
Charakterystyka zawodu

Edukacja w zawodzie może odbywać się w 3-letniej szkole branżowej I stopnia oraz na kwalifi-

kacyjnych kursach zawodowych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej 

do kwalifikacji związanych z wykonywaniem zawodu należą: (przygo-

towanie surowca skórzanego, garbowanie i wykańczanie skór oraz wykonywanie renowacji 

wyrobów skórzanych).

Garbarz skór po potwierdzeniu kwalifikacji „Wyprawianie skór” może uzyskać dyplom 

potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik garbarz, po uprzednim uzyskaniu 

wykształcenia średniego lub średniego branżowego oraz dodatkowym potwierdzeniu 

kwalifikacji „Organizacja i prowadzenie procesu wyprawy skór”.

Wyprawianie skór 

Bieżąca sytuacja w zawodzie

UCZNIOWIE NA KONIEC ROKU 2017 Edukacja

STAŁE OD 2015 r. 

LICZBA UCZNIÓW: 0

NAPŁYW OFERT PRACY W ROKU 2017

WZROST OD 2015 r. o 600%

LICZBA OFERT PRACY: 28

BEZROBOTNI NA KONIEC ROKU 2017

SPADEK OD 2015 r. o 55,6%

LICZBA BEZROBOTNYCH: 8

Prognozowany 

spadek liczby 

pracowników 

do 2022 r.

N ajważniejsze informacje o zawodzie na podstawie 
w yników badania 

Analiza ofert pracy wykazała, iż pracodawcy oczekują zdolności manualnych oraz umiejęt-

ności obsługi maszyn do wyprawy skór, które stosowane są w pracy garbarza. Cennym 

atutem będzie znajomość języka obcego – w ofertach pojawił się wymóg znajomości języka 

ukraińskiego.

sporządzanie szkiców i rysunków technicznych, w tym schematów 

technicznych i technologicznych; posługiwanie się dokumentacją techniczną oraz instruk-

cjami obsługi maszyn i urządzeń; rozróżnianie elementów automatyki przemysłowej; przes-

trzeganie zasad konserwacji maszyn i urządzeń; wykonywanie czynności związanych z kon-

serwacją, magazynowaniem oraz dobieraniem skór surowych i półproduktów skórzanych 

w partie produkcyjne; wyprawianie skór.

sporządzanie szkiców i rysunków technicznych, w tym 

schematów technicznych i technologicznych; posługiwanie się dokumentacją techniczną 

oraz instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń; rozróżnianie elementów automatyki przemys-

łowej; przestrzeganie zasad konserwacji maszyn i urządzeń; wykonywanie czynności 

związanych z konserwacją, magazynowaniem oraz dobieraniem skór surowych i półproduk-

tów skórzanych w partie produkcyjne; wyprawianie skór; sporządzanie kąpieli roboczych 

i zestawów wykańczalniczych stosowanych w procesie wyprawy skór; wykonywania 

renowacji skór wyprawionych i wyrobów skórzanych; znajomość przepisów BHP; zdolności 

manualne; zdolności psychofizyczne; sprawność fizyczna.

Kluczowe umiejętności: 

Umiejętności trudno dostępne: 

Garbarz skór zajmuje się wyprawianiem skór zwierzęcych. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie garbarza powinien być 

przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywanie czynności związanych z konserwacją, magazynowaniem oraz dobieraniem skór surowych i półproduktów 

skórzanych w partie produkcyjne,

2) sporządzanie kąpieli roboczych i zestawów wykańczalniczych stosowanych w procesie wyprawy skór,

3) wykonywanie operacji technologicznych związanych z procesem wyprawy skór,

4) wykonywanie renowacji skór wyprawionych i wyrobów skórzanych.

Garbarz skór 753501

Średnie

wynagrodzenie

w 2016 r.

Stanowiska na jakie rekrutowane są osoby z da-

nym zawodem: 

Według barometru zawodów na rynku pracy no-

tuje się deficyt osób poszukujących pracy w No-

wym Sączu.

garbarz skór, pracownik obróbki 

skóry.BRAK
DANYCH

8%

MAX

MAX

MAX

MIN

MIN

MIN



Charakterystyka zawodu

Edukacja w zawodzie może odbywać się w 3-letniej szkole branżowej I stopnia oraz na kwalifi-

kacyjnych kursach zawodowych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej 

do kwalifikacji związanych z wykonywaniem zawodu należą: 

(określanie kosztów, wykonywanie montażu oraz prowa-

dzenie kontroli i oceny jakości materiałów i wyrobów kaletniczych).

