Szkoły:
Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska
w Radomsku
97-500 Radomsko, ul. Brzeźnicka 22
tel. 44682 23 78, fax. 44682 23 78, 44682 23 95
www.drzewniak.pl
z_s_d@wp.pl
Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Zduńskiej Woli
ul. KEN 3/5, 98-220 Zduńska Wola
tel. 43824 74 18, fax 43824 74 18
www.zdz-zdwola.pl
szkola@zdz-zdwola.pl
Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej
w Kalwarii Zebrzydowskiej
34-130 Kalwaria Zebrzydowska, Al. Jana Pawła II 3
tel. 33 8766418, 33 8766418
e-mail: szkola@zsken.edu.pl
http://zsken.edu.pl
Zespół Szkół Odzieżowych w Radomiu
26-600 Radom, ul. Śniadeckich 5
tel.: 48 364 02 52
e-mail: sekretariat@szkola-zawod-sukces.pl
http://www.szkola-zawod-sukces.pl
Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w
Zielonej Górze
65-392 Zielona Góra, ul. Botaniczna 66
tel. 68 451 38 88
e-mail: zgzsipkz@wp.pl
http://www.zsipkz.zgora.pl
Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości
im. Jana Kilińskiego w Lublinie
20-023 Lublin, ul. Chopina 28
tel. 81 534-00-69, 81 534-26-99
e-mail: rzemioslo@zsrz.lublin.pl
http://www.zsrz.lublin.pl

Więcej informacji
o zawodzie znajdziesz w:

Obuwnik
Klasyfikacja Zawodów i Specjalności: 753602

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
w Sieradzu:
ul. 3 Maja 7, 98 - 200 Sieradz
Tel. (43) 822 81 84, 822 81 86
w Skierniewicach:

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej

ul. Senatorska 10, 96 - 100 Skierniewice
Tel. (46) 833 39 74, 833 36 50
Łódź 2019

W branży obuwniczej funkcjonuje wiele małych
i średnich firm. Rynek pracy poszukuje ludzi
z kwalifikacjami nabytymi w podczas kształcenia
zawodowego, którzy swoją pracę wykonywaliby
z zaangażowaniem i fachowością.
Zadania zawodowe:









Praca w zawodzie obuwnik polega na wykonywaniu
zadań związanych z wytwarzaniem obuwia ( damskiego,
męskiego i dziecięcego). W toku kształcenia nabywa
się umiejętności związane z produkcją obuwia,
posługiwania
się
specjalistycznymi
maszynami
i urządzeniami, zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa,
higieny pracy i ergonomii.
Do podstawowych zadań zawodowych należy
zaliczyć:
zdejmowanie miary oraz sporządzanie dokumentacji
technicznej,
przygotowywanie projektów, wzorów i modeli
obuwia,
przygotowywanie surowca i szablonów,
segregowanie skór według wykrojników elementów
obuwia,
montaż obuwia, mocowanie ozdób,
kontrolowanie jakości wykonania,
naprawianie i odświeżanie obuwia noszonego.
Warunki podjęcia pracy w zawodzie:
Do podjęcia pracy w zawodzie obuwnik
wymagane jest wykształcenie zawodowe, zdobyte
w trakcie 3-letniego cyklu kształcenia lub w formie
przyuczenia do zawodu na kursach kwalifikacyjnych.
Jest to zawód z kwalifikacją AU.10 – Wytwarzanie
obuwia, potwierdzoną dyplomem czeladnika.

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe
organizowane
są
przez
Okręgową
Komisję
Egzaminacyjną –OKE http://www.oke.lodz.pl/.
Obuwnik może podnieść swoje kwalifikacje
otrzymując tytuł technika obuwnika. Następnym krokiem
jest nauka w szkołach wyższych na kierunkach:
wzornictwo, zarządzanie i inżynieria produkcji,
towaroznawstwo lub zbliżonych.

być wykonywana także w zakładach produkujących
materiały i akcesoria obuwnicze, świadczących usługi
kooperacyjne
oraz
warsztatach
naprawczych
realizujących indywidualne zamówienia klientów, w tym
na obuwie ortopedyczne i wkładki do obuwia
specjalnego, naprawy i odświeżanie obuwia noszonego.
Istnieje również możliwość prowadzenia własnej
działalności gospodarczej np. w formie usług szewskich.
Praca na stanowisku obuwnika wykonywana jest
pomieszczeniach zamkniętych, halach produkcyjnych
oraz warsztatach szewskich, przeważnie na jedną
zmianę, chyba, że jest duże zapotrzebowanie
wówczas praca może odbywać się na zmiany.
Wykonywanie zadań odbywa się w wymuszonej
pozycji siedzącej lub stojącej.
Na niektórych stanowiskach pracy obuwnik
może być narażony na działanie hałasu, drgań lub
wibracji. Może mieć kontakt z zanieczyszczonym
powietrzem pyłami, działaniem klejów i substancji
chemicznych. Dlatego też wymagany jest dobry
ogólny stan zdrowia,

Wymagania psychofizyczne:
Do wykonywania zawodu obuwnika niezbędny jest:
 dobry wzrok i dotyk (rozpoznawanie, jakości
materiałów i kontrola jakości wyrobów)
 duża sprawność układu kostno-stawowego oraz
mięśniowego
 umiejętność rozróżniania barw oraz percepcja
kształtów
 zdolności manualne
 dokładność w wykonywaniu pracy
 umiejętności techniczne
 wytrzymałość na długotrwały wysiłek oraz gotowość
do
pracy
w
niesprzyjających
warunkach
środowiskowych.

Płace:
Wynagrodzenie obuwnika uzależnione jest
głównie od miejsca zatrudnienia, od posiadanego stażu
pracy oraz kwalifikacji zawodowych. Początkujący
pracownik zaczyna zwykle od płacy minimalnej.
Średnie wynagrodzenie obuwnika w lutym 2018r.
kształtowało się na poziomie 2 462 PLN brutto1.

Przeciwwskazania do wykonywania zawodu:
Przeciwwskazaniami do wykonywania tego zawodu
mogą być: umiarkowane upośledzenie umysłowe,
zaburzenia koordynacji wzrokowo– ruchowej, zaburzenia
równowagi dużego stopnia oraz alergie.
Możliwości i szanse zatrudnienia:
Obuwnik może być zatrudniony zarówno
na stanowiskach produkcyjnych w przemysłowych
zakładach
obuwniczych
różnej
wielkości
o zmechanizowanym cyklu produkcyjnym. Praca może

1

https://wynagrodzenia.pl/moja-placa/ile-zarabia-obuwnik na
dzień 10.01.2019

