Garbarz skór

Kwalifikacje zawodowe
Wyprawianie skór.

1 Główne zadania i wykonywane czynności
Garbarz skór przygotowuje skóry do garbowania, garbuje je i wykańcza według ich przeznaczenia.
Przetwarza skórę surową w skórę wyprawioną.
Sortuje skóry surowe, dobiera w partie produkcyjne, konserwuje i magazynuje.
Wykonuje operacje technologiczne: rozmaczanie, wapnienie, odwapnianie, piklowanie, garbowanie
(mineralne, roślinne, żywicowe, kombinowane).
Sortuje otrzymany półfabrykat w zależności od przeznaczenia.

2 Kompetencje i kwalifikacje
Pracę w zawodzie garbarza skór może wykonywać osoba legitymująca się dyplomem
potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Kształcenie w tym zawodzie odbywa się w zasadniczej
szkole zawodowej, a także w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych i nauki w rzemiośle. Można
uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik garbarz, uzupełniając wykształcenie
ogólne do poziomu średniego.
Wykonywanie zawodu garbarza skór wymaga umiejętności oceny organoleptycznej surowców,
półproduktów i wyrobów gotowych. Na tym stanowisku są wymagane zdolności manualne, dobry
wzrok oraz umiejętność rozróżniania barw. Bardzo ważna jest zdolność koncentracji i podzielność
uwagi oraz kreatywność. Przeciwwskazaniami do pracy w zawodzie garbarza skór są: alergia na środki
chemiczne oraz słaba kondycja fizyczna.
Garbarz skór powinien mieć wiedzę o częściach maszyn i urządzeń przemysłowych, zasadach
działania pomp, wentylatorów i sprężarek, budowie i zasadach działania napędów mechanicznych,
hydraulicznych, pneumatycznych i elektrycznych oraz zasadach konserwacji maszyn i urządzeń.
Powinien umieć sporządzać szkice i rysunki techniczne, posługiwać się dokumentacją techniczną oraz
instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń, stosować programy komputerowe wspomagające
wykonywanie zadań.
Aby wykonywać zawód garbarza skór, należy mieć doświadczenie w konserwacji, dobieraniu skór
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surowych i półproduktów skórzanych w partie produkcyjne, sporządzaniu kąpieli roboczych i zestawów
wykańczalniczych stosowanych w procesie wyprawy skór, wyprawianiu i renowacji skór oraz wyrobów
skórzanych, posługiwaniu się ręcznymi i mechanicznymi narzędziami do cięcia i okrawania oraz
w obsługiwaniu maszyn i urządzeń, takich jak: odmięśniarki, dwojarki, strugarki, wyżymarki,
zmiękczarki, suszarki próżniowe, prasy, szlifierki, kadzie, agregaty do natrysku skór, foliarki, bębny
garbarskie.

3 Środowisko i charakter pracy
Miejscem pracy garbarza skór są garbarnie. Garbarz jest narażony na działanie pyłu, oparów
i niebezpiecznych substancji chemicznych, które mogą powodować podrażnienie oczu i układu
oddechowego, alergie i oparzenia. Wykonywanie zawodu garbarza skór wymaga pracy w pozycji stojącej
oraz przemieszczania ciężkich ładunków objętościowych. Garbarz skór pracuje w pomieszczeniach lub
halach produkcyjnych, które powinny mieć sprawną wentylację oraz dobre oświetlenie naturalne bądź
sztuczne. Jego praca ma charakter powtarzalny, może odbywać się w systemie jedno-, dwu- lub
trzyzmianowym, ok. 7 godzin dziennie.

2

