Kuśnierz

Kwalifikacje zawodowe
Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów
kuśnierskich.

1 Główne zadania i wykonywane czynności
Kuśnierz wykonuje i naprawia odzież i galanterię futrzaną ze skór futerkowych szlachetnych,
półszlachetnych i zwykłych, posługując się głównie maszynami kuśnierskimi i innymi maszynami
szwalniczymi.
Naprawia skóry z zachowaniem charakteru okrywy włosowej.
Kroi skóry, wydłuża i poszerza skóry cięciami.
Kształtuje elementy wyrobu.
Wykrawa wg szablonów podszewki, watoliny, tkaniny wzmacniające itp.
Przygotowuje elementy wyrobu do montażu.
Zestawia i zszywa elementy, wykonuje zapięcia, podszywa krawędzie, prasuje itp.
Zdejmuje wymiary z sylwetki oraz szyje odzież na miarę.
Wykonuje modele i wzory przemysłowe wyrobów futrzarskich.
Wykonuje przeróbki i naprawy wyrobów.

2 Kompetencje i kwalifikacje
Pracę w zawodzie kuśnierza 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. W ramach rozwoju
zawodowego można uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik technologii
wyrobów skórzanych, uzupełniając wykształcenie ogólne do poziomu średniego.
Wykonywanie zawodu kuśnierza wymaga umiejętności oceny organoleptycznej surowców,
półproduktów i wyrobów gotowych. Na tym stanowisku są potrzebne zdolności techniczne i manualne,
dobry wzrok oraz umiejętność rozróżniania barw. Bardzo ważna jest zdolność koncentracji,
podzielność uwagi, kreatywność oraz umiejętność pracy w zespole.
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Kuśnierz powinien mieć wiedzę o rodzajach skór, tworzywach sztucznych i skóropodobnych,
wyrobach włókienniczych i papierniczych, możliwych wadach i uszkodzeniach skór surowych
i wyprawionych, właściwościach materiałów wykorzystywanych w produkcji wyrobów skórzanych,
oznaczeniach i symbolach stosowanych w rysunkach technicznych, a także o narzędziach, maszynach
i urządzeniach stosowanych w procesie produkcji wyrobów skórzanych. Kuśnierz powinien umieć
klasyfikować odpady powstające podczas rozkroju skór, posługiwać się dokumentacją techniczną
i technologiczną, stosować programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
Aby wykonywać zawód kuśnierza, trzeba mieć doświadczenie w modelowaniu, wykonywaniu oraz
naprawie i renowacji wyrobów kuśnierskich, dobieraniu skór futerkowych i dodatków do wyrobu
kuśnierskiego, obsłudze maszyn i urządzeń do wytwarzania wyrobów kuśnierskich.

3 Środowisko i charakter pracy
Miejscem pracy kuśnierza są zakłady rzemieślnicze, przemysłowe lub usługowe oraz samodzielne
zakłady kuśnierskie. Kuśnierz w zależności od miejsca zatrudnienia może pracować indywidualnie lub
zespołowo. Pracuje w zamkniętych pomieszczeniach, halach produkcyjnych. Wykonuje powtarzające się
czynności, zgodnie z projektem. Kuśnierz pracuje w pozycji stojącej lub siedzącej, ok. 8 godzin dziennie,
zazwyczaj w stałych godzinach, czasem na dwie zmiany.
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