Kształcenie:
Szkoły:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 3
ul. Mickiewicza 6
98-100 Łask
tel. (43) 675-26-37
e-mail: soszw_l@op.pl
http://soszwl.freens.pl/
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Stanisława Staszica
w Wieruszowie
ul. Szkolna 1-3
98-400 Wieruszów
tel: 62/ 784-13-21
fax: 62/ 783-10-71
e-mail: poczta@zsp.wieruszow.pl
www.zsp.wieruszow.pl

Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego
ZDZ w Łodzi z/s Zduńska Wola
ul. Komisji Edukacji Narodowej 3/5
98-220 Zduńska Wola
tel.(43) 824-74-18
fax(43) 824-74-18
www.zdz-zdwola.pl
Zespół Szkół Zawodowych nr 1
ul. Żeromskiego 10
98 - 220 Zduńska Wola
tel/fax (43) 823 30 61
e-mail szkoła: zsznr1zdwola@interia.pl
www.zsznr1.pl/

Kursy:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi
ul. Łąkowa 4
90-563 Łódź
(42) 637 62 22
www.zdz.lodz.pl

Więcej informacji
o zawodzie znajdziesz w:

TAPICER

Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej:
w Łodzi:

Klasyfikacja Zawodów i Specjalności: 753402

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:
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
Łódź 2016

Tapicer wykonuje zaprojektowane tapicerowane
części nowych mebli, tapicerowane części
wyposażenia środków transportowych (np. siedzenia
samochodowe), sprzętu sportowego (maty, piłki,
urządzenia
treningowe),
tapicerskie
prace
dekoracyjne związane z urządzaniem wnętrz
mieszkalnych (wyciszanie drzwi, obijanie ścian,
upinanie i mocowanie firan, kotar itp.), salonów
wystawowych, scenografii teatralnej (formowanie,
upinanie i zawieszanie kotar, draperii, kurtyn itp.),
jak również naprawy uszkodzonych lub zużytych
tapicerowanych części mebli i sprzętów, łącznie
z drobnymi naprawami części konstrukcji.

Zadania zawodowe:
 organizowanie
stanowiska
pracy
zgodnie
z przepisami bhp i ochrony ppoż.,
 czytanie rysunków roboczych i sporządzanie
odręcznych
szkiców
przedstawiających
rozwiązania konstrukcyjne różnych wyrobów
tapicerskich,
 dobieranie
materiałów
i
obliczanie
zapotrzebowania materiałowego na podstawie
projektu
i
dokumentacji
technicznotechnologicznej,
 dobieranie narzędzi, maszyn i urządzeń
niezbędnych
do
wykonania
prac
oraz
organizowanie składowania i dostarczania
materiałów tapicerskich,
 zabezpieczanie materiałów i sprzętu do prac
tapicerskich,
 montowanie konstrukcji różnych podłoży
i warstw tapicerskich wykonywanych metodami
rzemieślniczymi i przemysłowymi,

 tapicerowanie: sprzętów sportowych, elementów
w środkach transportowych, drzwi i ścianek
działowych,
 wykańczanie wyrobów tapicerskich pasmanterią,
pikowaniem lub innymi ozdobami,
 wykonywanie napraw i renowacji wyrobów
tapicerskich,
 wykonywanie pomocniczych robót stolarskich
z użyciem narzędzi ręcznych, mechanicznych
o napędzie elektrycznym lub pneumatycznym,
 obsługiwanie i konserwowanie maszyn i urządzeń
stosowanych w tapicerniach,
 prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
usług tapicerskich,
 ocenianie
jakości
surowców,
materiałów
i półfabrykatów stosowanych w tapicerstwie.
 kontrolowanie
warunków
odbioru
mebli
i sprzętów tapicerowanych, ich magazynowania
i transportu.

Warunki podjęcia pracy w zawodzie
Kwalifikacje do zawodu tapicera zdobywa się
w 3-letniej zasadniczej szkole zawodowej. Istnieje
też możliwość nauki w systemie kursowym dla
dorosłych, kończącej się egzaminem.
Osoby młodociane mają możliwość zdobycia
kwalifikacji zawodowych poprzez kształcenie
teoretyczne i praktyczne organizowane przez Cech
Rzemiosł i zdanie egzaminu czeladniczego w Izbie
Rzemieślniczej.

Wymagania psychofizyczne:
Tapicer wykonuje prace w ciągłym ruchu, również
w pozycji wymuszonej. Z tego powodu niezbędna
jest w tym zawodzie duża sprawność układu kostno-

stawowego, układu mięśniowego, sprawność
zmysłu równowagi, koordynacja wzrokoworuchowa, sprawność manualna, zdolności
techniczne takie jak posługiwanie się różnymi
narzędziami ręcznymi (pęsety, obcęgi, młotki,
igły, szpilki, nożyce, wkrętaki, proste narzędzia
stolarskie i ślusarskie) oraz maszyny do szycia
i przeszywania, zszywacze pneumatyczne,
maszyny do cięcia materiałów tapicerskich.
Powinna cechować go także staranność
i dokładność wykonywanych czynności.
Ważne
są
także
takie
cechy
jak:
spostrzegawczość, dobry wzrok, rozróżnianie
barw i zręczność rąk.

Przeciwwskazania do wykonywania
zawodu:
Poważnym przeciwwskazaniem do podjęcia tej
pracy jest skaza alopowa, czyli wrodzone
alergiczne zapalenie skóry.

Możliwości i szanse zatrudnienia:
Tapicerzy zatrudniani są głównie w takich
miejscach jak: fabryki mebli, duże zakłady
rzemieślnicze. Większość tapicerów pracuje
jednak w ramach własnej działalności
gospodarczej. Umożliwia to pracę indywidualną.

Płace:
Osoby
prowadzące
własną
działalność
gospodarczą w tym zakresie zwykle zarabiają
więcej od tapicerów zatrudnionych na etacie.
Wynagrodzenie osób pracujących na etacie
wynosi poniżej średniej krajowej.

