Łódzkie 50 
Małopolskie 2 
Mazowieckie 16 
Opolskie 1 
Podkarpackie 1 

Podlaskie 0 
Pomorskie 25 �
l�skie 10 �
wi�tokrzyskie 4 

Warmi�sko-mazurskie 13 
Wielkopolskie 14 
Zachodniopomorskie 9 

W drugim półroczu 2002r. liczba ofert pracy zgłoszonych do urz�dów pracy w zawodzie In�ynier 
biotechnologii wynosiła  17. W poszczególnych województwach zgłoszono  oferty pracy  dla zawodu 
w nast�puj�cej ilo�ci: 
Dolno�l�skie 0 
Kujawsko-pomorskie 0 
Lubelskie 0 
Lubuskie 0 
Łódzkie 0 
Małopolskie 0 
Mazowieckie 2 
Opolskie 0 
Podkarpackie 0 

Podlaskie 0 
Pomorskie 3 �
l�skie 1 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 2 
Wielkopolskie 9 
Zachodniopomorskie 0 

Według danych GUS za 2002 rok przeci�tne wynagrodzenie osób zatrudnionych  w zawodach z grupy 
Architekci, in�ynierowie i pokrewni nie sklasyfikowani w innym miejscu wynosiło 4205,48. Według 
tych danych wynagrodzenie w tej grupie zawodów wynagrodzenie w poszczególnych województwach 
kształtowało si� nast�puj�co 
Dolno�l�skie 3858,32 
Kujawsko-pomorskie 2984,07 
Lubelskie 3161,16 
Lubuskie 4137,52 
Łódzkie 3508,62 
Małopolskie 3704,81 
Mazowieckie 5189,95 
Opolskie 3809,3 
Podkarpackie 2642,04 

Podlaskie 2337,74 
Pomorskie 5858,18 �
l�skie 4070,48 �
wi�tokrzyskie 2558,19 

Warmi�sko-mazurskie 5851,87 
Wielkopolskie 4275,86 
Zachodniopomorskie 3734,8 

Według danych GUS za 2002 liczba osób pełnozatrudnionych w zawodach z grupy Architekci, 
in�ynierowie i pokrewni nie sklasyfikowani w innym miejscu,  wynosiła 7499. Liczba osób 
pełnozatrudnionych w tej grupie zawodów w poszczególnych województwach kształtowała si� 
nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 554 
Kujawsko-pomorskie 352 
Lubelskie 244 
Lubuskie 118 
Łódzkie 350 
Małopolskie 624 
Mazowieckie 1680 
Opolskie 188 
Podkarpackie 399 

Podlaskie 66 
Pomorskie 413 �
l�skie 1111 �
wi�tokrzyskie 202 

Warmi�sko-mazurskie 270 
Wielkopolskie 742 
Zachodniopomorskie 186 
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IN
�

YNIER SYSTEMÓW BEZPIECZE�STWA J�DROWEGO I OCHRONY 
RADIOLOGICZNEJ  
kod: 214212 
inne nazwy: in�ynier systemów bezpiecze�stwa j�drowego 
 

ZADANIA I CZYNNO �CI ROBOCZE 
 
Podstawowym celem pracy in�yniera systemów bezpiecze�stwa radiacyjnego jest zapewnienie 
bezpiecze�stwa eksploatacji obiektów radiacyjnych, a wi�c miejsc, gdzie stosowane s� substancje 
promieniotwórcze lub gdzie znajduj� si� urz�dzenia do wytwarzania promieniowania jonizujacego, 
np. laboratoria izotopowe, pracownie rentgenowskie, budynki reaktorów j�drowych. 
Zadania jego obejmuj� projektowanie i prowadzenie bada� osłon, systemów zabezpiecze� i urz�dze� 
radiacyjnych; nadzorowanie ich eksploatacji, napraw podejmowanych w razie uszkodzenia oraz 
kontrola jako�ci napraw. 
In�ynier systemów bezpiecze�stwa pracowa	 mo�e na stanowisku specjalisty do spraw systemów 
bezpiecze�stwa radiacyjnego w czynnych obiektach radiacyjnych lub pracownika naukowego w 
jednostkach badawczych. 
Główne czynno�ci na stanowisku specjalisty to ocena wielko�ci promieniowania jonizuj�cego w 
nadzorowanym obiekcie urz�dzeniami do pomiaru nat��enia promieniowania (radiometry, 
dozymetry). Kontroluje równie� stan fizyczny i parametry wytrzymało�ciowe materiałów poddanych 
promieniowaniu jonizuj�cemu lub u�ytych do konstrukcji obiektów radiacyjnych. Dzi�ki temu 
uzyskuje informacje pozwalaj�ce okre�li	 stan urz�dzenia lub obiektu radiacyjnego zarówno pod 
wzgl�dem ochrony przed promieniowaniem jonizuj�cym, jak i wytrzymało�ciowym. Z tego powodu 
in�ynier systemów bezpiecze�stwa radiacyjnego mo�e pełni	 funkcj� inspektora ochrony przed 
promieniowaniem w zatrudniajacym go zakładzie pracy. Moze te� pełni	 funkcj� inspektora dozoru 
j�drowego w pa�stwowych organach nadzoru. 
W pracy badawczej, programuj�c i wykonuj�c eksperymenty badawcze, posługuje si� ponadto 

ródłami promieniowania jonizuj�cego. Eksperymenty mo�e prowadzi	 równie� na istniej�cych 

obiektach radiacyjnych, w tym równie� urz�dzeniach j�drowych (np. reaktory). Bada stan fizyczny, 
parametry wytrzymało�ciowe materiałów poddawanych promieniowaniu jonizuj�cemu lub u�ytych do 
konstrukcji obiektów radiacyjnych, zwłaszcza obiektów j�drowych. Dzi�ki temu uzyskuje informacje 
pozwalaj�ce na opracowanie lepszych pod wzgl�dem ochronnym i bardziej odpornych mechanicznie 
materiałów. 
Zajmuje si� równie� projektowaniem obiektów radiacyjnych (urz�dze� j�drowych, izotopowych, 
składowisk odpadów promieniotwórczych, magazynów substancji promieniotwórczych) oraz osłon i 
pojemników na 



ródła promieniowania (transportowych, roboczych). 

Mo�e równie� by	 zatrudniony w charakterze uprawnionego instalatora aparatury j�drowej w 
placówkach zajmuj�cych si� projektowaniem, produkcj� lub instalacj� urz�dze� izotopowych. 
 �
rodowisko pracy 

 
materialne �rodowisko pracy 
 
Wi�kszo�	 zada� in�ynier systemów bezpiecze�stwa radiacyjnego wykonuje w warunkach zagro�enia 
promieniowaniem jonizuj�cym. Pracuje ze 



ródłami promieniowania jonizuj�cego - zarówno 

otwartymi jak i zamkni�tymi, lub w s�siedztwie tych 


ródeł, np. dokonuj�c kontroli zagro�enia. 

Cz�stym miejscem jego pracy s� obiekty radiacyjne lub obiekty j�drowe (reaktory). Z tego te� 
wzgl�du nale�y do grupy zaliczonej do nara�onych na promieniowanie jonizuj�ce z tytułu 
wykonywania zawodu. Istnieje wi�c zwi�kszone ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe. 
Wi�kszo�	 prac wykonuje w pomieszczeniach zamkni�tych (laboratoriach, obiektach radiacyjnych), 
jednak�e niektóre s� wykonywane w zupełnie innych warunkach �rodowiskowych, na przykład na 
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otwartym terenie, w s�siedztwie obiektów radiacyjnych lub te� na składowiskach odpadów 
promieniotwórczych. 
 
warunki społeczne 
 
W laboratoriach i pracowniach jego praca ma charakter zespołowy. Zazwyczaj kieruje zespołem 
prowadz�cym prace badawcze. Cz�sto wyst�puje w charakterze wykonawcy niektórych czynno�ci. 
Mo�e te� w takim zespole sprawowa	 funkcj� osoby odpowiedzialnej za bezpiecze�stwo pracy - 
inspektora ochrony przed promieniowaniem jonizuj�cym. Jako inspektor ochrony jest odpowiedzialny 
za warunki pracy w polach promieniowania jonizuj�cego. 
Pełni�c funkcj� inspektora ochrony przed promieniowaniem jonizuj�cym lub inspektora dozoru 
j�drowego wykonuje zadania kontrolne i inspekcyjne, Z tego te� wzgl�du jest to zazwyczaj praca 
indywidualna, a kontakty z innymi osobami w trakcie wykonywania takiej pracy nie maj� wówczas 
charakteru podległo�ci słu�bowej. 
 
warunki społeczne 
 
Praca wykonywana jest zazwyczaj w stałych godzinach pracy. Stosunkowo rzadko w polskich 
warunkach mo�e to by	 praca zmianowa. Cz�sto s� wymagane wyjazdy lub przemieszczanie si� z 
miejsca na miejsce. Praca w organach nadzoru i wykonywane w jej trakcie czynno�ci kontrolne i 
inspekcyjne zmuszaj� do bardzo cz�stej zmiany miejsca pracy. 
Praca in�yniera systemów bezpiecze�stwa radiacyjnego jest nadzorowana b�d
 bezpo�rednio przez 
zwierzchnika, b�d
 te� po�rednio - przez kontrol� wykonania zada�. Najcz��ciej nie jest to praca 
rutynowa. Wi��e si� z odpowiedzialno�ci� przede wszystkim za stan bezpiecze�stwa radiacyjnego 
obiektu, ale te� za zdrowie i bezpiecze�stwo współpracuj�cych z nim ludzi. Mo�e si� z tym ł�czy	 
odpowiedzialno�	 materialna za sprz�t i urz�dzenia. Ponosi równie� odpowiedzialno�	 zawodow�. 
 

WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE 
 
Praca in�yniera systemów bezpiecze�stwa radiacyjnego ma zapewni	 prawidłowe działanie obiektów 
radiacyjnych i minimalizowa	 ich wpływ na otoczenie. Podstawow� i najwa�niejsz� cech� jest wi�c 
odpowiedzialno�	. Niezb�dna jest te� dokładno�	 i systematyczno�	 w pracy. Wa�n� rol� odgrywa te� 
koordynacja wzrokowo-ruchowa, pozwalaj�ca na prawidłowe posługiwanie si� sprz�tem 
pomiarowym, a tym samym prawidłowe wykonywanie pomiarów. Równie wa�na jest 
spostrzegawczo�	, pozwalaj�ca w por� zauwa�y	 zmiany w stanie nadzorowanego obiektu. Podczas 
dokonywania pomiarów wa�na jest zdolno�	 koncentracji uwagi na wykonywanej czynno�ci.  
Ze wzgl�du na konieczno�	 projektowania eksperymentu i analizy wyników pomiarów bardzo wa�ne 
s� uzdolnienia matematyczne oraz umiej�tno�	 logicznego my�lenia. Niezb�dne s� zdolno�ci 
techniczne, pozwalaj�ce na łatwe i szybkie posługiwanie si� narz�dziami, sprz�tem kontrolno-
pomiarowym i obliczeniowym (komputery, kalkulatory). Cenne w tym zawodzie s� predyspozycje 
naukowe, badawcze - pozwalaj�ce �ledzi	 stan techniki i rozwój nauki w dziedzinie bezpiecze�stwa 
radiacyjnego. 
Przy pracy w grupie istotna jest umiej�tno�	 kierowania i współdziałania. W niektórych czynno�ciach, 
zwłaszcza kontrolnych i inspekcyjnych, wa�na jest odporno�	 emocjonalna, poniewa� wyst�powa	 
mog� wówczas nieprzewidziane, a czasem i niebezpieczne (wypadki radiacyjne) zdarzenia. 
Pracownik mo�e by	 zmuszony do wykazania si� gotowo�ci� podj�cia ryzyka zwi�zanego z 
wykonaniem pracy w warunkach wypadku radiacyjnego lub awarii. 
Bardzo przydatne s� zainteresowania naukowe zwi�zane z takimi dyscyplinami jak fizyka, chemia, 
in�ynieria materiałowa, elektronika, elektrotechnika. U�yteczna jest znajomo�	 j�zyków obcych. 
Równie� zainteresowania urz�dnicze (pisanie sprawozda�, protokołów, wykonywanie zestawie�, 
ewidencji) przydaj� si� na wszystkich stanowiskach pracy nale��cych do tego zawodu. 
Osob� pracuj�c� w tym zawodzie powinny cechowa	 du�a odporno�	 emocjonalna i umiej�tno�	 
podejmowania szybkich decyzji. Obok predyspozycji kierowniczych powinna równie� odznacza	 si� 
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umiej�tno�ci� podporz�dkowania si�, zwłaszcza regułom post�powania w pewnych sytuacjach. 
Powinna to by	 osoba niezale�na w wyra�aniu opinii lub pogl�dów. 
 

WYMAGANIA FIZYCZNE I ZDROWOTNE 
 
Praca w tym zawodzie jest prac� lekk�, nie wymagaj�c� du�ego wysiłku fizycznego, wymaga za to 
du�ego wysiłku intelektualnego. Normy zdrowotne nie s� wi�c wygórowane. Z cech fizycznych 
najwa�niejsza jest du�a sprawno�	 narz�du wzroku, cho	 mo�e by	 wspomagana okularami. Jest to 
wa�ne ze wzgl�du na konieczno�	 obserwacji wskaza� przyrz�dów pomiarowych, �ledzenia ich 
zmian, prowadzenia obserwacji. Du�e znaczenie ma równie� spostrzegawczo�	. 
Ze wzgl�du na prac� w warunkach zagro�enia promieniowaniem jonizuj�cym osoba podejmuj�ca 
prac� na tym stanowisku powinna cechowa	 si� dobrym ogólnym stanem zdrowia. Ograniczenia w 
zatrudnieniu dotycz� młodocianych (osób poni�ej 18 roku �ycia) oraz kobiet, zwłaszcza w ci��y lub 
karmi�cych. Znajduje to zreszt� odzwierciedlenie w obowi�zuj�cym prawie. 
Bezwzgl�dnie nie mo�e w tym zawodzie by	 zatrudniona osoba z zaburzeniami nerwowymi lub 
psychicznymi. Istnieje natomiast mo�liwo�	 zatrudniania osób niepełnosprawnych fizycznie w 
stopniu lekkim: niedosłysz�cych, niedowidz�cych lub z dysfunkcj� ko�czyn. 
 

WARUNKI PODJ�CIA PRACY W ZAWODZIE 
 
Ze wzgl�du na zagro�enie promieniowaniem jonizuj�cym, w zwi�zku z wymaganiami stawianymi 
przez akty prawne, do pracy w tym zawodzie mog� by	 dopuszczone wył�cznie osoby, które 
uko�czyły 18 rok �ycia. Nie ma natomiast �adnych preferencji zwi�zanych z płci�. Jedynie dla kobiet 
w ci��y lub karmi�cych wyst�puj� ograniczenia w wykonywaniu niektórych czynno�ci; jest to 
zwi�zane z wielko�ci� mog�cego wyst�pi	 w czasie pracy zagro�enia radiacyjnego. 
Osoba podejmuj�ca prac� w tym zawodzie musi mie	 wykształcenie co najmniej wy�sze. Do podj�cia 
pracy konieczna jest znajomo�	 podstaw fizyki j�drowej i ochrony radiologicznej (oddziaływanie 
promieniowania na materi�). Po��dane jest wykształcenie z dziedziny nauk �cisłych, zwłaszcza 
in�ynierskie. Preferowane specjalizacje to in�ynieria materiałowa, elektrotechnika, techniczna fizyka 
j�drowa.  
Szkołami wy�szymi kształc�cymi w tym kierunku s� np. : 
mo�liwo�� awansu w hierarchii zawodowej  
 
W zawodzie tym wyst�puj� du�e Mo�liwo�ci awansu w hierarchii zawodowej. Zazwyczaj ju� po 
krótkim czasie in�ynier systemów bezpiecze�stwa radiacyjnego jest szefem zespołu badawczego lub 
grupy, by nast�pnie osi�ga	 kolejne szczeble w hierarchii: kierownika laboratorium, działu, zakładu 
itd.  
Wyst�puj� te� du�e mo�liwo�ci podwy�szenia pozycji zawodowej przez np. uzyskiwanie kolejnych 
stopni naukowych. Wi��e si� to jednak z ewentualno�ci� posiadania predyspozycji do pracy 
naukowej. 
Satysfakcj� mo�e te� dawa	 status inspektora ochrony przed promieniowaniem jonizuj�cym w swoim 
zakładzie pracy lub inspektora dozoru j�drowego jako reprezentanta organu pa�stwowego nadzoru. 
 
mo�liwo�� podj�cia pracy przez dorosŁych 
 
Nie ma ogranicze� wiekowych do podj�cia pracy w tym zawodzie. 

ZAWODY POKREWNE 
 
specjalista do spraw ochrony radiologicznej 
in�ynier in�ynierii materiałowej 
fizyk 
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in�ynier elektryk 
technik dozymetrysta promieniowania jonizuj�cego  
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MO
�

LIWO�CI ZATRUDNIENIA ORAZ PŁACE 

Na koniec roku 2002 w zawodzie In�ynier systemów bezpiecze�stwa radiacyjnego - (2149012), 
liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w urz�dach pracy wynosiła 1  osób. W poszczególnych 
województwach sytuacja kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 0 
Kujawsko-pomorskie 0 
Lubelskie 0 
Lubuskie 0 
Łódzkie 0 
Małopolskie 0 
Mazowieckie 1 
Opolskie 0 
Podkarpackie 0 

Podlaskie 0 
Pomorskie 0 �
l�skie 0 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 0 
Zachodniopomorskie 0 

W drugim półroczu 2002r. liczba ofert pracy zgłoszonych do urz�dów pracy w zawodzie In�ynier 
systemów bezpiecze�stwa radiacyjnego wynosiła  0. W poszczególnych województwach zgłoszono  
oferty pracy  dla zawodu w nast�puj�cej ilo�ci: 
Dolno�l�skie 0 
Kujawsko-pomorskie 0 
Lubelskie 0 
Lubuskie 0 
Łódzkie 0 
Małopolskie 0 
Mazowieckie 0 
Opolskie 0 
Podkarpackie 0 

Podlaskie 0 
Pomorskie 0 �
l�skie 0 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 0 
Zachodniopomorskie 0 

Według danych GUS za 2002 rok przeci�tne wynagrodzenie osób zatrudnionych  w zawodach z grupy 
Architekci, in�ynierowie i pokrewni nie sklasyfikowani w innym miejscu wynosiło 4205,48. Według 
tych danych wynagrodzenie w tej grupie zawodów wynagrodzenie w poszczególnych województwach 
kształtowało si� nast�puj�co 
Dolno�l�skie 3858,32 
Kujawsko-pomorskie 2984,07 
Lubelskie 3161,16 
Lubuskie 4137,52 
Łódzkie 3508,62 
Małopolskie 3704,81 
Mazowieckie 5189,95 
Opolskie 3809,3 
Podkarpackie 2642,04 

Podlaskie 2337,74 
Pomorskie 5858,18 �
l�skie 4070,48 �
wi�tokrzyskie 2558,19 

Warmi�sko-mazurskie 5851,87 
Wielkopolskie 4275,86 
Zachodniopomorskie 3734,8 

Według danych GUS za 2002 liczba osób pełnozatrudnionych w zawodach z grupy Architekci, 
in�ynierowie i pokrewni nie sklasyfikowani w innym miejscu,  wynosiła 7499. Liczba osób 
pełnozatrudnionych w tej grupie zawodów w poszczególnych województwach kształtowała si� 
nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 554 
Kujawsko-pomorskie 352 
Lubelskie 244 
Lubuskie 118 
Łódzkie 350 
Małopolskie 624 
Mazowieckie 1680 
Opolskie 188 
Podkarpackie 399 

