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ZOSTAŃ SPECJALISTĄ W PRZEMYŚLE SKÓRZANYM I OBUWNICZYM

PRZEMYSŁ MODY CZEKA NA CIEBIE
I TWOJE POMYSŁY!
Specjalizuj się w obszarze sektora skórzanego 
obuwnictwa, garbarstwa i galanterii skórzanej. 
Przemysł skórzany i obuwniczy to stale rosnący 
sektor gospodarki.



II STOPNIA
KWALIFIKACJA MOD.10. 

Organizacja i prowadzenie procesów 
wytwarzania obuwia

ZAPLANUJ SWOJĄ ŚCIEŻKĘ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 
W ZAWODACH BRANŻY PRZEMYSŁU MODY (MOD)

W SEKTORZE SKÓRZANYM I OBUWNICZYM

TECHNIKUM (5 lat)

311926
TECHNIK TECHNOLOGII

WYROBÓW SKÓRZANYCH

311912
TECHNIK
GARBARZ

311916
TECHNIK

OBUWNIK

1 KWALIFIKACJA
MOD.04.

Wykonywanie i renowacja 
wyrobów kuśnierskich

lub
MOD.02.

Wykonywanie i renowacja 
wyrobów kaletniczych

oraz
MOD.04.

Organizacja i prowadzenie
procesów wytwarzania

2 KWALIFIKACJA
MOD.01.

Wyprawiamnie skór
oraz

MOD.09.
Organizacja 

i prowadzenie 
procesu 

wyprawy skór

1 KWALIFIKACJA
MOD.01.

Wyprawianie 
skór

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA (3 lata)

753106
KUŚNIERZ

1 KWALIFIKACJA
MOD.04.

Wykonywanie  
i renowacja wyrobów 

kuśnierskich

753702
KALETNIK

1 KWALIFIKACJA
MOD.02.

Wykonywanie  
i renowacja wyrobów 

kaletniczych

753501
GARBARZ

753602
OBUWNIK

1 KWALIFIKACJA
MOD.01.

Wyprawianie 
skór

1 KWALIFIKACJA
MOD.05.

Wytwarzanie
obuwia

Inny przykład ścieżki kształcenia zawodowego

SZKOŁA BRANŻOWA

I STOPNIA
KWALIFIKACJA MOD.05. 

Wytwarzanie obuwia

Warto być specjalistą!

zainteresowania
i umiejętności

ciekawy zawód

pewna praca
zadowolenie 
satysfakcja



Kuśnierz
Konstruuje i modeluje wyrobów kuśnierskie, dobiera i ocenia 
jakości skór futerkowych i dodatków do wyrobu kuśnierskiego, 
obsługuje maszyny i urządzenia do wytwarzania wyrobów 
kuśnierskich, wykonuje wyroby kuśnierskie, wykonuje naprawy, 
renowację i przeróbki wyrobów

Kaletnik
Sporządza dokumentację wyrobu kaletniczego na potrzeby 
zamówienia, użytkuje maszyny i urządzenia do wytwarzania 
wyrobów kaletniczych, wytwarza wyrobów kaletnicze, wykonuje 
renowację wyrobów kaletniczych, sporządza kalkulację kosztów 
produkcji i usług kaletniczych.

Garbarz
Wykonuje czynności związanych z konserwacją, magazynowaniem 
oraz dobieraniem skór surowych i półproduktów skórzanych  
w partie produkcyjne, sporządza kąpiele roboczych  
i przeprowadzania procesów obróbki skór, przygotowania 
zestawów wykończalniczych oraz prowadzenia wykończenia 
właściwego skór, obsługuje maszyny i urządzenia stosowane  
do obróbki skór, wykonuje renowację skór wyprawionych 

