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ZOSTAŃ SPECJALISTĄ W PRZEMYŚLE MODY

PRZEMYSŁ MODY CZEKA NA CIEBIE
I TWOJE POMYSŁY!

Ukształtowanie umiejętności konstruowania 
odzieży, profesjonalnego szycia może być 
źródłem satysfakcji osobistej i początkiem 
interesującej kariery zawodowej



WYBRANE USŁUGI 
W SEKTORZE ODZIEŻOWYM

zlecenia szycia i przeszycia odzieży damskiej, 
męskiej, dziecięcej, sportowej, roboczej, z tkanin, 
dzianin, dostarczenie gotowego wyrobu zgodnie  
z aktualnym zapotrzebowaniem

usługi szycia od projektu do gotowego wyrobu, 
projektowanie lub odwzorowanie na postawie 
rysunku, zdjęcia lub pomysłu

wykonywanie konstrukcji wyjściowej, szablonów 
odzieży, odszycie pierwowzoru, sporządzenie 
dokumentacji technicznej, w tym kosztorysu

zamówienie potrzebnych półproduktów: tkanin, 
nici, dodatków krawieckich, metek, opakowań 
jednostkowych i zbiorczych, itp., na podstawie 
takich informacji jak ilość modeli w zleceniu, 

zaprojektowanie procesu technologicznego 
produkcji, podczas którego ustalane są normy 
czasu pracy na wykonanie poszczególnych operacji 
dla pracowników, przygotowanie  szablonów 
produkcyjnych wraz z rysunkiem rozkroju

Jedna z sukienek o nazwie „Thunderstorm”, 
zaprezentowana na wystawie „Made in Future” 
w Mediolanie, została wykonana z dopasowanej 
holograficznej skóry i dźwiękoreaktywnych 
animowanych paneli elektroluminescencyjnych. 
Podczas zmiany dźwięku lub jego głośności, 
sukienka reaguje zmianą iluminacji. Z kolei 
sukienka „Rainforest” reaguje zmianą koloru na 
światło słoneczne i wodę przechodząc  
od biało-czarnego do żywych kolorów.

Czy wiesz, że ...



ZAWODY, JAKIE MOŻESZ UZYSKAĆ
W SYSTEMIE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 

Krawiec, specjalista w:

• konstruowaniu i modelowaniu wyrobów odzieżowych
• dobieraniu materiałów i dodatków do wyrobów odzieżowych
• obsługiwaniu maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania 

wyrobów odzieżowych
• wytwarzaniu wyrobów odzieżowych 

Technik przemysłu mody, specjalista w:

• projektowaniu wyrobów odzieżowych
• obsługiwaniu maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania 

wyrobów odzieżowych
• opracowywaniu dokumentacji wyrobów odzieżwych
• wytwarzaniu wyrobów odzieżowych organizowaniu i kontrolowaniu procesów
• prowadzeniu działań związanychz marketingiem

TECHNIKUM (5 lat)

Inny przykład ścieżki kształcenia zawodowego

ZAPLANUJ SWOJĄ ŚCIEŻKĘ KSZTAŁCENIA 
W SEKTORZE ODZIEŻOWYM 

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA (3 lata)

753105
KRAWIEC

1 KWALIFIKACJA
MOD.03.

Projektowanie i wytwarzanie 
wyrobów odzieżowych

932915
PRACOWNIK POMOCNICZY 

KRAWCA

1 KWALIFIKACJA
MOD.07.

Wykonywanie prostych 
wyrobów odzieżowych

311942
TECHNIK PRZEMYSŁU MODY

MOD.03.
Projektowanie i wytwarzanie 

wyrobów odzieżowych

MOD.011.
Organizacja procesów wytwarzania 

wyrobów odzieżowych

SZKOŁA BRANŻOWA

I STOPNIA
MOD.03. 

Projektowanie i wytwarzanie 
wyrobów odzieżowych

II STOPNIA
MOD.11. 

Organizacja procesów wytwarzania 
wyrobów odzieżowych



Osoby związane z branżą mody są fachowcami z różnych dziedzin

Jeśli interesujesz się modą, ale nie wiesz, co konkretnie chciałbyś robić 
zawodowo, możesz spróbować swoich sił w różnych zawodach występujących 
w sektorze odzieżowym.

Przykłady zatrudnienia:
• zakłady odzieżowe – laboratorium, wzorcownia, dział przygotowania 

produkcji, szwalnia, wykończalnia, dział kontroli jakości,
• zakłady usługowe – krawiectwo miarowe, pogotowie krawieckie
• media branżowe 
• własny zakład usługowy
• samodzielna firma kreowania mody i stylizacji ubioru
• organizator pokazów mody
• fotograf i dziennikarz mody
• projektant mody – konstruktor odzieży

ORGANIZACJA PRODUKCJI
I DYSTRYBUCJI ODZIEŻY

WYKONANIE KONSTRUKCJI

KOSZTORYS PRODUKCYJNY

OPTYMALIZACJA PRODUKCJI

NADZÓR NAD JAKOŚCIĄ

MARKETING

SPRZEDAŻ

PROJEKTOWANIE ODZIEŻY

NOWE TECHNOLOGIE 
W SEKTORZE ODZIEŻOWYM

Jedną z pierwszych gałęzi 
odzieżowych, w której zostały 
zastosowane nowe technologie jest 
odzież sportowa. Stroje sportowe 
mają być przede wszystkim wygodne i 
funkcjonalne.

Innym sposobem wykorzystania 
najnowszych osiągnięć 
technologicznych w modzie jest druk 
3D. 
Na podstawie projektu wykonanego 
w programie komputerowym można 
wydrukować praktycznie wszystko.



SEKTOR ODZIEŻOWY 
POTRZEBUJE SPECJALISTÓW

Przemysł mody to nie tylko pokazy 
mody, projektowanie ubiorów, wybiegi, 
kolekcje, to przede wszystkim:

• specjalistyczna wiedza
• unikatowe umiejętności
• nowoczesność i innowacje

Przy konstruowaniu i projektowaniu 
ubrań szczególnie przydatna jest 
wyobraźnia przestrzenna, kreatywność 
i zdolności plastyczne. Przy produkcji 
odzieży istotna jest dokładność, 
spostrzegawczość oraz rozwinięty zmysł 
estetyczny.

Warto być specjalistą!

zainteresowania
i umiejętności

ciekawy zawód

pewna praca
zadowolenie 
satysfakcja

Pamiętaj, że po ukończeniu szkoły ponadpodstawowej 
możesz kontynuować edukację na uczelni wyższej.

kontakt: modakompetencje.pl

SEKTOR MODY CZEKA NA CIEBIE