Podlaskie 66 
Pomorskie 413 �
l�skie 1111 �
wi�tokrzyskie 202 

Warmi�sko-mazurskie 270 
Wielkopolskie 742 
Zachodniopomorskie 186 
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TECHNIK DOZYMETRYSTA PROMIENIOWANIA JONIZUJ �CEGO  
 
kod : 315210 
inne nazwy zawodu: dozymetrysta  
 

ZADANIA I CZYNNO �CI ROBOCZE 
 
 Technik dozymetrysta promieniowania jonizuj�cego - jest odpowiedzialny za prawidłowe 
wykonywanie pomiarów wska�ników zagro�enia promieniowaniem jonizuj�cym. Promieniowanie 
jonizuj�ce jest to strumie� cz�stek (α, β) lub energii elektromagnetycznej (X, γ) powoduj�cy zmiany 
w strukturze atomów na drodze jego przej�cia. Zmiany te wyst�puj� w postaci jonizacji atomów - 
staje si� on jonem, czyli cz�stk� obdarzon� ładunkiem elektrycznym. Technik dozymetrysta 
najcz��ciej wykonuje pomiary dawek i mocy dawek promieniowania jonizuj�cego, a tak�e poziomu 
ska�e� substancjami promieniotwórczymi. Do wykonania tych zada� posługuje si� radiometrami i 
miernikami ska�e�.  
  Dokonuje równie� odczytów dawkomierzy indywidualnych, u�ywanych do kontroli nara�enia 
indywidualnego we własnej lub w innych jednostkach organizacyjnych. Odczyt dawkomierzy 
indywidualnych polega na porównaniu ich wskaza� z dawkomierzem tego samego rodzaju 
na�wietlonym za pomoc� �ródła wzorcowego. Wynik zapisywany jest w ewidencji dawek. 
 Wykonuje wzorcowanie radiometrów i mierników ska�e�. Kalibracja (wzorcowanie) polega na 
ekspozycji przyrz�du w polu promieniowania o znanej warto�ci lub nad powierzchni� ska�on� 
radionuklidem o znanej aktywno�ci. Wynik kalibracji stanowi nast�pnie podstaw� do oceny stanu 
zagro�enia radiacyjnego na konkretnym stanowisku pracy lub w konkretnym miejscu.  
  Mo�e równie� wykonywa� pomiary innych wielko�ci zwi�zanych z promieniotwórczo�ci�, jak 
aktywno�ci, aktywno�ci wła�ciwej, energii promieniowania, st��enia substancji promieniotwórczych. 
W wypadku zatrudnienia poza systemem ochrony radiologicznej prowadzone przez technika 
dozymetryst� promieniowania jonizuj�cego pomiary wielko�ci zwi�zanych z promieniowaniem 
wykorzystywane s� do oceny materiałów lub zjawisk. Dzieje si� tak np. w badaniach geologicznych, 
w których sondy izotopowe emituj�ce promieniowanie gamma lub neutronowe wykorzystuje si� do 
oceny budowy geologicznej lub do poszukiwania surowców minewralnych. Równie� w przemy�le 
wykorzystuje si� sondy zawieraj�ce izotopy gammapromieniotwórcze np. w gammagrafii - do oceny 
jako�ci wyrobów metalowych i ich poł�cze�. W kopalniach, za pomoc� sond zawieraj�cych izotop 
betapromieniotwórczy, kontroluje si� zawarto�� substancji palnych w pyle kamiennym. 
 We własnej komórce organizacyjnej technik +jest odpowiedzialny za stan aparatury dozymetrycznej i 
za terminowe jej wzorcowanie. Prowadzi ewidencj� wska�ników zagro�enia radiacyjnego (moce 
dawek, poziomy ska�e�), kontroluje szczelno�� zamkni�tych �ródeł promieniowania jonizuj�cego, a 
przy pracy z otwartymi �ródłami - dba o przestrzeganie technologicznych instrukcji pracy. 
 

�RODOWISKO PRACY 
 
materialne �rodowisko pracy 
 
 Wi�kszo�� zada� dozymetrysta wykonuje w warunkach zagro�enia promieniowaniem jonizuj�cym. 
Pracuje b�d� to ze �ródłami promieniowania jonizuj�cego - zarówno otwartymi jak i zamkni�tymi, 
b�d� te� w s�siedztwie tych �ródeł, np. dokonuj�c kontroli zagro�enia. Z tego te� wzgl�du nale�y do 
grupy zaliczonej do nara�onych na promieniowanie jonizuj�ce z tytułu wykonywania zawodu. Istnieje 
wi�c u niego ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe. 
 Wi�kszo�� prac wykonuje w pomieszczeniach zamkni�tych (laboratoriach izotopowych, pracowniach 
rentgenowskich), jednak�e niektóre mog� by� wykonywane w zupełnie innych warunkach 
�rodowiskowych, na przykład na otwartym terenie, w s�siedztwie urz�dze� radiacyjnych czy w 
zakładzie przemysłowym. 
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warunki społeczne 
 
 W laboratoriach i pracowniach jego praca ma charakter zespołowy. Technik dozymetrysta 
promieniowania jonizuj�cego stanowi zazwyczaj cz��� zespołu realizuj�cego prace badawcze i 
bior�cego w tych pracach udział, głównie w charakterze wykonawcy. W zakładzie przemysłowym, 
gdzie stosowane s� �ródła promieniowania do celów kontrolnych lub sterowania procesami, mo�e w 
ograniczonym stopniu pełni� funkcj� inspektora ochrony przed promieniowaniem jonizuj�cym, 
odpowiedzialnego za wła�ciwe stosowanie �ródeł promieniowania i bezpiecze�stwo pracy. 
 
warunki organizacyjne 
 
 Praca technika dozymetrysty promieniowania jonizuj�cego wykonywana jest zazwyczaj w stałych 
godzinach pracy. Jedynie w nielicznych wypadkach, np. w zakładach przemysłowych, mo�e to by� 
praca zmianowa. Nie s� te� wymagane cz�ste wyjazdy lub przemieszczanie si� z miejsca na miejsce. 
Praca w organach nadzoru i przeprowadzanie czynno�ci kontrolne zmuszaj� do bardzo cz�stej zmiany 
miejsca pracy. Równie�, w wypadku zatrudnienia przy izotopowych metodach badawczych lub 
instalacji urz�dze� izotopowych, nale�y si� liczy� z konieczno�ci� cz�stych wyjazdów. 
 Praca technika jest nadzorowana b�d� bezpo�rednio przez zwierzchnika, b�d� te� po�rednio - przez 
kontrol� wykonania zada�. Na niektórych stanowiskach mo�e to by� praca rutynowa (np. odczyty 
wskaza� przyrz�dów, kalibracje). Wi��e si� z odpowiedzialno�ci� przede wszystkim za zdrowie i 
bezpiecze�stwo pracuj�cych z nim ludzi, lecz tak�e za sprz�t i aparatur� pomiarow�.  
 

WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE 
 
 Praca technika dozymetrysty promieniowania jonizuj�cego zwi�zana jest pomiarami, 
opracowywaniem wyników tych pomiarów i ich ocen�. Niezb�dna jest wi�c dokładno�� i 
systematyczno�� w pracy. Wa�n� rol� odgrywa te� koordynacja wzrokowo-ruchowa, pozwalaj�ca na 
prawidłowe posługiwanie si� sprz�tem pomiarowym, a tym samym prawidłowe wykonywanie 
pomiarów. Istotna jest równie� spostrzegawczo��, pozwalaj�ca w por� zauwa�y� i zareagowa� na 
zmian� wskaza� przyrz�dów. Podczas wykonywania pomiarów wa�na jest zdolno�� koncentracji 
uwagi na wykonywanej czynno�ci - szczególnie przy pracach z otwartymi �ródłami promieniowania 
jonizuj�cego.  
 Ze wzgl�du na konieczno�� analizy wyników pomiarów bardzo wa�ne s� uzdolnienia rachunkowe 
oraz umiej�tno�� logicznego my�lenia. Ta ostatnia cecha przydatna jest zwłaszcza przy udziale w 
pracach badawczych lub w wykonywaniu funkcji inspektora ochrony przed promieniowaniem 
jonizuj�cym ze wzgl�du na konieczno�� przygotowywania instrukcji pracy ze �ródłami 
promieniowania jonizuj�cego. 
 We wszystkich specjalno�ciach wa�ne s� uzdolnienia techniczne, pozwalaj�ce na łatwe i szybkie 
posługiwanie si� narz�dziami, sprz�tem kontrolno-pomiarowym i obliczeniowym (komputery, 
kalkulatory). 
 Przy pracy w grupie istotna jest umiej�tno�� podporz�dkowania si�, z racji wykonywania funkcji 
głównie pomocniczych. Bardzo wa�na jest przy tym umiej�tno�� współdziałania. W niektórych 
czynno�ciach, zwłaszcza kontrolnych i inspekcyjnych, ma znaczenie odporno�� emocjonalna, 
poniewa� wyst�powa� mog� wówczas nieprzewidziane, a czasem i niebezpieczne (wypadki 
radiacyjne) zdarzenia. Technik dozymetrysta mo�e by� zmuszony do wykazania si� gotowo�ci� 
podj�cia ryzyka zwi�zanego z wykonaniem pracy w warunkach wypadku radiacyjnego lub awarii. 
 Zainteresowania techniczne s� wr�cz niezb�dne do wykonywania tego zawodu. Bardzo przydatne s� 
równie� zainteresowania naukowe, zwłaszcza zwi�zane z takimi dyscyplinami jak fizyka, chemia, 
nauki medyczne. Z racji kontaktu ze skomplikowanym nieraz sprz�tem przydatna jest znajomo�� 
j�zyków obcych. Równie� zainteresowania urz�dnicze (pisanie sprawozda�, protokołów, 
wykonywanie zestawie�, ewidencji) przydaje si� na wszystkich stanowiskach pracy nale��cych do 
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tego zawodu. Pomocna w jego wykonywaniu jest umiej�tno�� posługiwania si� sprz�tem 
komputerowym i biurowym. 
 
Wymagania fizyczne i zdrowotne 
 
 Praca w tym zawodzie jest prac� lekk� lub �rednio ci��k�. Wymagania zdrowotne nie s� wi�c 
wygórowane. Z cech fizycznych najwa�niejsza jest du�a sprawno�� narz�du wzroku, cho� mo�e by� 
wspomagana okularami. Jest to wa�ne ze wzgl�du na konieczno�� obserwacji wskaza� przyrz�dów 
pomiarowych, �ledzenia ich zmian. 
 Przy pracy ze �ródłami promieniowania jonizuj�cego technik dozymetrysta cz�sto ma do czynienia z 
transportem tych �ródeł. Ze wzgl�dów bezpiecze�stwa ich transport i przechowywanie dokonywane 
jest w specjalnych pojemnikach, wykonanych z ołowiu lub �elaza, o wadze kilku lub nawet kilkunastu 
kilogramów. W tym wypadku wa�n� rol� pełni dobra sprawno�� układu kostnego i mi��niowego 
osoby transportuj�cej takie �ródła. To samo odnosi� si� b�dzie do osoby wykonuj�cej kalibracje 
przyrz�dów, gdzie prócz transportu �ródła trzeba równie� przemieszcza� wzorcowan� aparatur� wagi, 
bywa, do kilkunastu kilogramów. 
 Bezwzgl�dnie nie mo�e by� zatrudniona osoba z zaburzeniami nerwowymi lub psychicznymi. W 
zasadzie - prócz niektórych stanowisk w instytutach badawczych - nie istnieje mo�liwo�� zatrudniania 
osób niepełnosprawnych. 
 

