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Kwalifikacje zawodowe

Realizacja procesów drukowania z form drukowych.

1 Główne zadania i wykonywane czynności

Drukarz obsługuje maszyny i urządzenia wykorzystywane w procesie druku.

Przygotowuje farby drukarskie.

Wprowadza papier i zakłada formy drukowe.

Obsługuje i konserwuje maszyny.

Koryguje prace poszczególnych mechanizmów maszyn.

Ocenia odbitki pod względem jakości i zgodności z oryginałem.

Prowadzi proces druku właściwego.

Dba o porządek miejsca pracy.

2 Kompetencje i kwalifikacje

W zawodzie  drukarz  pracodawcy zatrudniają  osoby legitymujące się  dyplomem potwierdzającym
kwalifikacje zawodowe. Oprócz zasadniczej szkoły zawodowej istnieje możliwość przygotowania do
tego  zawodu  w  rzemiośle  oraz  w  ramach  kwalifikacyjnych  kursów  zawodowych.  Możliwa  jest
kontynuacja  kształcenia  w  zawodzie  technik  procesów  drukowania,  poprzez  uzupełnienie
wykształcenia  średniego  w  liceum  i  zdobycie  odpowiedniej  kwalifikacji.

Drukarz  powinien  posługiwać  się  dokumentacją  techniczną,  rozpoznawać  produkty  poligraficzne,
czytać schematy i  rysunki techniczne, rozpoznawać procesy introligatorskie i  techniki  drukowania.
W  zawodzie  drukarza  istotna  jest  wiedza  i  umiejętność  obsługi  programów  komputerowych
i znajomość przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.

W zawodzie  drukarza  potrzebna jest  znajomość  form drukowych,  umiejętność  ich  wykonywania,
znajomość  obsługi  maszyn  i  doboru  materiałów  niezbędnych  do  procesu  drukowania.  Drukarz
powinien mieć wiedzę i  umiejętności oceny jakości form drukowych, wykonywania odbitek z form
drukowych.

Drukarz powinien wykazywać się umiejętnościami komunikacyjnymi ze względu na pracę w zespole.
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W  tym  zawodzie  istotne  są:  odpowiedzialność,  sprawność  manualna  i  wzrokowa,  umiejętność
rozróżniania barw, sprawność ruchowa, umiejętność skupienia, wytrzymałość, podzielność uwagi oraz
zdolność zarządzania czasem pracy.

3 Środowisko i charakter pracy

Czas  pracy  drukarza  jest  normowany,  praca  ma charakter  zmianowy,  może  odbywać  się  również
w godzinach nocnych i w dni ustawowo wolne. Drukarz czynności zawodowe wykonuje w pozycji stojącej
w pomieszczeniach zamkniętych,  wentylowanych, o podwyższonym poziomie hałasu i  w sztucznym
oświetleniu. Pracuje przy użyciu maszyn. Drukarz jest narażony na kontakt z farbami i rozpuszczalnikami
mogącymi wywoływać alergie wziewne oraz skórne. Praca drukarza ma charakter zespołowy, wymaga
sprawności fizycznej.