Po potwierdzeniu kwalifikacji „Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kaletniczych” 

kaletnik może otrzymać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik technologii 

wyrobów skórzanych, po uprzednim uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego 

branżowego oraz po dodatkowym potwierdzeniu kwalifikacji „Organizacja i prowadzenie 

procesów wytwarzania wyrobów skórzanych”.

Wykonywanie, naprawa i re-

nowacja wyrobów kaletniczych 

Bieżąca sytuacja w zawodzie

UCZNIOWIE NA KONIEC ROKU 2017 Edukacja

SPADEK OD 2015 r. o 12,5%

LICZBA UCZNIÓW: 718

NAPŁYW OFERT PRACY W ROKU 2017

WZROST OD 2015 r. o 38,5%

LICZBA OFERT PRACY: 18

BEZROBOTNI NA KONIEC ROKU 2017

SPADEK OD 2015 r. o 36,7%

LICZBA BEZROBOTNYCH: 100

Prognozowany 

spadek liczby 

pracowników 

do 2022 r.

N ajważniejsze informacje o zawodzie na podstawie 
w yników badania 

Oferty pracy skierowane do osób posiadających zawód kaletnik zawierały głównie 

wymagania dotyczące kompetencji miękkich, takich jak: dokładność, terminowość, poczucie 

estetyki, rzetelność czy uczciwość. Spośród kwalifikacji ściśle zawodowych, pracodawcy 

oczekują umiejętności szycia na maszynie – w szczególności posiadającej podwójny trans-

porterem.

określanie właściwości materiałów stosowanych w produkcji wyro-

bów skórzanych; klasyfikowanie odpadów powstających podczas rozkroju skór; sporządza-

nie dokumentacji wyrobu kaletniczego na potrzeby zamówienia; obsługiwanie maszyn 

i urządzeń do wytwarzania wyrobów kaletniczych; wytwarzanie wyrobów kaletniczych.

określanie właściwości materiałów stosowanych w pro-

dukcji wyrobów skórzanych; klasyfikowanie odpadów powstających podczas rozkroju skór; 

sporządzanie dokumentacji wyrobu kaletniczego na potrzeby zamówienia; obsługiwanie 

maszyn i urządzeń do wytwarzania wyrobów kaletniczych.

Kluczowe umiejętności: 

Umiejętności trudno dostępne: 

Kaletnik zajmuje się produkcją galanterii skórzanej. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kaletnik powinien być przygo-

towany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) sporządzanie dokumentacji wyrobu kaletniczego na potrzeby zamówienia,

2) obsługiwanie maszyn i urządzeń do wytwarzania wyrobów kaletniczych,

3) wytwarzanie wyrobów kaletniczych,

4) wykonywanie napraw, renowacji i przeróbek wyrobów kaletniczych,

5) sporządzanie kalkulacji kosztów produkcji i usług kaletniczych.

Kaletnik 753702

Średnie

wynagrodzenie

w 2016 r.

Stanowiska na jakie rekrutowane są osoby z da-

nym zawodem: 

Według barometru zawodów na rynku pracy no-

tuje się deficyt osób poszukujących pracy w No-

wym Sączu.

pracownik obróbki skóry, kalet-

nik.
2 800 zł

8%

MAX

MAX

MAX

MIN

MIN

MIN



Charakterystyka zawodu

Edukacja w zawodzie może odbywać się w 3-letniej szkole branżowej I stopnia oraz na kwalifi-

kacyjnych kursach zawodowych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej 

do kwalifikacji związanych z wykonywaniem zawodu należą: 

(charakteryzowanie asortymentu, obsługa maszyn i urzą-

dzeń oraz dokonywanie kontroli i oceny jakości skór futerkowych, materiałów wykończe-

niowych oraz wyrobów gotowych).

Po potwierdzeniu kwalifikacji „Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kuśnierskich” 

kuśnierz może również otrzymać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik 

technologii wyrobów skórzanych, jeżeli uprzednio uzyska wykształcenie średnie lub średnie 

branżowe oraz potwierdzi kwalifikację „Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania 

wyrobów kuśnierskich.

