Tapicer

Kwalifikacje zawodowe
Wykonywanie wyrobów tapicerowanych.

1 Główne zadania i wykonywane czynności
Tapicer tapiceruje meble oraz naprawia je i wykonuje renowację.
Wykonuje tapicerowane części mebli lub kompletów mebli na podłożach twardych i miękkich.
Wykonuje tapicerowane części wyposażenia środków transportowych i sprzętu sportowego.
Wykonuje według projektu prace dekoracyjne tapicerskie związane z urządzaniem salonów, wystaw
czy innych wnętrz, także mieszkalnych.
Wykonuje naprawy tapicerowanych części mebli i sprzętów wraz z drobnymi naprawami drewnianych
części konstrukcji.
Zakłada szkielety i urządzenia podtrzymujące draperie, zasłony, kotary, firanki itp.
Wykańcza wyroby tapicerskie pasmanterią, pikowaniem lub innymi ozdobami.

2 Kompetencje i kwalifikacje
Pracę w zawodzie tapicera może wykonywać osoba, która uzyskała dyplom potwierdzający
kwalifikacje zawodowe. Kształcenie w tym zawodzie odbywa się w zasadniczej szkole zawodowej,
a także w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kształcenia w rzemiośle. Możliwe jest
dalsze kształcenie w liceum w celu uzupełnienia wykształcenia średniego i zdobycie innej kwalifikacji
zawodowej po ukończeniu odpowiedniego kursu kwalifikacyjnego i zdaniu egzaminu zawodowego.
W zawodzie tapicera ważna jest sprawność manualna i rozróżnianie barw. Wymagają tego czynności,
takie jak dobór tkanin, krojenie, szycie i inne. Zdolność do pracy w warunkach monotonnych jest
przydatna tapicerowi pracującemu w dużych zakładach, gdzie występuje powtarzalność czynności.
Elastyczność i otwartość na zmiany oraz samodzielność jest ważna w pracy w małych zakładach
rzemieślniczych, gdzie wykonywane czynności często się zmieniają.
Tapicer powinien mieć wiedzę na temat gatunków drewna, materiałów drzewnych i tworzyw drzewnych
i ich właściwości, wad drewna i przyczyn ich powstawania, rodzajów uszkodzeń materiałów. W tym
zawodzie konieczna jest umiejętność sporządzania szkiców i rysunków technicznych, posługiwania się
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instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń.
Aby wykonywać zawód tapicera, należy mieć doświadczenie w wykonywaniu wyrobów tapicerowanych
i prac dekoratorskich oraz wykonywaniu napraw i renowacji wyrobów tapicerowanych. Przydatne są
umiejętności czytania rysunków roboczych i sporządzania odręcznych szkiców przedstawiających
rozwiązania konstrukcyjne różnych wyrobów tapicerskich, oceny jakości surowców włókienniczych,
wyściółkowych oraz materiałów i półfabrykatów stosowanych w tapicerstwie oraz używania narzędzi
ręcznych stolarskich i ślusarskich.

3 Środowisko i charakter pracy
Miejscem pracy tapicera meblowego jest hala produkcyjna w dużych zakładach produkujących meble
lub pracownia zakładów rzemieślniczych. Tapicer meblowy może też prowadzić własną firmę. Zagrożenia
występujące podczas wykonywania pracy w zawodzie tapicera są związane przede wszystkim
z podnoszeniem i przenoszeniem ciężarów, długotrwałą pracą w pozycji stojącej lub pracą w pozycjach
wymuszonych, przebywaniem w zanieczyszczonym pyłami powietrzu, kontaktem z substancjami
łatwopalnymi (klejami, piankami). Praca tapicera ma przeważnie charakter indywidualny, a wykonywane
czynności mogą być rutynowe. W dużych zakładach tapicer pracuje zazwyczaj w systemie
jednozmianowym, ok. 8 godzin dziennie, chociaż czas pracy może się wydłużać.
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