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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Szewc 753606

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu
•
•

Obuwnik.
Szewc naprawiacz.

1.3. Usytuowanie zawodu w klasyfikacjach: ISCO, PKD
W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:
•

7536 Shoemakers and related workers.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):
•

Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe.

1.4. Notka metodologiczna, autorzy i eksperci opiniujący
Notka metodologiczna
Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:
• analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe) oraz źródeł internetowych,
• analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu
Publicznych Służb Zatrudnienia,
• badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w październiku 2018 r.,
• zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji
i jakości informacji o zawodach.
Autorzy i eksperci opiniujący
Zespół Ekspercki:
•
•
•

Marian Grabkowski – Ekspert niezależny, Radom.
Mariusz Szymaniak – Pracownia Obuwia, Teatr Muzyczny ROMA, Warszawa.
Joanna Tomczyńska – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:
•
•
•
•

Dorota Koprowska – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Tomasz Sułkowski – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Ireneusz Woźniak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:
•
•

Małgorzata Brola – Kuratorium Oświaty w Warszawie, Delegatura w Radomiu, Radom.
Małgorzata Żurek – Wojas SA, Nowy Targ.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:
•
•

Marta Jankowska– Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Lublin.
Magdalena Paździor – Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, Oddział Mazowiecki, Radom.
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Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.
WAŻNE:
W tekście opisu informacji o zawodzie występują podkreślenia wybranych określeń wraz z indeksem górnym,
który wskazuje numer definicji w słowniku branżowym w punkcie 7.2.

2. OPIS ZAWODU
2.1. Synteza zawodu
Szewc uczestniczy w wytwarzaniu nowego obuwia na zamówienie klienta oraz świadczy usługi
naprawy obuwia używanego.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Szewc jest zawodem produkcyjno-usługowym. Wytwarza obuwie z cholewek3 wykonanych przez
cholewkarza4 oraz zakładek40, podnosków22 i elementów spodu obuwia9 zakupionych lub
wykonanych samodzielnie. Wykonuje naprawy obuwia zarówno używanego, jak również będącego
przedmiotem reklamacji czy też uszkodzonego w procesie jego wytwarzania.
Do podstawowych obowiązków szewca należy m.in. wykrawanie i obróbka elementów obuwia,
przygotowanie cholewek i ich montaż z elementami spodowymi oraz wykończanie spodów
i wierzchów obuwia. Wiąże się to z koniecznością współpracy z cholewkarzem.
W przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej szewc najczęściej świadczy
usługi naprawy obuwia.
Sposoby wykonywania pracy
Szewc jest zawodem rzemieślniczym i większość operacji technologicznych jest wykonywana ręcznie
przy użyciu narzędzi ręcznych oraz maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji i naprawach obuwia.
W zależności od organizacji produkcji i rodzaju prowadzonej działalności może wykonywać wszystkie
operacje procesu wytwarzania obuwia lub specjalizować się w określonych operacjach
technologicznych wynikających z jego predyspozycji psychofizycznych. Istotne znaczenie w procesie
wytwarzania obuwia mają zastosowane kopyta12 i materiały, które dobiera w zależności od systemu
montażu30 oraz typu35 i przeznaczenia obuwia.
Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2. i 3.3.
Kompetencje zawodowe.

2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja
pracy)
Warunki pracy
Miejscem pracy szewca jest zakład usługowy jednoosobowy lub zatrudniający kilku pracowników.
Pomieszczenia gdzie wykonywana jest praca posiadają odpowiednie oświetlenie naturalne bądź
sztuczne oraz instalację wentylacyjną. W zależności od wykonywanych czynności szewc może
pracować w pozycji stojącej i siedzącej.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.
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Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Szewc w pracy wykorzystuje m.in.:
− wycinarki37,
− frezarki do podeszw10,
− drasarki7,
− ćwiekarki5,
− prasy do przyklejania spodów obuwia25,
− przybijarki obcasów27,
− przeszywarki26,
− dublerki8,
− aktywatory1,
− parzaki19,
− obciągarki zakładek16,
− wklejarki podnosków36,
− stojaki szewskie29,
− kopyta kowadła typu trójnóg13,
− kopyta do ćwiekowania i montażu obuwia;
oraz narzędzia i przybory, takie jak:
− szczypce31,
− cęgi szewskie2,
− szydła33,
− szpilorki32,
− noże szewskie,
− nożyce,
− tarniki34,
− żelazka do wosku41,
− pędzle i naczynia na klej,
− młotki szewskie,
− dziurkacze,
− urządzenia do osadzania krążków, haków, nitów, nap, ozdób itp.
W procesie naprawy obuwia szewc wykorzystuje maszyny szyjące typu łaciarki oraz urządzenia do
rozciągania cholew i obuwia.
Organizacja pracy
W zakładzie można wyodrębnić kilka faz procesu wytwarzania i naprawy obuwia:
− rozkrój materiałów28,
− obróbka elementów17,
− montaż obuwia14,
− wykończanie obuwia38,
− przyjmowanie obuwia do naprawy,
− naprawa obuwia.
W zależności od wielkości zakładu szewc może pełnić rolę kierownika zespołu, przełożonego,
pracownika, a gdy prowadzi własny zakład, pracuje bez zależności organizacyjnej. Praca w zakładzie
może być jedno- lub dwuzmianowa.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
Szewc podczas pracy może być narażony na zagrożenia związane z:
− urazami dłoni przy obsłudze maszyn (np. ćwiekarek, pras) i ręcznym rozkroju materiałów,
5
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− nadmiernym hałasem z maszyn do ścierania i wygładzania powierzchni obrabianych elementów
lub zaćwiekowanego brzegu cholewki,
− zapyleniem powietrza (przy ścieraniu elementów obuwia),
− nadmiernym stężeniem substancji toksycznych na stanowiskach halogenizacji11 i nanoszenia kleju.
Ze względu na kontakt w trakcie pracy z różnymi skórami i materiałami pomocniczymi, np. klejami,
szewc może być narażony na:
− zatrucia ostre lub przewlekłe spowodowane substancjami toksycznymi,
− ostre reakcje alergiczne (np. przy nanoszeniu klejów lub stosowaniu środków wykończalniczych),
− choroby skóry,
− choroby oczu.