Wykonywanie, naprawa i re-

nowacja wyrobów kuśnierskich 

Bieżąca sytuacja w zawodzie

Edukacja

NAPŁYW OFERT PRACY W ROKU 2017

WZROST OD 2015 r. o 1

LICZBA OFERT PRACY: 1

BEZROBOTNI NA KONIEC ROKU 2017

SPADEK OD 2015 r. o 23,9%

LICZBA BEZROBOTNYCH: 54

Prognozowany 

spadek liczby 

pracowników 

do 2022 r.

N ajważniejsze informacje o zawodzie na podstawie 
w yników badania 

Pracodawca od pracownika na stanowisku kuśnierz wymaga umiejętności oceny 

organoleptycznej surowców, półproduktów i wyrobów gotowych. Poza tym na tym 

stanowisku są potrzebne zdolności techniczne i manualne, dobry wzrok oraz umiejętność 

rozróżniania barw. Istotna jest także zdolność koncentracji, podzielność uwagi, kreatywność 

oraz umiejętność pracy w zespole. Kuśnierz powinien mieć wiedzę o rodzajach skór, 

tworzywach sztucznych i skóropodobnych, wyrobach włókienniczych i papierniczych, 

możliwych wadach i uszkodzeniach skór surowych i wyprawionych, właściwościach mate-

riałów wykorzystywanych w produkcji wyrobów skórzanych, oznaczeniach i symbolach 

stosowanych w rysunkach technicznych, a także o narzędziach, maszynach i urządzeniach 

stosowanych w procesie produkcji wyrobów skórzanych. Osoba, która pracuje jako kuśnierz 

powinna umieć klasyfikować odpady powstające podczas rozkroju skór, posługiwać się 

dokumentacją techniczną i technologiczną, stosować programy komputerowe 

wspomagające wykonywanie zadań. Dlatego aby wykonywać ten zawód, trzeba mieć 

doświadczenie w modelowaniu, wykonywaniu oraz naprawie i renowacji wyrobów kuśnier-

skich, dobieraniu skór futerkowych i dodatków do wyrobu kuśnierskiego, obsłudze maszyn 

i urządzeń do wytwarzania wyrobów kuśnierskich.

wykonywanie rysunków wyrobów skórzanych rozpoznawane wad 

i uszkodzeń skór surowych i wyprawionych; określanie właściwości materiałów stosowanych 

w produkcji wyrobów skórzanych klasyfikowanie odpadów powstających podczas rozkroju 

skór; konstruowanie i modelowanie wyrobów kuśnierskich.

BRAK DANYCH

Kluczowe umiejętności: 

Umiejętności trudno dostępne: 

Kuśnierz wykonuje renowację i dokonuje przeróbek wyrobów kuśnierskich. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie 

kuśnierz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) konstruowanie i modelowania wyrobów kuśnierskich,

2) dobieranie skór futerkowych i dodatków do wyrobu kuśnierskiego,

3) obsługiwanie maszyn i urządzeń do wytwarzania wyrobów kuśnierskich,

4) wykonywanie wyrobów kuśnierskich,

5) wykonywanie napraw, renowacji i przeróbek wyrobów kuśnierskich.

Kuśnierz 753106

Średnie

wynagrodzenie

w 2016 r.

Stanowiska na jakie rekrutowane są osoby z da-

nym zawodem: 

Według barometru zawodów na rynku pracy no-

tuje się duży deficyt osób poszukujących pracy 

w powiecie bocheńskim, w Krakowie i w Nowym 

Sączu. Natomiast deficyt poszukujących pracy 

w powiatach oświęcimskim, chrzanowskim, mie-

chowskim, wadowickim, krakowskim, suskim, myś-

lenickim, wielickim, limanowskim, brzeskim, nowo-

sądeckim.

pracownik produkcji odzieży, 

kuśnierz.
1 972 zł

8%

UCZNIOWIE NA KONIEC ROKU 2017

STAŁE OD 2015 r.

LICZBA UCZNIÓW: 0

MAX

MAX

MIN

MIN

MAX

MIN



Charakterystyka zawodu

Edukacja w zawodzie może odbywać się w 3-letniej szkole branżowej I stopnia oraz na kwalifi-

kacyjnych kursach zawodowych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej 

do kwalifikacji związanych z wykonywaniem zawodu należą: (wyko-

nywanie elementów obuwia oraz  montażu obuwia).

