Obuwnik

Kwalifikacje zawodowe
Wytwarzanie obuwia.

1 Główne zadania i wykonywane czynności
Obuwnik wykonuje ręcznie lub maszynowo obuwie ze skóry naturalnej, tworzywa syntetycznego
i materiałów tekstylnych.
Pobiera z magazynu i ocenia materiały do produkcji obuwia.
Wykonuje rozkrój materiałów obuwniczych, opracowuje i wykonuje elementy spodowe.
Łączy elementy wierzchu za pomocą szycia, klejenia, zgrzewania, nitowania.
Wykańcza obuwie, ocenia jakość i pakuje.
Eksploatuje oraz konserwuje maszyny i urządzenia do produkcji obuwia.

2 Kompetencje i kwalifikacje
Pracę w zawodzie obuwnika może wykonywać osoba legitymująca się dyplomem potwierdzającym
kwalifikacje zawodowe w zawodzie obuwnik. 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 obuwnik, uzupełniając wykształcenie ogólne do poziomu średniego.
Wykonywanie zawodu obuwnika wymaga spostrzegawczości i wyobraźni przestrzennej. Pracownik
powinien mieć dobry wzrok, cechować się sprawnością manualną oraz sprawnością narządu słuchu
umożliwiającą ocenę pracy maszyn. Bardzo ważna jest umiejętność koncentracji i podzielność uwagi.
Obuwnik powinien cechować się dokładnością, rzetelnością i dbałością o czystość i porządek. Ze
względu na specyfikę zawodu od obuwnika wymaga się także wyczucia estetycznego, uzdolnień
technicznych oraz umiejętności pracy w zespole.
Obuwnik powinien mieć wiedzę na temat: rodzajów skór, tworzyw sztucznych i skóropodobnych,
wyrobów włókienniczych i papierniczych, możliwych wad i uszkodzeń skór surowych i wyprawionych,
właściwości materiałów stosowanych w produkcji wyrobów skórzanych, oznaczeń i symboli
stosowanych w rysunkach technicznych, narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w procesie
produkcji wyrobów skórzanych. Powinien umieć klasyfikować odpady powstające podczas rozkroju
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skór, posługiwać się dokumentacją techniczną i technologiczną oraz stosować programy
komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
Aby wykonywać zawód obuwnika, należy mieć doświadczenie w przygotowywaniu materiałów oraz
opracowywaniu elementów obuwia, pracach związanych z montażem i wykańczaniem obuwia.

3 Środowisko i charakter pracy
Miejscem pracy obuwnika jest zakład obuwniczy, zawsze w pomieszczeniach zamkniętych. Na
niektórych stanowiskach pracy występują zagrożenia dla zdrowia spowodowane uciążliwymi warunkami,
np. hałasem, drganiami, zapyleniem, kontaktem z lotnymi rozpuszczalnikami organicznymi. Praca
obuwnika przebiega w systemie jedno- lub dwuzmianowym. Charakteryzuje ją stały zestaw czynności,
jednak ze względu na zmienność asortymentu, systemu montażu i surowca są wymagane odpowiednie
zmiany parametrów procesów technologicznych.
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