Kształcenie:
Szkoły:

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1
w Żorach
44-240 Żory, os. Księcia Władysława 0
Tel./Fax +48 (32) 434-53-66
strona: www.zs1.zory.pl
e-mail: zs1zory@op.pl

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARII
KONOPNICKIEJ w Pyskowicach
44-120 Pyskowice, Kardynała Stefana
Wyszyńskiego 37
Tel./Fax +48 (32) 233-25-96
strona: http://www.zsmk.internetdsl.pl/
e-mail: zsmkpyskowice@op.pl

Zespół Szkół Nr 1
im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie
42-300 Myszków, Eugeniusza
Kwiatkowskiego 18
Tel. +48 (34) 313 -28-40
strona www.zs1kwiatkowski.com
e-mail kwiatkowski@myszkow.pl

Więcej informacji
o zawodzie znajdziesz w:

Rozbieracz - wykrawacz
Klasyfikacja Zawodów i Specjalności: 751104

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
źródło http://praca.wp.pl

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

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

w Skierniewicach:
ul. Jagiellońska 28, 96 - 100 Skierniewice
Tel. (46) 833 39 74, 833 36 50

Piotrków Trybunalski 2013

Rozbieracz - wykrawacz wykonuje
czynności związane z rozbiorem na części
zasadnicze półtusz wieprzowych, ćwierćtusz
wołowych, tusz cielęcych i baranich według
wymagań rynku krajowego lub zagranicznego
oraz dokonuje
wykrawania
elementów
zasadniczych na mięsa drobne oraz elementy
handlowe z zachowaniem przepisów sanitarnohigienicznych oraz bezpieczeństwa higieny
pracy.
Zadania zawodowe:
•

•

•

•

•

rozbieranie na części zasadnicze półtusz
wieprzowych, ćwierćtusz wołowych, tusz
cielęcych i baranich ręcznie oraz na taśmie
rozbiorowej za pomocą pił;
wykrawanie,
za
pomocą
różnych
rodzajów noży, półtusz wieprzowych,
ćwierćtusz wołowych, tusz cielęcych i
baranich oraz elementów zasadniczych
z przeznaczeniem na mięsa drobne oraz do
produkcji wędlin, konserw;
przygotowywanie z części zasadniczych
elementów
do produkcji
wędzonek
lub przeprowadzanie dodatkowej obróbki
w celu uzyskania elementu handlowego;
sortowanie
mięsa
i tłuszczów
pochodzących
z obróbki
elementów
na wędzonki lub elementów handlowych
na klasy w zależności od barwy mięsa,
ścięgnistości,
zawartości
tkanki
tłuszczowej, przekrwień itp.;
klasyfikowanie otrzymanych w wyniku
wykrawania
tłuszczy,
kości,
żył
na poszczególne klasy;

•
•
•

rozbieranie ośrodków wszystkich rodzajów
zwierząt rzeźnych;
skórowanie ręczne i mechaniczne;
ostrzenie
i konserwowanie
narzędzi
stosowanych przy rozbiorze i wykrawaniu
(piły, noże, musaty).

Warunki podjęcia pracy w zawodzie:
Osoby zajmujące się wykonywaniem uboju
zwierząt powinny mieć ukończone 18 lat,
posiadać co najmniej wykształcenie zasadnicze
zawodowe, ukończone odpowiednie szkolenie
teoretyczne oraz trzymiesięczną praktykę na
stanowisku ubojowego. Powyższe kwalifikacje
powinny być potwierdzone właściwym
dokumentem. Praca w tym zawodzie wymaga
również
posiadania
aktualnych
badań
lekarskich
do
celów
sanitarnoepidemiologicznych oraz systematycznego
podnoszenia
kwalifikacji
zawodowych
z zakresu bezpieczeństwa żywności.

Wymagania psychofizyczne:
Praca w tym zawodzie wymaga sprawności
i wytrzymałości fizycznej, zdolności do pracy
w
niesprzyjających
warunkach
środowiskowych, spostrzegawczości.

Przeciwwskazania do wykonywania
zawodu :
Rozbieracz - wykrawacz pracuje głównie
w pomieszczeniach zamkniętych (halach
ubojowych, rozbiorowych, produkcyjnych,
magazynach) odpowiednio klimatyzowanych..
Jest narażony zarówno na temperatury zbyt
niskie, jak i zbyt wysokie. W niektórych
pomieszczeniach może być narażony na
nieprzyjemne zapachy i hałas. Podczas
wykonywania zadań zawodowych posługuje się
niebezpiecznymi narzędziami, urządzeniami
i maszynami. Pracę wykonuje najczęściej
w pozycji stojącej i w ruchu, rzadziej
w
siedzącej.
Przeciwwskazaniem
wykluczającym pracę w zawodzie masarza są
choroby weneryczne, nosicielstwo chorób
zakaźnych, gruźlica płuc oraz zmiany
chorobowe skóry rąk.

Możliwości i szanse zatrudnienia:
Pracę w zawodzie rozbieracza-wykrawacza
oferują m.in. masarnie, ubojnie, zakłady
mięsne.
Płace:
Miesięczne wynagrodzenie w zawodzie
Rozbieracz - wykrawacz wynosi od 2000 PLN
2500 PLN złotych brutto, w zależności od
zakresu obowiązków i regionu, w którym
funkcjonuje dana firma.
(źródło: www.wynagrodzenia.pl 2012rok)