WARUNKI PODJ�CIA PRACY W ZAWODZIE 
 
 Ze wzgl�du na zagro�enie promieniowaniem jonizuj�cym, w zwi�zku z wymaganiami stawianymi 
przez akty prawne, do pracy w tym zawodzie s� dopuszczane wył�cznie osoby które uko�czyły 18 rok 
�ycia. Nie ma natomiast �adnych preferencji zwi�zanych z płci�. Jedynie dla kobiet w ci��y lub 
karmi�cych wyst�puj� ograniczenia w wykonywaniu niektórych czynno�ci; ograniczenia te s� 
zwi�zane z wielko�ci� mog�cego wyst�pi� w czasie pracy zagro�enia radiacyjnego. 
 Osoba podejmuj�ca prac� w tym zawodzie musi mie� wykształcenie co najmniej �rednie. Po��dane 
jest wykształcenie techniczne, zwłaszcza w dziedzinie elektroniki. Zwi�zane to jest przede wszystkim 
z konieczno�ci� posługiwania si� elektronicznym sprz�tem pomiarowym i obliczeniowym.  
 Jednak�e absolwenci innych szkół technicznych lub ogólnokształc�cych równie� mog� znale�� prac� 
w tym zawodzie. Przed podj�ciem pracy konieczne jest uko�czenie kursu lub szkolenia z zakresu 
ochrony przed promieniowaniem jonizuj�cym. 
  
 

MO�LIWO �CI AWANSU W HIERARCHII ZAWODOWEJ 
 
 W zawodzie tym wyst�puj� ograniczone Mo�liwo�ci awansu w hierarchii zawodowej. Technik 
dozymetrysta promieniowania jonizuj�cego mo�e zosta� kierownikiem grupy (brygady) techników 
wykonuj�cych �ci�le okre�lony zakres pracy (np. grupy wzorcuj�cej przyrz�dy pomiarowe lub 
odczytuj�cej dawkomierze w jednostce obsługuj�cej inne firmy).  
 Wyst�puj� natomiast mo�liwo�ci podwy�szenia pozycji zawodowej przez osi�gni�cie statusu 
zakładowego inspektora ochrony przed promieniowaniem jonizuj�cym. Wi��e si� to jednak z 
uko�czeniem specjalistycznego kursu i pomy�lnym zdaniem egzaminu pa�stwowego. 
 

MO�LIWO �� PODJ�CIA PRACY PRZEZ DOROSŁYCH 
 
 Nie ma ogranicze� wiekowych dla podj�cia pracy w tym zawodzie. Odwrotnie nawet - istnieje 
mo�liwo�� nabycia takich umiej�tno�ci ju� w trakcie pracy zawodowej, po uko�czeniu 
specjalistycznego kursu lub szkolenia. 

ZAWODY POKREWNE 
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elektronik 
chemik 
operator sprz�tu komputerowego 
inspektor bhp 
mechanik maszyn i urz�dze�  
in�ynier systemów bezpiecze�stwa radiacyjnego  
specjalista ochrony radiologicznej. 
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MO�LIWO �CI ZATRUDNIENIA ORAZ PŁACE 

Na koniec roku 2002 w zawodzie Technik dozymetrysta promieniowania jonizuj�cego - 
(3150205), liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w urz�dach pracy wynosiła 6  osób. W 
poszczególnych województwach sytuacja kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 0 
Kujawsko-pomorskie 0 
Lubelskie 0 
Lubuskie 0 
Łódzkie 0 
Małopolskie 1 
Mazowieckie 0 
Opolskie 0 
Podkarpackie 0 

Podlaskie 1 
Pomorskie 1 �
l�skie 2 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 1 
Zachodniopomorskie 0 

W drugim półroczu 2002r. liczba ofert pracy zgłoszonych do urz�dów pracy w zawodzie Technik 
dozymetrysta promieniowania jonizuj�cego wynosiła  0. W poszczególnych województwach 
zgłoszono  oferty pracy  dla zawodu w nast�puj�cej ilo�ci: 
Dolno�l�skie 0 
Kujawsko-pomorskie 0 
Lubelskie 0 
Lubuskie 0 
Łódzkie 0 
Małopolskie 0 
Mazowieckie 0 
Opolskie 0 
Podkarpackie 0 

Podlaskie 0 
Pomorskie 0 �
l�skie 0 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 0 
Zachodniopomorskie 0 

Według danych GUS za 2002 rok przeci�tne wynagrodzenie osób zatrudnionych  w zawodach z grupy 
Inspektorzy bezpiecze�stwa i higieny pracy wynosiło 2277,05. Według tych danych wynagrodzenie w 
tej grupie zawodów wynagrodzenie w poszczególnych województwach kształtowało si� nast�puj�co 
Dolno�l�skie 2278,42 
Kujawsko-pomorskie 1972,4 
Lubelskie 2145,3 
Lubuskie 1938,16 
Łódzkie 2213,26 
Małopolskie 2181,9 
Mazowieckie 2668,92 
Opolskie 2169,37 
Podkarpackie 2035,2 

Podlaskie 1967,07 
Pomorskie 2435,57 �
l�skie 2324,18 �
wi�tokrzyskie 1773,37 

Warmi�sko-mazurskie 2392,58 
Wielkopolskie 2430,72 
Zachodniopomorskie 2436,36 

Według danych GUS za 2002 liczba osób pełnozatrudnionych w zawodach z grupy Inspektorzy 
bezpiecze�stwa i higieny pracy,  wynosiła 11655. Liczba osób pełnozatrudnionych w tej grupie 
zawodów w poszczególnych województwach kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 887 
Kujawsko-pomorskie 684 
Lubelskie 592 
Lubuskie 301 
Łódzkie 808 
Małopolskie 874 
Mazowieckie 1498 
Opolskie 371 
Podkarpackie 678 

Podlaskie 279 
Pomorskie 664 �
l�skie 1807 �
wi�tokrzyskie 445 

Warmi�sko-mazurskie 367 
Wielkopolskie 1135 
Zachodniopomorskie 265 
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IN�YNIER KONTROLI JAKO �CI 
 
kod: 214906 
inne nazwy zawodu: 
 

ZADANIA I CZYNNO �CI ROBOCZE 
 
 In�ynier pracuj�cy w tym zawodzie kontroluje wszystkie fazy procesu produkcyjnego i zapobiega 
wytwarzaniu towarów o złej jako�ci. 
 W zale�no�ci od stanowiska pracy zakres czynno�ci in�yniera kontroli jako�ci jest zró�nicowany. 
Ka�dy specjalista pracuj�cy w tym zawodzie musi jednak gromadzi� informacje o obecnych 
potrzebach rynku w zakresie wymogów jako�ciowych stawianym towarom, zgłoszonych patentach 
oraz nowo�ciach technologicznych ( zwłaszcza nowej aparaturze kontrolo-pomiarow� stosowanej w 
produkcji interesuj�cych go towarów). 
 Zadaniem projektanta stanowisk kontrolno-pomiarowych jest opracowanie projektu technicznego 
stanowisk kontrolnych, które gwarantuj� uzyskiwanie wyrobu finalnego o zało�onej, oczekiwanej 
przez odbiorc� jako�ci. 
 Na podstawie znajomo�ci technologii wytwarzania ma uwzgl�dni� w projekcie wszystkie warunki 
u�ytkowania, niezawodno�ci towaru, charakterystyk� sensoryczn� (moda, kolor, smak, zapach), 
sposób instalowania, wykorzystywania lub przystosowania, normy i uregulowania prawne odnosz�ce 
si� do danych wyrobów. Musi równie� zaprojektowa� sposób kontrolowania rodzaju opakowania oraz 
metody zapewniaj�ce i weryfikuj�ce jako��.  
 W pierwszej fazie pracy projektant zapoznaje si� z literatur� fachow�, szukaj�c w niej mo�liwych 
rozwi�za� problemu, konsultuje i uzgodnienia ze zleceniodawc� ró�ne problemy u�ytkowania towaru 
. Nast�pnie opracowuje koncepcj� przebiegu kontroli procesu wytwarzania, to znaczy dobiera 
warunki i parametry kryterialne, sposoby kontroli, rejestracji i regulacji tych warunków i parametrów. 
W projektowanym stanowisku musi okre�li� ich optymaln� liczb� i lokalizacj�. Zaproponowa� ma 
tak�e jakie powinno by� wyposa�enie stanowisk kontrolnych, jakie zastosowa� metody analityczne i 
pomiarowe oraz opracowa� projekt techniczny stanowiska . 
 Nowoczesnym podej�ciem do jako�ci towarów jest tak zwany system zapewnienia jako�ci. Opiera si� 
on na realizowaniu wszystkich procesów i operacji zwi�zanych z danym towarem według wcze�niej 
ustalonych zało�e� wynikaj�cych z potrzeb odbiorcy. Tymi zagadnieniami zajmuje si� specjalista do 
spraw systemu zapewnienia jako�ci. Do podstawowych zada� na tym stanowisku nale�y okre�lenie 
głównych cech i wymaga� jako�ciowych wytwarzanych wyrobów, wykonanie ich specyfikacji z 
uwzgl�dnieniem wymaga� norm europejskich ISO oraz wybór modelu zapewnienia jako�ci. Maj�c 
ju� niezb�dne informacje podstawowe in�ynier tworzy teoretyczny system, w którym jednoznacznie 
okre�lona jest struktura organizacyjna i procedury działa� na ka�dym stanowisku wpływaj�cym 
bezpo�rednio czy po�rednio na jako�� wyrobu. Do jego obowi�zków nale�y ponadto systematyczne 
nadzorowanie stosowanych procedur i procesów, równie� kontrolowanie sposobu przeprowadzania 
okresowych przegl�dów sprawno�ci maszyn i urz�dze� zastosowanych w procesie produkcyjnym, 
urz�dze� oraz aparatury kontrolno-pomiarowej odno�nie poprawno�ci i dokładno�ci wskaza� . 
Specjaln� uwag� musi zwraca� na komputery stosowane w procesach sterowania, a w szczególno�ci 
na ich oprogramowanie. 
 Specjalista ds. zapewnienia jako�ci prowadzi cał� dokumentacj� wprowadzonego systemu w zakresie 
polityki jako�ci, procedur, ksi�g i planów jako�ci, audytów, przegl�dów i ocen systemu jako�ci. 
Okresowo zobowi�zany jest do dokonywania weryfikacji stanu jako�ci wyrobu, procesów 
produkcyjnych, oprogramowania, materiałów i �rodowiska produkcji we wszystkich istotnych 
punktach procesu, zgodnie z planem i specyfikacj� procesów kontrolnych mi�dzyoperacyjnych i 
ko�cowych. Ponadto specjalista ten zobowi�zany jest do zapewnienia nadzoru nad wyposa�eniem 
pomiarowym i badawczym, a tak�e do nadzoru i kontroli transportu, procesu pakowania, 
przechowywania i dostarczania gotowego wyrobu do odbiorcy, a tak�e serwisu po jego sprzeda�y. 
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 W wypadku konieczno�ci wprowadzenia w realizowanym procesie zmian technologicznych, 
współpracuje przy opracowywaniu procedur ich wprowadzenia i steruje wprowadzeniem tych zmian. 
 In�ynier kontroli technicznej, kieruje zespołem pracowników, którzy kontroluj� własno�ci 
fizykochemiczne i inne surowców i materiałów pomocniczych, półproduktów i produktów finalnych 
pod k�tem zgodno�ci z dokumentacj� techniczn� ( normy, warunki techniczne, umowy, uzgodnienia 
lub wzory). In�ynier kontroli jako�ci osobi�cie kontroluje cz�stotliwo�� i poprawno�� wykonywanych 
przez podwładnych pomiarów i oznacze�, jak te� stan techniczny i poprawno�� wskaza� przyrz�dów 
pomiarowych. Opracowuje i aktualizuje instrukcje stanowiskowe, bhp i ppo�. w zakresie kontroli 
jako�ci oraz opracowuje lub udoskonala system zakładowy maj�cy zapobiega� brakom . 
 In�ynier kontroli technicznej sprawdza jako�� dostaw materiałów wyj�ciowych, półproduktów i 
produktów dostarczanych z zewn�trz na potrzeby produkcji oraz sposobów ich magazynowania i 
wydawania. Kontroluje jako�� wyprodukowanego towaru w celu sklasyfikowania, zarejestrowania i 
wyeliminowania braków z cyklu produkcyjnego oraz przekazuje informacje i wnioski dotycz�ce 
braków (wad) do zainteresowanych. Osobn� czynno�ci� jest badania reklamacji u�ytkowników oraz 
zbieranie informacji o zachowaniu si� wyrobu w trakcie eksploatacji. Informacje te wykorzystuje w 
celu opracowania wniosków o konieczno�ci dokonania ewentualnych zmian w dotychczasowej 
procedurze wytwarzania. 
 Nadzoruje równie� transport, magazynowanie i ekspedycj� towarów gotowych (sposób ich 
konserwacji wysyłkowej, sposób opakowania i ekspedycji na zewn�trz). 
 Współuczestniczy w szkoleniu personelu działu kontroli technicznej i innych pracowników w 
zakresie metod, sposobów kontroli i pomiarów. 
 

