Kształcenie:
Obecnie nie ma możliwości potwierdzenia
uprawnień do wykonywania tego zawodu, jak
również instytucji kształcących w zawodzie
kapelusznik-czapnik.

Więcej informacji
o zawodzie znajdziesz w:

Kapelusznik-czapnik
Klasyfikacja Zawodów i Specjalności: 753103

Informacje o egzaminach czeladniczych oraz
mistrzowskich uzyskać można m.in. w:
Izba Rzemieślnicza w Łodzi
90-111 Łódź, ul. Moniuszki 8
tel. (42) 632 55 81
http://izbarzem.eu

Kształcenie
w
zawodach
związanych
z przemysłem odzieżowym realizowane jest
m.in. w:
Zespół Szkół Przemysłu Mody w Łodzi
93-161 Łódź, ul. Naruszewicza 35
tel./fax (42) 643 35 19
http://zspm.net
- technik przemysłu mody
- krawiec

Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej:
w Łodzi:
ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź,
Tel. (42) 66 30 255, 66 30 273
oraz oddziałach:
w Piotrkowie Trybunalskim:
ul. Starowarszawska 4, 97-300 Piotrków Tryb.
Tel. (44) 649 60 87, 647 74 01

http://www.pracowniakapeluszy.com/wp-content/uploads/2015/05/DSC_0032i.jpg

w Sieradzu:
ul. 3 Maja 7, 98-200 Sieradz
Tel. (43) 822 81 84, 822 81 86
w Skierniewicach:
ul. Senatorska 10, 96-100 Skierniewice
Tel. (46) 833 39 74, 833 36 50

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej
Oddział w Piotrkowie Trybunalskim
Piotrków Trybunalski 2018

Kapelusznik-czapnik wykonuje maszynowo
i ręcznie kapelusze i czapki z materiałów
włókienniczych,
zgodnie
z
projektem
przyjętym do realizacji lub korzystając z formy
oraz przerabia i odświeża kapelusze.













Zadania zawodowe:
ocenianie cech fizycznych otrzymanego
surowca oraz zapoznawanie się z rysunkiem
projektu przyjętego do produkcji;
wykonywanie czynności produkcyjnych:
zaparzanie filcu, formowanie na formach
drewnianych lub metalowych, suszenie
w suszarkach lub żelazkiem do prasowania,
wyginanie rond, odcinanie zbędnych części
filcu;
wykonywanie czynności wykończeniowych:
krojenie i zszywanie podszewki oraz
lamówki, ozdabianie kapeluszy wstążkami
lub innymi dodatkami, drukowanie znaków
fabrycznych na częściach wewnętrznych
kapelusz;
wykonywanie
czynności
związanych
z odświeżaniem i przerabianiem używanych
kapeluszy: czyszczenie, wymiana potników,
poprawianie fasonu, wymiana ozdób;
prowadzenie
rozliczeń
surowców
i materiałów pomocniczych;
wykonywanie
czynności
czyszczącokonserwacyjnych urządzeń;
organizowanie
stanowiska
pracy
z zachowaniem zasad i przepisów BHP,
ochrony ppoż., ergonomii i ochrony
środowiska.

Warunki podjęcia pracy w zawodzie:

Przeciwwskazania do wykonywania zawodu:

Zawód kapelusznik-czapnik można zdobyć na
drodze kształcenia rzemieślniczego. Możliwe
jest również szkolenie praktyczne (przyuczenie)
na
stanowisku
pracy
i
zdobywanie
doświadczenia w trakcie pracy. Nabyte
wówczas kompetencje zawodowe można
potwierdzić
egzaminem
czeladniczym
i mistrzowskim w organizacji rzemieślniczej.
Kapelusznik
powinien
brać
udział
w
szkoleniach
organizowanych
przez
organizacje branżowe, w pokazach mody oraz
targach
producentów
materiałów
włókienniczych i dodatków oraz śledzić na
bieżąco trendy mody.

Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu
są dysfunkcje kończyn górnych (w tym
niedowład rąk), wady kręgosłupa oraz wady
wzroku niepoddające się korekcji.

Pracodawcy zatrudniają do pracy w tym
zawodzie
także
absolwentów
szkół
zawodowych odzieżowych, posiadających
zawód: krawiec lub szwaczka.

Posiadając kompetencje zawodowe w zawodzie
kapelusznika, można pracować w zawodzie
pokrewnym:
modystka
(753103)
oraz
rękawicznik (753108) i szwaczka (753303).

Wymagania psychofizyczne:

Płace:
Zarobki kapelusznika prowadzącego własny
zakład usługowy zależą przede wszystkim od
ilości realizowanych zamówień. Z kolei osoba
zatrudniona w zakładzie produkującym
nakrycia głowy w pełnym wymiarze czasu
pracy zarabia od 2.100 zł brutto (płaca
minimalna
w
2018
roku,
źródło:
http://www.wskazniki.
gofin.pl/8,75,2,
minimalne-wynagrodzenie-za-prace.html,
dostępne dnia 19.07.2018).

Wykonywanie zawodu kapelusznika-czapnika
wymaga dużej sprawności manualnej, zmysłu
plastycznego oraz wyobraźni. Kapelusznik
powinien
cechować
się
dokładnością,
cierpliwością oraz dbałością o czystość
i porządek. Wymagane są również podstawowe
umiejętności techniczne, w tym umiejętność
obsługi maszyn do szycia, prasowania,
parowania, krojenia oraz innych narzędzi
niezbędnych w pracy: nożyczek, igieł,
naparstków, form kapeluszniczych, wykrojów.
Przydają się również umiejętności przydatne
w obsłudze klienta oraz w pracy zespołowej.

Możliwości i szanse zatrudnienia:
Kapelusznik-czapnik
może
znaleźć
zatrudnienie w firmach zajmujących się
produkcją nakryć głowy – dużych zakładach
produkcyjnych lub małych pracowniach
kapeluszniczych czy modniarskich. Może
również
prowadzić
własną
działalność
gospodarczą w tym zakresie.