Po ukończeniu kształcenia w zawodzie obuwnik, absolwenci powinni być gotowi do 

przygotowywania materiałów oraz opracowywania elementów obuwia, wykonywania 

operacji montażu cholewek oraz wykonywania operacji związanych z montażem i 

wykańczaniem obuwia.

Wytwarzanie obuwia 

Bieżąca sytuacja w zawodzie

UCZNIOWIE NA KONIEC ROKU 2017 Edukacja

STAŁE OD 2015 r. 

LICZBA UCZNIÓW: 2

NAPŁYW OFERT PRACY W ROKU 2017

WZROST OD 2015 r. o 44,8%

LICZBA OFERT PRACY: 84

BEZROBOTNI NA KONIEC ROKU 2017

SPADEK OD 2015 r. o 37,3%

LICZBA BEZROBOTNYCH: 80

Prognozowany 

spadek liczby 

pracowników 

do 2022 r.

N ajważniejsze informacje o zawodzie na podstawie 
w yników badania 

Na małopolskim rynku pracy od obuwnika najczęściej wymaga się umiejętności obsługi 

specjalistycznych maszyn i urządzeń, w szczególności maszyn słupkowych. Pracodawcy 

często oczekują także doświadczenia oraz umiejętności pracy ręcznej, manualnej.

rozróżnianie rodzajów skór, tworzyw sztucznych i skóropodob-

nych, wyrobów włókienniczych i papierniczych; określanie topograficznego układu skór; 

rozpoznawane wad i uszkodzeń skór surowych i wyprawionych; klasyfikowanie odpadów 

powstających podczas rozkroju skór; przygotowywanie materiałów oraz opracowywania 

elementów obuwia; wykonywanie operacji montażu cholewek; wykonywanie operacji 

związanych z montażem i wykańczaniem obuwia.

rozpoznawane wad i uszkodzeń skór surowych i wyprawio-

nych; klasyfikowanie odpadów powstających podczas rozkroju skór; przygotowywanie 

materiałów oraz opracowywania elementów obuwia.

Kluczowe umiejętności: 

Umiejętności trudno dostępne: 

Obuwnik odpowiedzialny jest za montaż oraz wykańczanie obuwia. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie obuwnik 

powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 

1) przygotowywanie materiałów oraz opracowywania elementów obuwia,

2) wykonywanie operacji montażu cholewek,

3) wykonywanie operacji związanych z montażem i wykańczaniem obuwia.

Obuwnik 753602

Średnie

wynagrodzenie

w 2016 r.

Stanowiska na jakie rekrutowane są osoby z da-

nym zawodem: 

Według barometru zawodów na rynku pracy no-

tuje się duży deficyt osób poszukujących pracy 

w powiecie wadowickim. Natomiast deficyt poszu-

kujących pracy w powiatach nowotarskim i lima-

nowskim. Nadwyżkę osób poszukujących pracy 

notuje się w powiecie chrzanowskim.

obuwnik.

2 253 zł

21%

MAX

MAX

MAX

MIN

MIN

MIN



Charakterystyka zawodu

NAPŁYW OFERT PRACY W ROKU 2017

SPADEK OD 2015 r. o 25%

LICZBA OFERT PRACY: 3

Oferty pracy przeznaczone dla osób po kształceniu w zawodzie technik garbarz najczęściej 

zawierają wymóg dotyczący umiejętności obsługi maszyn i urządzeń stosowanych w pro-

cesie obróbki skóry. Co więcej, cenne dla pracodawców są również zdolności manualne. 

Atutem technika garbarza będzie też dokładność i sumienność w wykonywaniu powierzo-

nych mu zadań.

przestrzeganie zasad konserwacji maszyn i urządzeń; wykony-

wanie czynności związanych z konserwacją, magazynowaniem oraz dobieraniem skór 

surowych i półproduktów skórzanych w partie produkcyjne; wykonywanie renowacji skór 

wyprawionych i wyrobów skórzanych; organizacja i prowadzenie procesu wyprawy skór; 

umiejętności w zakresie obsługi maszyn i urządzeń służących do wytwarzania wyrobów 

skórzanych; sporządzanie szkiców i rysunków technicznych, w tym schematów technicznych 

i technologicznych.

przestrzeganie zasad konserwacji maszyn i urządzeń; 

wykonywanie czynności związanych z konserwacją, magazynowaniem oraz dobieraniem 

skór surowych i półproduktów skórzanych w partie produkcyjne; wykonywanie renowacji 

skór wyprawionych i wyrobów skórzanych; organizacja i prowadzenie procesu wyprawy skór; 

umiejętności w zakresie obsługi maszyn i urządzeń służących do wytwarzania wyrobów 

skórzanych; sporządzanie szkiców i rysunków technicznych, w tym schematów technicznych 

i technologicznych.