�RODOWISKO PRACY 
 
materialne �rodowisko pracy 
 
 Prac� wykonuje w ró�nych miejscach: w budynkach administracyjnych i biurowych , w halach 
fabrycznych, pomieszczeniach laboratoryjnych, magazynowych, a tak�e na wolnym powietrzu.  
 W zale�no�ci od rodzaju kontrolowanej produkcji czy usługi mo�e styka� si� w ró�nym stopniu z 
substancjami toksycznymi, którymi mog� by� kontrolowane surowce, półprodukty, produkty lub te� 
stosowane do oznacze� kontrolnych odczynniki. Jednak zagro�enie agresywnym �rodowiskiem pracy 
jest w wypadku tego zawodu raczej minimalne 
 
warunki społeczne  
 
 Praca in�yniera kontroli jako�ci na ogół ma charakter indywidualny i samodzielny; dotyczy to w 
szczególno�ci czynno�ci projektowych oraz dokonywania oceny i podejmowania decyzji, np. czy 
wyrób jest jako�ciowo dobry, czy nale�y go wybrakowa�, jaka jest przyczyna powstania wybraku, kto 
za niego odpowiada, jak usprawni� produkcj� oraz system kontroli, stosowan� w nim metodyk� itp. 
 Podczas pracy ma cz�ste kontakty z pracownikami instytucji, w której jest zatrudniony: współpracuje 
z osobami zarz�dzaj�cymi produkcj�, zaopatrzeniem, sprzeda��, a tak�e z szeregiem osób 
wykonuj�cych czynno�ci produkcyjne, transportowe, pakowania oraz kontrolne, ale równie� z 
odbiorcami wyrobu czy usługi, szczególnie w wypadku reklamacji. 
 Charakter wi�kszo�ci kontaktów mo�e tworzy� sytuacje konfliktowe i dlatego przydatne s� 
umiej�tno�ci negocjowania i podziału przedmiotu rozmów na zagadnienia, w których ust�pstwa s� 
mo�liwe i niemo�liwe. 
 
warunki organizacyjne 
 
 Praca in�yniera kontroli jako�ci trwa na ogół od 6 do 9 godzin dziennie, w stałych porach. Tylko w 
du�ych przedsi�biorstwach o produkcji ci�głej pracuje w systemie zmianowym i wtedy cz�sto tak�e w 
dni ustawowo wolne od pracy. Czasami w ramach obowi�zków niezb�dny bywa wyjazd poza teren 
przedsi�biorstwa w celu uzgodnie� czy reklamacji wyrobu lub usługi.  
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 Funkcje i zale�no�ci organizacyjne in�yniera jako�ci zale�� od zajmowanego stanowiska i wielko�ci 
przedsi�biorstwa. Praca w tym zawodzie wi��e si� z odpowiedzialno�ci� finansow� oraz za 
bezpieczn� prac� podległego personelu. 

 

WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE  
 
 Cennymi w tym zawodzie cechami s� dobra pami��, podzielno�� uwagi, spostrzegawczo�� i 
systematyczno��, a tak�e umiej�tno�� syntezy i analizy, przekazywania wiedzy i przekonywania . Ze 
wzgl�du na zakres pracy przydatne s� te� umiej�tno�� współpracy w zespole, konsekwencja w 
działaniu i łatwo�� łagodzenia konfliktów.  
 Wa�n� cech� jest te� cierpliwo�� i skrupulatno��, która umo�liwi odkrycie ła�cucha przyczynowo - 
skutkowego powstawania braków, a wiedza fachowa i wyobra�nia ułatwiaj� wprowadzenie zmian. 
 Je�eli kto� ma umiej�tno�ci kierownicze, umie podejmowa� szybko trafne decyzje i lubi współdziała� 
w rozwi�zywaniu ró�nych problemów, wykazuje inicjatywno��, jest ciekawy i dokładny, interesuje 
si� technik�, nauk�, a tak�e lubi czynno�ci urz�dnicze, to b�dzie dobrze wykonywał ten zawód..  
 

WYMAGANIA FIZYCZNE I ZDROWOTNE  
 
 In�ynier podejmuj�cy zawód kontrolera jako�ci powinien charakteryzowa� si� dobr� ogóln� 
wydolno�ci� fizyczn�, sprawnym układem kr��enia oraz dobrze rozwini�tymi zmysłami wzroku, 
słuchu i w�chu. Osoby mało odporne psychicznie nie powinny pracowa� w tym zawodzie. Natomiast 
jest mo�liwe jest zatrudnienie osób z ograniczon� sprawno�ci� ko�czyn, szczególnie na stanowisku 
projektanta.  
 

WARUNKI PODJ�CIA PRACY W ZAWODZIE  
 
 Do podj�cia pracy niezb�dne jest wykształcenie wy�sze, niekoniecznie - techniczne. W zawodzie tym 
najbardziej przydatne s� takie studia, które umo�liwiaj�ce zrozumienie podstaw technologicznych 
procesu, którego kontrol� in�ynier si� zajmuje. Poza tym pracuj�c w tym zawodzie trzeba uzupełnia� 
wiedz� na kursach dotycz�cych, np. systemu zapewnienia jako�ci.  
 Przydatna jest znajomo�� j�zyków obcych, szczególnie angielskiego i niemieckiego (czytanie 
literatury fachowej). 

MO�LIWO �CI AWANSU W HIERARCHII ZAWODOWEJ  
 Mo�liwo�ci awansu w tym zawodzie s� ograniczone, niemniej awans mo�e by� bardzo presti�owy, 
np. na głównego technologa czy dyrektora do spraw produkcji. 

MO�LIWO �� PODJ�CIA PRACY PRZEZ DOROSŁYCH  
 W zawodzie in�yniera kontroli jako�ci mog� podejmowa� prac� osoby starsze, pod warunkiem 
uko�czenia studiów wy�szych (np. wieczorowych czy zaocznych), odbycia sta�u wst�pnego na 
stanowisku, poznania danej technologii oraz stosowanych metod pomiarów, analiz i maj�ce 
umiej�tno�ci wspomagania swej pracy komputerem. 
 Najch�tniej zatrudniani s� pracownicy maj�cy do 50 lat. 

ZAWODY POKREWNE 
 
specjalista technolog 
specjalista do spraw ochrony �rodowiska 
specjalista energetyk 
specjalista informatyk 
specjalista do spraw marketingu 
specjalista do spraw badawczych. 
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MO�LIWO �CI ZATRUDNIENIA ORAZ PŁACE 

Na koniec roku 2002 w zawodzie In�ynier kontroli jako �ci - (2149005), liczba osób bezrobotnych 
zarejestrowanych w urz�dach pracy wynosiła 67  osób. W poszczególnych województwach sytuacja 
kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 0 
Kujawsko-pomorskie 1 
Lubelskie 1 
Lubuskie 1 
Łódzkie 3 
Małopolskie 7 
Mazowieckie 7 
Opolskie 1 
Podkarpackie 7 

Podlaskie 0 
Pomorskie 17 �
l�skie 12 �
wi�tokrzyskie 3 

Warmi�sko-mazurskie 1 
Wielkopolskie 4 
Zachodniopomorskie 2 

W drugim półroczu 2002r. liczba ofert pracy zgłoszonych do urz�dów pracy w zawodzie In�ynier 
kontroli jako �ci wynosiła  11. W poszczególnych województwach zgłoszono  oferty pracy  dla 
zawodu w nast�puj�cej ilo�ci: 
Dolno�l�skie 3 
Kujawsko-pomorskie 0 
Lubelskie 1 
Lubuskie 1 
Łódzkie 0 
Małopolskie 2 
Mazowieckie 2 
Opolskie 0 
Podkarpackie 0 

Podlaskie 0 
Pomorskie 1 �
l�skie 1 �
wi�tokrzyskie 0 

Warmi�sko-mazurskie 0 
Wielkopolskie 0 
Zachodniopomorskie 0 

Według danych GUS za 2002 rok przeci�tne wynagrodzenie osób zatrudnionych  w zawodach z grupy 
Architekci, in�ynierowie i pokrewni nie sklasyfikowani w innym miejscu wynosiło 4205,48. Według 
tych danych wynagrodzenie w tej grupie zawodów wynagrodzenie w poszczególnych województwach 
kształtowało si� nast�puj�co 
Dolno�l�skie 3858,32 
Kujawsko-pomorskie 2984,07 
Lubelskie 3161,16 
Lubuskie 4137,52 
Łódzkie 3508,62 
Małopolskie 3704,81 
Mazowieckie 5189,95 
Opolskie 3809,3 
Podkarpackie 2642,04 

