Kształcenie:
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sieradzu
ul. Mickiewicza 4
98-200 Sieradz
tel: 43 8221012;
www.ckusieradz.pl
Zespół Szkół Przemysłu Mody – Zasadnicza
Szkoła Zawodowa nr 12
(z oddziałami integracyjnymi)
ul. Naruszewicza 35
93-161 Łódź
tel./fax (42) 643-35-19
e-mail: zspm@zspm.net
www.zspm.net
Zespół Szkół Specjalnych w Wieluniu
– Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna
ul. Traugutta 12
99-300 Wieluń
tel./fax (43) 843-83-59
zs5wielun@op.pl
www.zsswielun.cba.pl

Więcej informacji
o zawodzie znajdziesz w :

Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej
w Łodzi:

Informacja o zawodzie

Krawiec
Klasyfikacja Zawodów i Specjalności: 753105

ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź,
Tel. (42) 66 30 255, 66 30 273
oraz oddziałach:
www.wup.lodz.pl
w Piotrkowie Trybunalskim:
ul. Starowarszawska 4, 97-300 Piotrków Tryb.
tel. 42 60 30 225, 60 30 273
w Sieradzu:
ul. 3 Maja 7, 98-200 Sieradz
tel. 43 822 81 84, 822 81 86
w Skierniewicach:
ul. Senatorska10, 96-100 Skierniewice
tel. 46 833 39 74, 833 36 50

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej

Sieradz, 2016

Krawiec wykonuje samodzielnie, w punktach
usługowych lub wzorcowniach modelowych prace
polegające na konstruowaniu i szyciu odzieży
damskiej, męskiej i dziecięcej z wszelkiego rodzaju
materiałów, w tym także ze skór licowych
i materiałów licopodobnych.

Zadania zawodowe:
 Konstruowanie i szycie odzieży lekkiej, ciężkiej
lub skórzanej.
 Szycie na miarę – indywidualne zamówienie
(w małych zakładach) lub szycie odzieży
konfekcyjnej według przeciętnych wymiarów
(zakłady przemysłu odzieżowego).
 Zdejmowanie miary, omawianie fasonu.
 Doradzanie klientowi modelu dopasowanego do
typu figury i stylu.
 Przygotowywanie szablonów, formy na papierze.
 Opracowywanie formy odzieży według danego
projektu (wzorcownia).
 Wykonywanie
i
kierowanie
operacjami
związanymi z przygotowaniem do krojenia
i z samym krojeniem materiałów odzieżowych
(krojownia).
 Wykonywanie i kierowanie operacjami szycia,
sklejania, prasowania (szwalnia).
 Przyszywanie metek do ubrań (wykończalnia).
 Ocena jakości wyrobu.
 Świadczenie usług związanych z przeróbką
i naprawą wyrobów odzieżowych.

w tej szkole kończy się egzaminem czeladniczym.
Zawód krawca można również zdobyć kształcąc się na
kursach organizowanych przez Zakłady Doskonalenia
Zawodowego i Cechy Rzemiosł Różnych, które
umożliwiają przystąpienie do egzaminu czeladniczego.
Pracodawcy dość często poszukują mistrzów
w zawodzie krawca. Tytuł ten można uzyskać po
odpowiednio długiej praktyce w zawodzie i zdaniu
egzaminu mistrzowskiego. Instytucje kształcące w tym
zawodzie są w Polsce dość powszechne.

Wymagania psychofizyczne :
Ponieważ praca krawca jest pracą manualną, dość
precyzyjną i żmudną, wymagającą dużego skupienia
i uwagi, osoba wybierająca ten zawód powinna być
cierpliwa,
dokładna,
staranna,
zrównoważona
psychicznie i umieć dłużej koncentrować się na
jednym zadaniu. Czynności, które wykonuje krawiec
są bardzo często czynnościami twórczymi, związanymi
z tworzeniem rzeczy nie tylko użytecznych, ale także
estetycznych, upiększających ludzi, stąd zawód ten
wymaga
pomysłowości, zmysłu
estetycznego,
poczucia smaku, dobrego gustu i samodzielności.
Ważne są także takie cechy, jak: wyczucie proporcji,
spostrzegawczość
i
wyobraźnia
przestrzenna.
Przydatna jest również pamięć wzrokowa. Krawiec
powinien mieć zamiłowanie do szycia, czerpać
przyjemność z wykonywania zadań, interesować się
trendami w modzie, nowymi materiałami, nowymi
technikami szycia. W związku
z tym powinien być
otwarty i ciekawy tego, co się wokół niego dzieje,
chętny do uczenia się.

Warunki podjęcia pracy w zawodzie:
Pracę w zawodzie umożliwia ukończenie
jednej ze szkół odzieżowych lub kursów
przyuczających do zawodu. Kształcić się można
w trzyletniej zasadniczej szkole zawodowej
o kierunku odzieżowym, w wybranej specjalności
lub w technikach odzieżowych na podbudowie
szkoły gimnazjalnej i w liceach zawodowych. Nauka

Przeciwwskazania do wykonywania zawodu:
 Wszelkie wady wzroku i zaburzenia widzenia barw.
 Ograniczona sprawność ruchowa kończyn, zwłaszcza
rąk i palców.
 Alergie, choroby skóry i rąk.
 Zaburzenia zmysłu dotyku.

 Zaburzenia równowagi (zawroty głowy, omdlenia).
 Cukrzyca.
 Epilepsja.
 Uzależnienia.
 Zaburzenia psychiczne.
 Nosicielstwo chorób zakaźnych.
w prasowalniach:
 wady serca,
 płaskostopie,
 nadciśnienie,
 żylaki.

Możliwości i szanse zatrudnienia:
Pracę
można
podjąć
w:
przemyśle
odzieżowym, w krojowni, szwalni, w zakładach
usługowych, w wytwórniach odzieży wierzchniej,
roboczej, dodatków do odzieży, bielizny. Można też
prowadzić własną działalność gospodarczą, własny
zakład krawiecki

Płace:
Miesięczne wynagrodzenie całkowite (mediana*) na
tym stanowisku wynosi 2 001 PLN brutto. Co drugi
krawiec otrzymuje pensję od 1 850 PLN do 2 427
PLN. 25% najgorzej wynagradzanych krawców
zarabia poniżej 1 850 PLN brutto. Na zarobki powyżej
2 427 PLN brutto może liczyć grupa 25% najlepiej
opłacanych krawców .
Źródło:
https://wynagrodzenia.pl/moja-placa/ile
-zarabia-krawiec
data dostępu : 10.10.2016 r.