Kluczowe umiejętności: 

Umiejętności trudno dostępne: 

Technik garbarz zajmuje się wyprawianiem i renowacją skór zwierzęcych, a także nadzoruje przebieg procesów wyprawy 

skór. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik garbarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących 

zadań zawodowych: 

1) wykonywanie czynności związanych z konserwacją, magazynowaniem oraz dobieraniem skór surowych i półproduktów 

skórzanych w partie produkcyjne,

2) wykonywanie operacji technologicznych związanych z procesem wyprawy skór,

3) wykonywanie renowacji skór wyprawionych i wyrobów skórzanych,

4) organizowanie i nadzorowania przebiegu procesów wyprawy skór.

Technik garbarz 311912

UCZNIOWIE NA KONIEC ROKU 2017

STAŁE OD 2015 r.

LICZBA UCZNIÓW: 0

BEZROBOTNI NA KONIEC ROKU 2017

STAŁE OD 2015 r. 

LICZBA BEZROBOTNYCH: 0

MAX

MAX

MIN

MIN

MAX

MIN

Edukacja w zawodzie może odbywać się w technikum, w szkole branżowej II stopnia (na 

podbudowie 3-letniej BS I) oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zgodnie z rozpo-

rządzeniem Ministra Edukacji Narodowej do kwalifikacji związanych z wykonywaniem zawo-

du należą: (przygotowanie surowca skórzanego, garbowanie i wykań-

czanie skór oraz wykonywanie renowacji wyrobów skórzanych), 

(przygotowywanie procesu wyprawy skór, przygotowywanie 

zestawów technologicznych, a także określanie jakości skór).

Wyprawianie skór 

Organizacja i prowadzenie 

procesu wyprawy skór 

Bieżąca sytuacja w zawodzie

Edukacja

Prognozowany 

spadek liczby 

pracowników 

do 2022 r.

N ajważniejsze informacje o zawodzie na podstawie 
w yników badania 

Średnie

wynagrodzenie

w 2016 r.

Stanowiska na jakie rekrutowane są osoby z da-

nym zawodem: 

Według barometru zawodów na rynku pracy no-

tuje się deficyt osób poszukujących pracy w No-

wym Sączu.

garbarz skór, pracownik obróbki 

skóry.
4 062 zł

21%



Charakterystyka zawodu

UCZNIOWIE NA KONIEC ROKU 2017

WZROST OD 2015 r. o 38,1%

LICZBA UCZNIÓW: 29

BEZROBOTNI NA KONIEC ROKU 2017

SPADEK OD 2015 r. o 36,7%

LICZBA BEZROBOTNYCH: 19

Technik obuwnik odpowiedzialny jest za montaż oraz wykańczanie obuwia, a także nadzoruje procesy technologiczne 

wytwarzania obuwia. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik obuwnik powinien być przygotowany do wykony-

wania następujących zadań zawodowych: 

1) przygotowywanie materiałów oraz opracowywanie elementów obuwia,

2) wykonywanie operacji montowania cholewek,

3) wykonywanie operacji związanych z montażem i wykańczaniem obuwia,

4) organizowanie prac związanych z technicznym przygotowaniem produkcji,

5) ocenianie jakości i identyfikowanie nieprawidłowości procesów technologicznych wytwarzania obuwia.

Technik obuwnik 311916

Edukacja w zawodzie może odbywać się w technikum, w szkole branżowej II stopnia (na 

podbudowie 3-letniej BS I) oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zgodnie z rozpo-

rządzeniem Ministra Edukacji Narodowej do kwalifikacji związanych z wykonywaniem zawo-

du należą: (wykonywanie elementów oraz montażu obuwia), 

(badanie właściwości materiałów 

stosowanych w procesie produkcji oraz planowanie i nadzorowanie procesu produkcji).