Podlaskie 2337,74 
Pomorskie 5858,18 �
l�skie 4070,48 �
wi�tokrzyskie 2558,19 

Warmi�sko-mazurskie 5851,87 
Wielkopolskie 4275,86 
Zachodniopomorskie 3734,8 

Według danych GUS za 2002 liczba osób pełnozatrudnionych w zawodach z grupy Architekci, 
in�ynierowie i pokrewni nie sklasyfikowani w innym miejscu,  wynosiła 7499. Liczba osób 
pełnozatrudnionych w tej grupie zawodów w poszczególnych województwach kształtowała si� 
nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 554 
Kujawsko-pomorskie 352 
Lubelskie 244 
Lubuskie 118 
Łódzkie 350 
Małopolskie 624 
Mazowieckie 1680 
Opolskie 188 
Podkarpackie 399 

Podlaskie 66 
Pomorskie 413 �
l�skie 1111 �
wi�tokrzyskie 202 

Warmi�sko-mazurskie 270 
Wielkopolskie 742 
Zachodniopomorskie 186 
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KONTROLER JAKO �CI WYROBÓW  
kod: 3152(06-07) 
inne nazwy zawodu: brakarz, kontroler jako�ci produkcji 
 

ZADANIA I CZYNNO �CI ROBOCZE 
 
Kontroler jako�ci wyrobu ocenia i odbiera pod wzgl�dem jako�ciowym wyroby wytwarzane w danej 
firmie. Jego zadaniem jest poszukiwanie wad wyrobu powstałych na przykład w czasie produkcji, 
w trakcie transportu (równie� wewn�trznego), na skutek wad dostarczonych materiałów, surowców 
i półproduktów itp. U�ywaj�c przyrz�dów kontrolno - pomiarowych lub oceniaj�c na podstawie 
danych sensorycznych (dotyk, słuch, wzrok, zapach) sprawdza on, czy dany produkt spełnia okre�lone 
normy. Normy te s� ustanawiane przez instytucje zewn�trzne (np. Polski Komitet Normalizacyjny) 
lub, w przypadku niektórych wyrobów i firm, samodzielnie przez producenta. 
Efektem ko�cowym jego pracy powinno by� zminimalizowanie napływaj�cych z zewn�trz reklamacji 
jako�ciowych, co w konsekwencji powinno doprowadzi� do poprawy efektywno�ci wytwarzania oraz 
poprawy pozycji marketingowej firmy.  
Kontrola jako�ci obecna jest w całym procesie produkcyjnym. Zaczyna si� ona od tzw. kontroli 
wej�ciowej. Sprawdzana jest jako�� dostarczanych od kooperantów materiałów, półproduktów 
i produktów. Zazwyczaj nie ma mo�liwo�ci sprawdzenia cało�ci dostawy. W zwi�zku z tym 
wybierana jest reprezentatywna próbka dostaw i tylko ona podlega szczegółowej ocenie. Badanie 
i ocena dostaw prowadzona jest z punktu widzenia ró�nych parametrów. Na przykład przy ocenie 
dostarczanych produktów spo�ywczych sprawdza si� zawarto�� składników od�ywczych, białka, 
tłuszczów, konserwantów. Przy innych dostarczanych produktach badane mog� by� przykładowo 
wła�ciwo�ci fizykalne (np. twardo��), czy sensoryczne (np. barwa). Dalszy etap kontroli to tzw. 
kontrola mi�dzyoperacyjna. Sprawdzana jest tutaj jako�� wyrobów na poszczególnych etapach ich 
produkcji. Ostatni etap to kontrola wyj�ciowa. Z danej serii pobiera si� reprezentatywn� próbk� 
i bada, czy wła�ciwo�ci produktu ko�cowego mieszcz� si� w granicach wyznaczonych przez przyj�te 
normy. Sprawdza si� tak�e jako�� opakowania. Je�li ocena wypadła negatywnie, to produkt nie trafia 
do klienta lub przyznawana mu jest ni�sza klasa jako�ci. Kontrolowany jest tak�e sposób 
przechowywania gotowych produktów w magazynach oraz sposób ich transportu. Je�li mimo tych 
wszystkich działa� zdarzy si�, �e do klienta trafi wybrakowany towar, to odpowiedni dział firmy 
przyjmuje reklamacje, a kontroler jako�ci ocenia jej zasadno��. 
Oprócz podejmowania opisanych powy�ej czynno�ci sprawdzaj�cych kontroler jako�ci uczestniczy 
w organizowaniu procesu produkcji. Chodzi bowiem o to, by nie tyle wychwytywa� złe wyroby, ale 
raczej nie dopuszcza� do ich produkowania. Dlatego kontroler jako�ci przedstawia propozycje 
zmierzaj�ce do usprawnienia procesu produkcyjnego. 
Do codziennych obowi�zków kontrolera nale�y tak�e prowadzenie odpowiedniej dokumentacji, 
sporz�dzanie raportów kontrolnych i okresowych. 
W wielu firmach wprowadzany jest obecnie tzw. system zapewnienia jako�ci. Okre�la si� w nim 
cało�ciowy model zapewniania wysokiej jako�ci produktów oraz szczegółowe procedury maj�ce na 
celu jego realizacj�. Kontroler jako�ci mo�e uczestniczy� w tworzeniu wspomnianego systemu, 
a tak�e, po odpowiednim przeszkoleniu, mo�e przeprowadza� wewn�trzne audity.  

�RODOWISKO PRACY 
 
materialne �rodowisko pracy 
 
Kontrolerzy jako�ci s� zaanga�owani w cały proces produkcji. Pracuj� zatem zarówno w magazynach, 
halach produkcyjnych, jak i w pomieszczeniach biurowych czy laboratoriach, gdzie przeprowadzane 
s� specjalne badania i testy.  
Na stanowisku kontrolera jako�ci mog� wyst�powa� pewne zagro�enia fizyczne. S� one podobne do 
tych, jakie wyst�puj� na stanowiskach produkcyjnych i zale�� od tego, w jakim zakładzie kontroler 
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jest zatrudniony i co si� w nim produkuje. Mo�na na przykład pracowa� w hałasie, w wysokiej 
temperaturze, w zapyleniu itp. Ci kontrolerzy, którzy wykonuj� swoj� prac� w laboratoriach, nara�eni 
mog� by� na zagro�enia zwi�zane z przeprowadzanymi badaniami i testami (np. pr�d o wysokim 
napi�ciu, odczynniki chemiczne itp.). 
 
warunki społeczne 
 
Praca kontrolera ma charakter raczej indywidualny, chocia� jego kontakty z innymi pracownikami 
mo�na zaliczy� do do�� cz�stych. Oprócz szeroko rozumianej współpracy polegaj� one na 
organizowaniu, informowaniu, udzielaniu rad. S� one bardziej intensywne przy nadzorowaniu 
produkcji, za� mniej intensywne przy kontroli wyrobu. Praca kontrolera jako�ci mo�e te� wi�za� si� 
z cz�stszym ni� w innych zawodach wyst�powaniem konfliktów.  
 
warunki organizacyjne 
 
Praca odbywa si� zazwyczaj w takich samych godzinach, jak praca produkcyjna. Je�li obowi�zuje 
system zmianowy, to kontrolerzy pracuj� w tym systemie, je�li praca odbywa si� w nocy, to 
kontrolerzy równie� pracuj� w nocy.  
Praca jest nadzorowana przez kierownika kontroli jako�ci, który za wyniki jako�ciowe odpowiada 
najcz��ciej bezpo�rednio przed dyrektorem naczelnym. Pion kontroli najcz��ciej nie jest 
podporz�dkowany pionom produkcyjnym - chodzi tu bowiem o zapewnienie kontrolerom pewnej 
niezale�no�ci.  
Prac� cechuje do�� du�a rutynowo��. Poza odpowiedzialno�ci� za jako�� wyrobu nie ma tu �adnej 
dodatkowych obci��e�, o ile za takie nie una� konieczno�ci przestrzegania przepisów i zasad bhp. 
 
 

WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE 
 
W zawodzie kontrolera jako�ci bardzo wa�na jest rzetelno�� i dokładno��. Produkt, który przechodzi 
przed r�ce kontrolera musi by� bowiem dokładnie i dobrze oceniony. Zauwa�one musz� by� 
wszystkie, nawet najmniejsze, braki i bł�dy. St�d bardzo wa�na jest spostrzegawczo��. Jako�� 
niektórych produktów oceniana jest organoleptycznie. Wa�na jest zatem sprawno�� narz�dów 
zmysłów. W innych przypadkach kontroler musi umie� posługiwa� si� okre�lonymi przyrz�dami 
kontrolno - pomiarowymi.  
Kontroler powinien tak�e cechowa� si� pewn� niezale�no�ci�. Chodzi bowiem o to, by nie ulegał 
presji osób, których efekty pracy s� kontrolowane. Powinien tak�e wykazywa� pewn� umiej�tno�� 
post�powania z lud�mi, co szczególnie przydaje si� wtedy, gdy musi za�egnywa� pojawiaj�ce si� 
konflikty oraz załatwia� sprawy zwi�zane z reklamacj� produktów. 
Bardzo wa�na jest profesjonalna wiedza zwi�zana nie tylko z metodami kontroli jako�ci i systemami 
zapewniania jako�ci, ale tak�e z dziedzin� produkcji, z któr� ma si� do czynienia. Innych kwalifikacji 
oczekuje si� bowiem od kontrolera pracuj�cego przy produkcji wyrobów mleczarskich, a innych od 
tego, który jest zatrudniony przy produkcji samochodów. 
 
 

WYMAGANIA FIZYCZNE I ZDROWOTNE 
Wymagania zdrowotne s� uzale�nione od tego, jakie stanowisko zajmuje kontroler, czym si� zajmuje 
oraz od tego, w jakiej bran�y pracuje. Przykładowo - od kontrolera pracuj�cego w firmie 
kosmetycznej wymaga si� du�ej sprawno�ci narz�dów w�chu i wzroku, od tego który jest zatrudniony 
w przemy�le spo�ywczym wymaga si� dodatkowo dobrze rozwini�tego zmysłu smaku. Pracownik 
zatrudniony przy produkcji na przykład samochodów musi by� przygotowany na to, i� do 
wykonywania jego pracy konieczny b�dzie do�� du�y wysiłek fizyczny. Wymaganie fizyczne 
i zdrowotne s� zatem zindywidualizowane. 
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Na niektórych stanowiskach mo�liwe jest zatrudnianie osób niepełnosprawnych.  
 