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód szewc ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
− sprawność układu kostno-stawowego,
− sprawność układu mięśniowego,
− sprawność zmysłu dotyku,
− sprawność narządu wzroku;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
− zręczność rąk i palców,
− czucie dotykowe,
− ostrość widzenia,
− rozróżnianie barw,
− zręczność palców,
− koordynacja wzrokowo-ruchowa;
w kategorii sprawności i zdolności
− zdolność koncentracji uwagi,
− uzdolnienia techniczne,
− zręczność manualna,
− zdolność nawiązywania kontaktu z ludźmi,
− łatwość wypowiadania się w mowie,
− uzdolnienia artystyczne;
w kategorii cech osobowościowych
− samodzielność,
− samokontrola,
− niezależność,
− łatwość przechodzenia z jednej czynności do drugiej,
− dokładność,
− gotowość do współdziałania,
− gotowość do pracy w warunkach monotonnych.
Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

6

INFORMACJA O ZAWODZIE – Szewc 753606
Wymagania zdrowotne
W zawodzie szewc wymagana jest ogólna sprawność fizyczna, dobry wzrok i słuch oraz koordynacja
wzrokowo-ruchowa.
Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu są poważne schorzenia narządów ruchu (górnych
i dolnych kończyn), schorzenia wzroku nie poddające się korekcji oraz skłonności do alergii.
WAŻNE:
O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

2.5. Wykształcenie, tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane
do podjęcia pracy w zawodzie
Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie
Do podjęcia pracy w zawodzie szewc preferowane jest wykształcenie zawodowe (branżowa szkoła
I stopnia – dawnej zasadnicza szkoła zawodowa) w zawodzie pokrewnym obuwnik.
Wykształcenie można również uzyskać na drodze rzemieślniczego przygotowania zawodowego
w zawodach pokrewnych: obuwnik, obuwnik miarowy, cholewkarz, obuwnik ortopedyczny.
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie
Szewc może uzyskać:
− świadectwa czeladnicze i dyplomy mistrzowskie w zawodach pokrewnych: obuwnik, obuwnik
miarowy, obuwnik ortopedyczny, cholewkarz po spełnieniu wymagań formalnych i zdaniu
egzaminu organizowanego przez Izby Rzemieślnicze,
− dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie pokrewnym (szkolnym) obuwnik
po zdaniu egzaminu organizowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
− świadectwo potwierdzające kwalifikację AU.10 Wytwarzanie obuwia, wyodrębnioną w zawodzie
obuwnik po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego i zdaniu egzaminu organizowanego
przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
− suplementy Europass (w języku polskim i angielskim) do ww. dokumentów.
Dodatkowym atutem przy zatrudnianiu szewca jest znajomość materiałoznawstwa, technologii
wytwarzania obuwia i chemicznych środków do produkcji, naprawy i konserwacji obuwia.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie
kompetencji w ramach zawodu.

2.6. Możliwości rozwoju zawodowego, awansu i potwierdzania kompetencji
Możliwości rozwoju zawodowego i awansu
Szewc może:
− po uprzednim przeszkoleniu pracować na równorzędnych stanowiskach w zawodach pokrewnych,
− po potwierdzeniu kwalifikacji AU.10 Wytwarzanie obuwia, w zawodzie pokrewnym obuwnik,
uzyskać dyplom (jeśli posiada wykształcenie średnie) w zawodzie technik obuwnik po
potwierdzeniu kwalifikacji AU.52 Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania obuwia,
− po zdaniu matury i ukończeniu uczelni wyższej na kierunku np. technologia skóry awansować
na wyższe stanowisko kierownicze,
− założyć i prowadzić działalność gospodarczą w zakresie obuwnictwa,
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−
−

brać udział w szkoleniach w miejscu pracy lub w wyspecjalizowanych ośrodkach szkoleniowych
branży obuwniczej,
rozszerzać swoje kompetencje zawodowe poprzez podejmowanie kształcenia i/lub szkolenia
w zawodach pokrewnych.

