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ZOSTAŃ SPECJALISTĄ W PRZEMYŚLE MODY

PRZEMYSŁ TEKSTYLNY CZEKA 
NA CIEBIE I TWOJE POMYSŁY! 



Tekstylia to tkaniny, dzianiny i inne wyroby włókiennicze, 
wytwarzane z przerobionych na przędzę surowców 

pochodzenia roślinnego, zwierzęcego lub syntetycznego.

Tekstylia znajdziesz wszędzie

Przędzalnictwo

SEKTOR TEKSTYLNY

przetwarzanie
włókna w przędzę

Projektowanie, wytwarzanie, zapewnienie jakości, marketing, sprzedaż 

Tkactwo

przetwarzanie 
przędzy w tkaninę

Dziewiarstwo

przetwarzanie 
przędzy w dzianinę

Wykańczalnictwo

barwienie, 
drukowanie, 

uszlachetnianie 
tekstyliów

odzież
i bielizna

budownictwo

wyroby 
dekoracyjne

drogownictwo

medycyna

rolnictwo

przemysł 
samochodowy

przemysł 
lotniczy



SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA (3 lata)

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

W PRZEMYŚLE TEKSTYLNYM

731808
RĘKODZIELNIK WYROBÓW 

WŁÓKIENNICZYCH

815204
OPERATOR MASZYN 

W PRZEMYŚLE WŁÓKIENNICZYM

1 KWALIFIKACJA
MOD.08.

Wytwarzanie, konserwacja i renowacja 
rękodzielniczych wyrobów

1 KWALIFIKACJA
MOD.06.

Wytwarzanie i wykończanie 
wyrobów włókienniczych

TECHNIKUM (5 lat)

311931
TECHNIK WŁÓKIENNICZYCH

WYROBÓW DEKORACYJNYCH

311932
TECHNIK

WŁÓKIENNIK

2 KWALIFIKACJE
MOD.08. 

Wytwarzanie, konserwacja i renowacja
rękodzielniczych wyrobów 

włókienniczych
oraz

MOD.13. 
Projektowanie i organizacja procesów 
wytwarzania wyrobów włókienniczych

2 KWALIFIKACJE
MOD.06. 

Wytwarzanie  i wykończanie wyrobów
włókienniczych

oraz
MOD.14. 

Nadzorowanie procesów wytwarzania 
i wykończania wyrobów włókienniczych

Inny przykład ścieżki kształcenia zawodowego

SZKOŁA BRANŻOWA

I STOPNIA
MOD.06. 

Wytwarzenie i wykończanie 
wyrobów włókienniczych

II STOPNIA
MOD.14. 

Nadzorowanie procesów wytwarzania 
i wykończania wyrobów włókienniczych

Warto być specjalistą!

zainteresowania
i umiejętności

ciekawy zawód

pewna praca
zadowolenie 
satysfakcja



Rękodzielnik wyrobów włókienniczych
wytwarza, konserwuje i naprawia wyroby włókiennicze. 
Wykonuje rękodzielnicze wyroby włókiennicze: tkane, 
haftowane, dziane i koronkarskie. Wykonuje renowacje 
włókienniczych wyrobów dekoracyjnych. Wykonuje prace 
konserwatorskie wyrobów włókienniczych. 
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Operator maszyn w przemyśle włókienniczym
wytwarza i wykańcza przy użyciu odpowiednich maszyn 
i urządzeń wyroby włókiennicze. Obsługuje maszyny do 
wytwarzania różnorodnych wyrobów włókienniczych. 
Obsługuje maszyny przygotowujące surowce włókiennicze. 
Obsługuje maszyny do wykańczania wyrobów włókienniczych. 
Przygotowuje wyroby włókiennicze do ręcznego wykończenia. 
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Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych
projektuje, kontroluje i wytwarza rękodzielnicze wyroby 
dekoracyjne z tkaniny, haftu, koronki i dzianiny. Wykonuje 
projekty plastyczne włókienniczych wyrobów dekoracyjnych 
(oryginalnej odzieży lub jej zdobniczych elementów, tkanin 
artystycznych, tkanin użytkowych, serwet itp.). Opracowuje 
warunki techniczne oraz technologię wytwarzania wyrobów. 
Kontroluje prawidłowy przebieg wytwarzania procesu 
włókienniczych wyrobów dekoracyjnych. Przygotowuje  
i nadzoruje maszyny i urządzenia stosowane w rękodzielnictwie 
włókienniczym. Ustala próg rentowności wyrobu, jego cenę oraz 
prowadzi negocjacje z potencjalnymi nabywcami. 
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Technik włókiennik
planuje, nadzoruje lub prowadzi procesy wytwarzania, 
uszlachetniania lub konserwacji wyrobów włókienniczych, 
przygotowuje dokumentację techniczno-technologiczną 
wyrobów włókienniczych. Sprawuje kontrolę nad prawidłową 
eksploatacją maszyn i urządzeń. Opracowuje progi rentowności 
wyrobu włókienniczego z uwzględnieniem jego funkcji 
użytkowych oraz potrzeb i gustów odbiorców. Użytkuje 
przyrządy i urządzenia kontrolno-pomiarowe do wykonywania 
pomiarów parametrów charakteryzujących surowce, 
półprodukty i wyroby gotowe. 
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Czy wiesz, że ...

Współczesne tkaniny modyfikowane są nano- 
i mikrocząsteczkami, mają bardzo szerokie 
zastosowanie - w przemyśle medycznym, w obszarze 
bezpieczeństwa, turystyce, budownictwie. Ich 
zaletą jest funkcjonalność, ten sam materiał może 
być równocześnie bioaktywny, pełnić zadania 
termoregulacyjne czy też fotokatalityczne (czyli 
przyspieszające rozkład zanieczyszczeń pod 
wpływem światła dziennego). Istnieją materiały 
tekstylne zmieniające kolor, wykorzystujące 
energię środowiska, wibracje, dźwięk czy reagujące 
na ciepło.

Włókiennictwo należy obecnie do branż 
najbardziej innowacyjnych, obejmujących między 
innymi technologię funkcjonalnych wyrobów 
włókienniczych, tekstronikę wyrobów specjalnych 
oraz nowoczesne systemy informatyczne 
dla projektowania tekstyliów oraz maszyn 
wytwarzających tekstylia.

Nowoczesny, dynamicznie rozwijający się sektor tekstylny czeka na ciebie! 

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

kontakt: modakompetencje.pl

SEKTOR MODY CZEKA NA CIEBIE