Obuwnik 
Przygotowuje rozkroje materiałów na elementy wierzchów 
i spodów obuwia, wykonuje operacje związane z obróbką  
i montażem elementów spodowych obuwia, wykonuje operacje 
montażu cholewek, wykonuje operacje związane z montażem  
i wykończeniem obuwia. 
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proszę o sprawdze-
nie

i przesłanie tekstu

proszę o sprawdze-
nie

i przesłanie tekstu

proszę o sprawdze-
nie

i przesłanie tekstu

proszę o sprawdze-
nie

i przesłanie tekstu

OBUWNIK 
lub

KALETNIK

PRZEDSTAWICIEL 
HANDLOWY

SPECJALISTA 
DS. JAKOŚCI

PROJEKTANT 
OBUWIA

PRACOWNIK 
BIUROWY

Obuwnik/kuśnierz/kaletnik to zawody dla ludzi kreatywnych, którzy  
podążają za aktualnymi trendami mody lub je wyznaczają. Praca ta daje 
możliwość wykorzystania innowacyjnych rozwiązań technologicznych  
i materiałów. Możesz się zrealiować na różnych stanowiskach pracy!

KIEROWNIK 
PRODUKCJI

KONSTRUKTOR



Technik obuwnik  
Przygotowuje i rozkroje materiałów na elementy wierzchów  
i spodów obuwia, wykonuje operacje związane z obróbką  
i montażem elementów spodowych obuwia, wykonuje operacje 
montażu cholewek, wykonuje operacje związane z montażem  
i wykończaniem obuwia, organizuje prace związane  
z technicznym przygotowaniem produkcji, ocenia jakość  
i identyfikuje nieprawidłowości procesów technologicznych 
wytwarzania obuwia.
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Technik garbarz
Wykonuje czynności związane z konserwacją, magazynowaniem 
oraz dobieraniem skór surowych i półproduktów skórzanych 
w partie produkcyjne, przeprowadza procesy obróbki skór, 
przygotowania zestawów wykończalniczych oraz prowadzenia 
wykończenia właściwego skór, obsługiwania maszyn i urządzeń 
stosowanych do obróbki skór, wykonywania renowacji skór.
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Technik technologii wyrobów skórzanych 
Konstruuje i modeluje wyroby kuśnierskie, dobiera i ocenia 
jakości skór futerkowych i dodatków do wyrobu kuśnierskiego, 
obsługuje  maszyny i urządzenia do wytwarzania wyrobów 
kuśnierskich, wykonuje wyroby kuśnierskie, wykonuje naprawy, 
renowacje  przeróbki wyrobów kuśnierskich, określa właściwości 
materiałów stosowanych w produkcji wyrobów skórzanych, 
dobiera surowce i materiały do wykonania wyrobów skórzanych, 
sporządza dokumentację techniczną i technologiczną, obsługuje 
maszyn i urządzenia stosowane w procesie produkcyjnym.

31
19

26



Czy wiesz,że ...

Przemysł skórzano-obuwniczy 
wykorzystuje w większości krajowe surowce 
do produkcji – w tym skóry, spody, komponenty 
i oprzyrządowanie technologiczne. Polskie 
obuwie i wyroby skórzane, mają szansę zaistnieć 
na najbardziej ekskluzywnych rynkach światowych. 
Przedsiębiorcy sektora skórzano-obuwniczego ściśle 
współpracują z systemem szkolnictwa zawodowego 
z uwagi na to, że wykonywana w zakładach praca łączy 
w sobie tradycyjne rzemiosło ze sztuką projektowania, 
konstrukcji oraz umiejętnościami obsługi coraz badziej 
zaawansowanych maszyn do produkcji.

Adapt BB – samowiążące się buty Nike.
W zależności od sytuacji, poziom 
zacisku sznurówek można 
dostosowywać ręcznie lub przy użyciu 
smartfona

Pierwsze na świecie 
buty sportowe 
wykorzystujące 
grafen 
Grafen jest 200 razy 
mocniejszy niż stal,  
a przy grubości jednego 
atomu jest najcieńszym 
możliwym materiałem, 
co oznacza, że   ma wiele 
unikalnych właściwości.

Inteligentne buty Volvorii Timeless 
- zmieniają kolor po kliknięciu aplikacji 
na smartfonie. Natychmiastowa 
satysfakcja z  personalizacji. 

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

kontakt: modakompetencje.pl

SEKTOR MODY CZEKA NA CIEBIE