Wytwarzanie obuwia 

nizacja i prowadzenie procesów wytwarzania obuwia 

Orga-

Bieżąca sytuacja w zawodzie

Edukacja

Prognozowany 

spadek liczby 

pracowników 

do 2022 r.

N ajważniejsze informacje o zawodzie na podstawie 
w yników badania 

Pracodawca oczekuje od pracownika na stanowisku technika obuwnika spostrzegawczości 

i wyobraźni przestrzennej. Pracownik powinien mieć dobry wzrok, cechować się sprawnością 

manualną oraz sprawnością narządu słuchu umożliwiającą ocenę pracy maszyn. Bardzo 

ważna jest umiejętność koncentracji i podzielność uwagi. Ponadto technik obuwnik powi-

nien cechować się dokładnością, rzetelnością i dbałością o czystość i porządek. Ze względu 

na specyfikę zawodu, od technika obuwnika wymaga się także wyczucia estetycznego, 

uzdolnień technicznych oraz umiejętności pracy w zespole. Osoba, która pracuje jako technik 

obuwnik powinna mieć wiedzę na temat: rodzajów skór, tworzyw sztucznych i skóropo-

dobnych, wyrobów włókienniczych i papierniczych, możliwych wad i uszkodzeń skór suro-

wych i wyprawionych, właściwości materiałów stosowanych w produkcji wyrobów skórza-

nych, oznaczeń i symboli stosowanych w rysunkach technicznych, narzędzi, maszyn i urzą-

dzeń stosowanych w procesie produkcji wyrobów skórzanych. Powinien umieć klasyfikować 

odpady powstające podczas rozkroju skór, posługiwać się dokumentacją techniczną i tech-

nologiczną oraz stosować programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań. 

Bardzo ważne jest także doświadczenie w przygotowywaniu materiałów oraz opracowy-

waniu elementów obuwia, pracach związanych z montażem i wykańczaniem obuwia.

umiejętność w zakresie posługiwania się dokumentacją technicz-

ną; znajomość oraz przestrzeganie zasad konserwacji maszyn i urządzeń; umiejętność 

sporządzania szkiców i rysunków technicznych, w tym schematów technicznych i technolo-

gicznych; znajomość i umiejętność rozróżniania elementów automatyki przemysłowej; 

umiejętność w zakresie przygotowania materiałów oraz opracowania poszczególnych 

elementów obuwia; wykonywanie operacji związanych z montażem i wykańczaniem obuwia.

znajomość i umiejętność rozróżniania elementów auto-

matyki przemysłowej; umiejętność w zakresie przygotowania materiałów oraz opracowania 

poszczególnych elementów obuwia.

Kluczowe umiejętności: 

Umiejętności trudno dostępne: 

Średnie

wynagrodzenie

w 2016 r.

Stanowiska na jakie rekrutowane są osoby z da-

nym zawodem: 

Według barometru zawodów na rynku pracy no-

tuje się duży deficyt osób poszukujących pracy 

w powiecie wadowickim. Natomiast deficyt poszu-

kujących pracy w powiatach nowotarskim i lima-

nowskim. Nadwyżkę osób poszukujących pracy 

notuje się w powiecie chrzanowskim.

garbarz skór, pracownik obróbki 

skóry.
4 062 zł

21%

NAPŁYW OFERT PRACY W ROKU 2017

STAŁE OD 2015 r. 

LICZBA OFERT PRACY: 0

MAX

MAX

MIN

MIN

MAX

MIN



Charakterystyka zawodu

UCZNIOWIE NA KONIEC ROKU 2017

STAŁE OD 2015 r.

LICZBA UCZNIÓW: 0

NAPŁYW OFERT PRACY W ROKU 2017

WZROST OD 2015 r. o 1

LICZBA OFERT PRACY: 1

BEZROBOTNI NA KONIEC ROKU 2017

SPADEK OD 2015 r. o 58,3%

LICZBA BEZROBOTNYCH: 10

Technik technologii wyrobów skórzanych obsługuje maszyny, kontroluje procesy wytwarzania wyrobów skórzanych oraz 

dobiera surowce potrzebne do wykonania wyrobów skórzanych. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik techno-

logii wyrobów skórzanych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) sporządzanie dokumentacji technicznej i technologicznej,

2) obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych w procesie produkcyjnym,

3) organizowanie i kontrolowanie procesów wytwarzania wyrobów skórzanych,

4) dobieranie surowców i materiałów do wykonania wyrobów skórzanych.