 

WARUNKI PODJ�CIA PRACY W ZAWODZIE 
 
Z racji uzale�nienia stanowisk kontroli od rodzaju kontrolowanej produkcji mog� tu wyst�powa� 
ró�ne potrzeby w dziedzinie wykształcenia. Elektryk nie mo�e na przykład sprawdza� jako�� 
kosmetyków. Wymagania dotycz�ce wykształcenia ustala sam pracodawca. Kandydat do pracy cz�sto 
musi uko�czy� odpowiednie szkolenia i uzyska� uprawnienia, np. kontroler jako�ci w fabryce kabli 
musi posiada� �wiadectwo SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich) dopuszczaj�ce go do pracy 
z urz�dzeniami powy�ej 1 kV. 
W dotychczasowej praktyce utarło si�, �e na stanowiska kontrolne przesuwa si� osoby, które z racji 
wieku, stanu zdrowia mog� gorzej dawa� sobie rad� na dotychczas zajmowanych stanowiskach 
produkcyjnych, a których ogromne do�wiadczenie zawodowe warto wykorzysta�. Innymi kryteriami 
posługuje si� pracodawca, gdy potrzeba mu pracowników kontroli obsługuj�cych laboratoria, 
aparatur� kontrolno-pomiarow�, komputery ze specjalnym oprogramowaniem itp. - tu potrzeba 
absolwentów odpowiednich techników, a coraz cz��ciej osób z wy�szym wykształceniem 
kierunkowym. Mo�na powiedzie�, �e w dziedzinie „zarz�dzania jako�ci�” coraz bardziej kładzie si� 
nacisk na wykształcenie: minimum technik, jeszcze lepiej dyplomowany specjalista. Wraz 
z wdra�aniem systemu ISO 9000 mo�na oczekiwa� odchodzenia od tradycyjnego zawodu brakarza na 
rzecz organizatora procedur kontrolnych dla wszystkich stanowisk pracy - jako �e proces kontroli 
b�dzie ci�gły.  
 
 
mo�liwo�� awansu w hierarchii zawodowej  
 
Mo�liwo�� awansu jest ograniczona. Kontroler jako�ci mo�e zosta� kierownikiem działu kontroli. 
Awans uzale�niony jest od posiadanego do�wiadczenia, talentów organizatorskich, wiedzy 
i przygotowania zawodowego.. 
Coraz cz��ciej mówi si� te� o audytorach ISO 9000, tj. specjalistach od wdra�ania systemu 
zapewnienia jako�ci w zakładzie pracy i na poszczególnych stanowiskach. Od pewnego czasu 
prowadzone s� podyplomowe (płatne) szkolenia dla audytorów ISO 9000. 

MO�LIWO �� PODJ�CIA PRACY PRZEZ DOROSŁYCH 
Istniej� tutaj pewne ograniczenia. Nie wi��� si� one jednak z wiekiem kandydata do pracy, a raczej 
z okresem ewentualnej przerwy w wykonywaniu pracy kontrolera. Osoba chc�ca powróci� po 
przerwie do wykonywania zawodu musi by� �wiadoma zmian technologicznych i organizacyjnych, 
które podczas jej nieobecno�ci mogły nast�pi�. Zmieni� si� mógł park maszynowy, obowi�zuj�ce 
normy, standardy jako�ci i inne wymogi formalno-techniczne. 

ZAWODY POKREWNE 
in�ynier kontroli jako�ci 
pakowacz 
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MO�LIWO �CI ZATRUDNIENIA ORAZ PŁACE] 

Na koniec roku 2002 w zawodzie Kontroler jako �ci wyrobów / produkcji  - (3150301), liczba osób 
bezrobotnych zarejestrowanych w urz�dach pracy wynosiła 2530  osób. W poszczególnych 
województwach sytuacja kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 286 
Kujawsko-pomorskie 192 
Lubelskie 131 
Lubuskie 83 
Łódzkie 266 
Małopolskie 140 
Mazowieckie 467 
Opolskie 98 
Podkarpackie 110 

Podlaskie 46 
Pomorskie 108 �
l�skie 285 �
wi�tokrzyskie 52 

Warmi�sko-mazurskie 47 
Wielkopolskie 147 
Zachodniopomorskie 72 

W drugim półroczu 2002r. liczba ofert pracy zgłoszonych do urz�dów pracy w zawodzie Kontroler 
jako�ci wyrobów / produkcji  wynosiła  249. W poszczególnych województwach zgłoszono  oferty 
pracy  dla zawodu w nast�puj�cej ilo�ci: 
Dolno�l�skie 23 
Kujawsko-pomorskie 9 
Lubelskie 10 
Lubuskie 27 
Łódzkie 30 
Małopolskie 6 
Mazowieckie 30 
Opolskie 28 
Podkarpackie 9 

Podlaskie 5 
Pomorskie 3 �
l�skie 30 �
wi�tokrzyskie 4 

Warmi�sko-mazurskie 4 
Wielkopolskie 22 
Zachodniopomorskie 9 

Według danych GUS za 2002 rok przeci�tne wynagrodzenie osób zatrudnionych  w zawodach z grupy 
Kontrolerzy jako�ci wyrobów wynosiło 2131,05. Według tych danych wynagrodzenie w tej grupie 
zawodów wynagrodzenie w poszczególnych województwach kształtowało si� nast�puj�co 
Dolno�l�skie 2189,91 
Kujawsko-pomorskie 1816,76 
Lubelskie 1651,12 
Lubuskie 1957,82 
Łódzkie 2025,56 
Małopolskie 2133,13 
Mazowieckie 2473,33 
Opolskie 1873,94 
Podkarpackie 2135,88 

Podlaskie 1955,28 
Pomorskie 2815,98 �
l�skie 2146,95 �
wi�tokrzyskie 1839,82 

Warmi�sko-mazurskie 2095,12 
Wielkopolskie 2045,4 
Zachodniopomorskie 2160,07 

Według danych GUS za 2002 liczba osób pełnozatrudnionych w zawodach z grupy Kontrolerzy 
jako�ci wyrobów,  wynosiła 27997. Liczba osób pełnozatrudnionych w tej grupie zawodów w 
poszczególnych województwach kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 2253 
Kujawsko-pomorskie 1220 
Lubelskie 1287 
Lubuskie 1197 
Łódzkie 2009 
Małopolskie 1896 
Mazowieckie 3382 
Opolskie 885 
Podkarpackie 2052 

Podlaskie 441 
Pomorskie 1231 �
l�skie 4735 �
wi�tokrzyskie 744 

Warmi�sko-mazurskie 978 
Wielkopolskie 3073 
Zachodniopomorskie 614 
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PAKOWACZ R�CZNY 
kod: 932103 
inne nazwy zawodu:  

ZADANIA I CZYNNO �CI ROBOCZE 
Podstawowym celem pracy pakowacza r�cznego jest pakowanie lub opakowywanie gotowego wyrobu 
(rzadziej półproduktu, np. podzespołów elektronicznych) do opakowa�: wyprasek, pudełek, kartonów, 
paczek lub skrzynek, przy czym czynno�� ta wykonywana jest r�cznie. 
Proces pakowania r�cznego mo e dotyczy

�
 wyrobów ju opakowanych przez automat, np. do 

pakowania cukierków w papierki. Pakowacz wykonuje r�cznie czynno�� pakowania napełnionych 
cukierkami pudełek do du ych kartonów, wa�y je, zakleja je ta�m� samoprzylepn�, a nast�pnie 
odstawia na palet�, któr� zabiera wózek widłowy. Pakowanie r�czne mo�e si� odbywa

�
 nie tylko 

bezpo�rednio przy ta�mie produkcyjnej (automacie paczkuj�cym), ale równie� w pomieszczeniu 
magazynowym, gdzie gotowy wyrób le�akuje na półkach. Taka sytuacja ma miejsce np. w wytwórni 
materiałów biurowych, gdzie laski plasteliny le akuj� na półkach magazynu, sk�d pakowaczka sortuje 
je według kolorów, wkłada do opakowa�, a nast�pnie opakowania wkłada w kartony, zakleja ta�m� i 
odstawia na bok. 
Zwykle pakowacz posługuje si� prostymi narz�dziami jak szufelka, paletka, zaklejarka z ta�m� 
samoprzylepna; prace sw� wykonuje najcz��ciej w pozycji stoj�cej, przechodzi, przekłada kartony, 
ci�gnie, podnosi i przesuwa je. Mo�e dokonywa

�
 i innych czynno�ci, np. wa�y�, dosypywa

�
 lub 

odsypywa
�
 (zakłady cukiernicze) lub przeprowadza

�
 pobie n� kontrol� jako�ci wyrobu (małe zakłady 

produkuj�ce niewielkie ilo�ci np. farb plakatowych), najcz��ciej jednak pakowacz skupia si� na 
rutynowej czynno�ci pakowania produktu do opakowa� zbiorczych (kartonów). W zakładach 
farmaceutycznych pakowacze r�czni pracuj� przy pakowaniu tylko niektórych produktów (leków): 
pakuj� r�cznie tylko takie opakowania, które mogłyby ulec uszkodzeniu podczas pakowania przez 
automat: szklane fiolki i ampułki ustawiane s� na specjalnych paletkach z okr�głymi otworami, a 
nast�pnie pakowane w kartonowe pudełka. Pakowanie leków odbywa si� w mi�kkich r�kawiczkach z 
dzianiny zapewniaj�cych dobre czucie palców, ale zabezpieczaj�cych dłonie pakowaczki przed 
skaleczeniem o metalowe okucia w pudełkach na leki (okucia wzmacniaj� pudełko i zabezpieczaj� 
fiolki przed stłuczeniem). W przemy�le cukierniczym te� stosowane s� r�kawiczki zabezpieczaj�ce 
przed kontaktem z wurobami spo�ywczymi. W zakładach farmaceutycznych nadzór nad pakowaniem 
jest bardzo �cisły, gdy normy dotycz�ce pakowania leków, a nawet naklejania etykiet na 
opakowaniach s� wyj�tkowo surowe. W zakładach cukieriniczych praca pakowacza kontrolowana jest 
pod wzgl�dem zachowania wysokich standardów higieny. Pakowacz r�czny jest zwykle ostatnim 
ogniwem w procesie produkcji, odpowiedzialnym za opakowanie wyrobu; zabezpieczenie go i 
przygotowanie do transportu (oklejenie ta�m�, naklejenie etykiet), funkcje kontrolera jako�ci pełni 
pakowacz bardzo rzadko i to tylko w przypadku, gdy produkcja odbywa si� na mał� skal�, wyrób jest 
nieskomplikowany, łatwy do skontrolowania. 
W obr�bie zqawodu pakowacza istniej� ró�ne stanowiska pracy charakterystyczne dla danego 
zakładu; wynika to ze stopnia automatyzacji w zakladzie oraz z profilu produkcji (np. kruche, 
nietrwałe wyroby). W du�ych zakładach cukierniczych s� to stanowiska: pakowacz prowadz�cy 
automat do zawijania karmelków, pakowacz prowadz�cy automat paczkuj�cy pojedyncze cukierki, 
pakowacz r�czny pakuj�cy opakowane wyroby do kartonów. W zakładach spo�ywczych (np. 
browarze, wytwórni napojów gazowanych) pakowacz ta�mowy, który r�cznie przekłada napełnione 
butelki do kontenerów lub skrzynek. W małych zakładach produkuj�cych kruche, łatwo ulegaj�ce 
uszkodzeniom przedmioty ( np. ozdoby choinkowe) procesy pakowania wykonuje sam pakowacz bez 
udziału maszyn, automatów itp. 