Technik technologii wyrobów skórzanych 311926

Edukacja w zawodzie może odbywać się w technikum, w szkole branżowej II stopnia (na 

podbudowie 3-letniej BS I) oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zgodnie z rozpo-

rządzeniem Ministra Edukacji Narodowej do kwalifikacji związanych z wykonywaniem 

zawodu należą: (określanie 

kosztów, wykonywanie montażu oraz prowadzenie kontroli i oceny jakości materiałów i wyro-

bów kaletniczych), (cha-

rakteryzowanie asortymentu, obsługa maszyn i urządzeń oraz dokonywanie kontroli i oceny 

jakości skór futerkowych, materiałów wykończeniowych oraz wyrobów gotowych), 

(określania właściwoś-

ci materiałów stosowanych w produkcji wyrobów skórzanych, sporządzania dokumentacji 

techniczno-technologicznej oraz kierowania procesami wytwarzania).

W zależności od możliwości organizacyjnych szkoły podejmującej kształcenie w zawodzie 

technik technologii wyrobów skórzanych, w ramach kwalifikacji możliwa jest do zrealizo-

wania jedna z dwóch kwalifikacji: wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kaletniczych 

lub wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kuśnierskich. 

Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kaletniczych 

Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kuśnierskich 

Organi-

zacja i prowadzenie procesów wytwarzania wyrobów skórzanych 

Bieżąca sytuacja w zawodzie

Edukacja

Prognozowany 

spadek liczby 

pracowników 

do 2022 r.

N ajważniejsze informacje o zawodzie na podstawie 
w yników badania 
Do pracy technika technologii wyrobów skórzanych w wysokim stopniu wymagany jest dobry 

ogólny stan zdrowia i wysoka ogólna wydolność fizyczna. Bardzo ważna w tym zawodzie jest 

również prawidłowa sprawność narządów dotyku i wzroku (rozpoznawanie jakości i klasy-

fikowanie skóry dotykiem, strzyżenie, wykańczanie skór pod kontrolą wzroku). Pracodawca 

wymaga od swojego pracownika na stanowisku technika technologii wyrobów skórzanych 

wykształcenia średniego, znajomości języków obcych(gdyż wiele nowości technicznych z za-

kresu technologii przetwórstwa skóry i nowoczesnych urządzeń wprowadzanych do produk-

cji jest przekazywanych w formie instrukcji w czasopismach obcojęzycznych).

posługiwanie się dokumentacją techniczną i technologiczną; 

znajomość i umiejętność rozróżniania elementów automatyki przemysłowej; umiejętność 

sporządzania szkiców i rysunków technicznych, w tym schematów technicznych i technolo-

gicznych; znajomość oraz przestrzeganie zasad konserwacji maszyn i urządzeń; dobieranie 

surowców i materiałów do wykonania wyrobów skórzanych; sporządzanie dokumentacji 

technicznej i technologicznej; obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych w procesie 

produkcyjnym.

sporządzanie dokumentacji technicznej i technologicznej; 

posługiwanie się dokumentacją techniczną i technologiczną; znajomość i umiejętność roz-

różniania elementów automatyki przemysłowej; umiejętność sporządzania szkiców i rysun-

ków technicznych, w tym schematów technicznych i technologicznych; znajomość oraz 

przestrzeganie zasad konserwacji maszyn i urządzeń.

Kluczowe umiejętności: 

Umiejętności trudno dostępne: 

Średnie

wynagrodzenie

w 2016 r.

Stanowiska na jakie rekrutowane są osoby z da-

nym zawodem: 

Według barometru zawodów na rynku pracy no-

tuje się duży deficyt osób poszukujących pracy 

w powiecie bocheńskim, w Krakowie i w Nowym 

Sączu. Natomiast deficyt poszukujących pracy 

w powiatach oświęcimskim, chrzanowskim, mie-

chowskim, wadowickim, krakowskim, suskim, myś-

lenickim, wielickim, limanowskim, brzeskim, nowo-

sądeckim.

pracownik produkcji odzieży, 

krawiec.
4 062 zł

21%

MAX

MAX

MAX

MIN

MIN

MIN