�RODOWISKO PRACY 
materialne �rodowisko pracy 
Praca pakowacza odbywa si� zwykle w zamkni�tych pomieszczeniach produkcyjnych, przy ta�mie 
produkcyjnej, automatach pakuj�cych,w stałej temperaturze, zwykle przy dobrym o�wietleniu, w 
pewnych przypadkach (kontakt z lekami, �ywno�ci�, wyrobami precyzyjnymi) w warunkach o 
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okre�lonej, stałej wilgotno�ci powietrza, a w wytwórniach farmaceutyków w warunkach sterylnych. 
Pewn� uci��liwo�� mo�e stanowi

�
 hałas, szum pracuj�cych urz�dze� produkcyjnych, teoretycznie nie 

powinien on przekracza
�
 85 decybeli. W zakładach farmaceutycznych pakowacz na niektórych 

oddziałach pracuje w obni onej temperaturze otoczenia (+ 10 st. C). w przemy�le cukierniczym 
temperatura na hali wynosi 16-18 st.C. 
 
warunki społeczne  
 
Praca pakowacza ma charakter indywidualny lub zespołowy (w zale no�ci od wielko�ci 
przedsi�biorstwa mo�e by

�
 zatrudniony 1 pakowacz lub kilkunastu, pracuj�cych na 2-3 zmiany lub w 

systemie 4-brygadowym). 
W czasie pracy pakowacz ma zwykle ci�gły kontakt z innymi pracownikami, nawet gdy pracuje 
samodzielnie. Zadania ustala rytm produkcyjny zakładów wynikaj�cy z pr�dko�ci maszyn pakuj�cych, 
tempo pracy innych pracowników lub bezpo�redni przeło�ony (np. brygadzista zmiany). W sytuacji, 
gdy pakowacz kontroluje zapakowany towar, staje si� bezpo�rednio odpowiedzialny za jako�� 
wyrobu. 
 
warunki organizacyjne 
 
Pakowacz pracuje zwykle 8 godzin dziennie, w du ych zakładach w systemie 2-3 zmianowym, w 
mniejszych przedsi�biorstwach godziny pracy s� stałe. Praca mo�e si� odbywa

�
 w dzie� i w nocy, w 

stałym miejscu pracy. Wymagany jest ubiór roboczy (fartuch) lub specjalne ubranie robocze (gdy 
wymagane s� sterylne warunki, np. w zakładach farmaceutycznych, spo�ywczych, cukierniczych), do 
przenoszenia opakowa� pakowacz mo�e u�ywa

�
 r�kawic. 

Zwykle pełni funkcj� pracownika-podwładnego, ale niekiedy mo�e mie
�
 dodatkowe uprawnienia do 

kontrolowania jako�ci wyrobów (np. losowo wybranej partii) lub usuni�cia wybrakowanego produktu. 
 

WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE 
 
Pakowacz powinien charakteryzowa

�
 si� umiej�tno�ci� pracy w warunkach monotonnych 

(przesuwaj�ca si� ta�ma, powtarzaj�ce si� w sposób ci�gły czynno�ci) i w szybkim tempie, nad��aj�c 
np. za pr�dko�ci� działania automatu paczkuj�cego, aby nie powodowa

�
 przestojów całej linii. 

Dodatkowo wa�n� cech� pakowacza jest koordynacja wzrokowo-ruchowa, mo liwie szybkie 
wynajdywanie wybrakowanych produktów; wykonywanie kilku czynno�ci jednocze�nie np. 
pakowanie, wa�enie, odsypywanie, zaklejanie kartonów, oraz harmonijna współpraca z innymi 
pracownikami z danego zespołu produkcyjnego. Do pracy na stanowisku pakowacza kwalifikuj� si� 
osoby obdarzone stosunkowo dobrym wzrokiem (z umiej�tno�ci� rozró niania barw) i czuciem 
dotykowym.  
 
WYMAGANIA FIZYCZNE I ZDROWOTNE 
 
Praca pakowacza nale�y do prac lekkich lub �rednio ci��kich. Po��dany jest ogólny dobry stan 
zdrowia, sprawny wzrok i pewna sprawno�� układu kostno-stawowego z uwagi na konieczno�� pracy 
w pozycji stoj�cej, przemieszczania si� i przenoszenia opakowa�. Przydatnym, wa�nym czynnikiem 
jest zmysł dotyku, umo�liwiaj�cy sprawne wykonywanie czynno�ci pakowania przedmiotów 
delikatnych, np. porcelany, szkła, ozdób choinkowych, tak aby ich nie uszkodzi

�
. Mo�liwe jest 

zatrudnienie osób niepełnosprawnych, z uszkodzeniami zmysłu słuchu i narz�dów mowy 
(głuchoniemych, niedosłysz�cych), zdolnych jednak do samodzielnego pakowania, przenoszenia itd. 
 
 

WARUNKI PODJ�CIA PRACY W ZAWODZIE 
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Poziom wykształcenia: obecnie wymagane jest wykształcenie przynajmniej podstawowe, cho
�
 zdarza 

si�, �e starsi pracownicy w du�ych zakładach legitymuj� si� niepełnym wykształceniem 
podstawowym. Do pracy pakowacza s� preferowane raczej kobiety, ale w niektórych zakładach 
mechanicznych i motoryzacyjnych wykonuj� ten zawód m��czy�ni. 
 
MO�LIWO�� AWANSU W HIERARCHII ZAWODOWEJ 
Mo�liwo�ci awansu wprawdzie ograniczone, jednak istniej�, zale�ne s� od motywacji samego 
pakowacza; uko�czenie wieczorowej szkoły �redniej, szkole� i kursów mo�e umo�liwi

�
 awans na 

operatora maszyn, brygadzist� lub kierownika działu, kontrolera itd. Mniejsze mo�liwo�ci awansu s� 
w małych przedsi�biorstwach zatrudniaj�cych np. tylko 1 pakowacza. 
 
MO�LIWO�� PODJ�CIA PRACY PRZEZ DOROSŁYCH 
 
W wi�kszo�ci przypadków nie ma górnej granicy wieku, warunkiem jest dobry ogólny stan zdrowia, 
w zakładach, np. farmaceutycznych, s� jednak pewne normy okre�laj�ce maksymaln�, górn� granic� 
wieku zatrudnionego na 40-50 lat. 
W warunkach chałupniczych mog� przeprowadza

�
 j� nawet emeryci (opakowania przenosi inny, 

młodszy pracownik). 

ZAWODY POKREWNE 
 
wytwórca opakowa� z papieru i tektury 
sortowacz włokien 
doker 
operator maszyn do przetwórstwa �ywno�ci i produktów pokrewnych 
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MO
�

LIWO�� ZATRUDNIENIA ORAZ PŁACE 
Na koniec roku 2002 w zawodzie Pakowacz r�czny - (9320201), liczba osób bezrobotnych 
zarejestrowanych w urz�dach pracy wynosiła 9792  osób. W poszczególnych województwach 
sytuacja kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 775 
Kujawsko-pomorskie 869 
Lubelskie 469 
Lubuskie 252 
Łódzkie 935 
Małopolskie 528 
Mazowieckie 1550 
Opolskie 450 
Podkarpackie 486 

Podlaskie 145 
Pomorskie 570 
�l�skie 977 
�wi�tokrzyskie 106 
Warmi�sko-mazurskie 298 
Wielkopolskie 1021 
Zachodniopomorskie 361 

W drugim półroczu 2002r. liczba ofert pracy zgłoszonych do urz�dów pracy w zawodzie Pakowacz 
r�czny wynosiła  2488. W poszczególnych województwach zgłoszono  oferty pracy  dla zawodu w 
nast�puj�cej ilo�ci: 
Dolno�l�skie 377 
Kujawsko-pomorskie 124 
Lubelskie 63 
Lubuskie 79 
Łódzkie 189 
Małopolskie 144 
Mazowieckie 159 
Opolskie 53 
Podkarpackie 71 

Podlaskie 15 
Pomorskie 151 
�l�skie 359 
�wi�tokrzyskie 74 
Warmi�sko-mazurskie 115 
Wielkopolskie 356 
Zachodniopomorskie 159 

Według danych GUS za 2002 rok przeci�tne wynagrodzenie osób zatrudnionych  w zawodach z grupy 
Pakowacze r�czni i inni robotnicy pomocniczy wynosiło 1584,93. Według tych danych 
wynagrodzenie w tej grupie zawodów wynagrodzenie w poszczególnych województwach 
kształtowało si� nast�puj�co 
Dolno�l�skie 1570,98 
Kujawsko-pomorskie 1469,69 
Lubelskie 1685,17 
Lubuskie 1421,47 
Łódzkie 1205,85 
Małopolskie 1486,14 
Mazowieckie 1776,01 
Opolskie 1936,26 
Podkarpackie 1423,11 

Podlaskie 1299,22 
Pomorskie 1558,3 
�l�skie 1355,53 
�wi�tokrzyskie 1787,72 
Warmi�sko-mazurskie 1852,52 
Wielkopolskie 1933,15 
Zachodniopomorskie 1468,52 

Według danych GUS za 2002 liczba osób pełnozatrudnionych w zawodach z grupy Pakowacze r�czni 
i inni robotnicy pomocniczy,  wynosiła 36274. Liczba osób pełnozatrudnionych w tej grupie zawodów 
w poszczególnych województwach kształtowała si� nast�puj�co: 
Dolno�l�skie 4002 
Kujawsko-pomorskie 1952 
Lubelskie 1382 
Lubuskie 1047 
Łódzkie 3357 
Małopolskie 4227 
Mazowieckie 5506 
Opolskie 1247 
Podkarpackie 1176 

Podlaskie 285 
Pomorskie 1977 
�l�skie 3262 
�wi�tokrzyskie 1196 
Warmi�sko-mazurskie 1130 
Wielkopolskie 3375 
Zachodniopomorskie 1153 
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