Możliwości potwierdzania kompetencji
Obecnie (2018 r.) w zawodzie szewc nie ma możliwości potwierdzenia kompetencji zawodowych
w edukacji formalnej.
Potwierdzanie kompetencji oferuje system nauki zawodu w rzemiośle, który umożliwia uzyskanie
tytułów w rzemieślniczych zawodach pokrewnych: obuwnik, obuwnik miarowy, obuwnik
ortopedyczny, cholewkarz. Dokumentami potwierdzającymi te tytuły są odpowiednio świadectwo
czeladnicze oraz dyplom mistrzowski.
Istnieje także możliwość uzyskania świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
pokrewnym szkolnym obuwnik, w zakresie kwalifikacji AU.10 Wytwarzanie obuwia.
Odrębną drogą potwierdzenia ww. kwalifikacji jest tryb egzaminów eksternistycznych.
Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz
Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

2.7. Zawody pokrewne
Osoba zatrudniona w zawodzie szewc może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach
pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
S

Technik obuwnik
Cholewkarz
S
Obuwnik
Obuwnik miarowy
Obuwnik ortopedyczny
Obuwnik przemysłowy

Kod zawodu
311916
753601
753602
753603
753604
815605

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie szewc wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6

Wykrawanie z materiałów płaskich zakładek, podnosków i elementów spodu obuwia.
Wykonywanie obróbki wykrojonych elementów.
Przygotowywanie cholewek do montażu obuwia.
Montowanie i wykończanie obuwia.
Przyjmowanie obuwia do naprawy.
Naprawianie obuwia.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Wytwarzanie obuwia
Kompetencja zawodowa Kz1: Wytwarzanie obuwia obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3,
Z4, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
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Z1 Wykrawanie z materiałów płaskich zakładek, podnosków i elementów spodu obuwia
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

•

•

•
•
•
•

Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii
i ochrony środowiska obowiązujące w fazie
rozkroju materiałów na podnoski, zakładki
i elementy składowe spodu obuwia;
Podstawy materiałoznawstwa obuwniczego;
Zasady i metody rozkroju materiałów na
podnoski, zakładki i elementy składowe spodu
obuwia;
Techniki rozkroju materiałów na podnoski,
zakładki i elementy składowe spodu obuwia;
Maszyny, narzędzia i urządzenia stosowane do
rozkroju materiałów.

•
•
•

Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony
ppoż., ergonomii i ochrony środowiska podczas
wykonywania rozkroju materiałów;
Dobierać materiały na podnoski, zakładki
i elementy składowe spodu obuwia;
Wykrawać z materiałów płaskich – maszynowo
lub ręcznie – zakładki, podnoski i elementy
spodu obuwia;
Użytkować maszyny, narzędzia i urządzenia do
rozkroju materiałów.

Z2 Wykonywanie obróbki wykrojonych elementów
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

•

•

•

•

•

Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii
i ochrony środowiska obowiązujące w fazie
obróbki zakładek, podnosków i elementów
spodu obuwia;
Sposoby i techniki obróbki elementów
23
składowych spodu obuwia (podpodeszwy ,
39
21
24
15
wyściółki , podeszwy , podsuwki , obcasy ,
20
18
pasy , otoki );
Zasady obróbki i przygotowania zakładek oraz
podnosków do usztywnienia cholewki w pięcie
i w czubku;
Maszyny, narzędzia i urządzenia stosowane do
obróbki zakładek, podnosków i elementów
spodu obuwia.

•

•

•

Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony
ppoż., ergonomii i ochrony środowiska podczas
wykonywania obróbki wykrojonych elementów;
Dobierać techniki obróbki wykrojonych
elementów w zależności od typu obuwia,
systemu montażu i zastosowanych materiałów;
Wykonywać obróbkę – maszynowo lub ręcznie –
zakładek, podnosków i elementów spodu
obuwia;
Użytkować maszyny, narzędzia i urządzenia do
obróbki wykrojonych elementów.

Z3 Przygotowywanie cholewek do montażu obuwia
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

•

•

•
•
•

•

•

Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii
i ochrony środowiska obowiązujące w fazie
przygotowania cholewek do montażu;
Podstawowe typy i odmiany cholewek;
Materiały stosowane na wierzchy, podszewki
i międzypodszewki cholewek;
Materiały pomocnicze do wklejania podnosków
i zakładek oraz środki zmiękczające cholewki
przed formowaniem na kopycie;
Zasady i techniki wklejania zakładek
i podnosków oraz nawilżania cholewek przed
6
ćwiekowaniem ;
Maszyny, narzędzia i urządzenia stosowane do
wklejania zakładek, podnosków i nawilżania
cholewek.

•
•

•
•
•
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Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony
ppoż., ergonomii i ochrony środowiska podczas
przygotowania cholewek do montażu;
Rozróżniać podstawowe typy i odmiany
cholewek;
Rozpoznawać materiały wierzchnie,
podszewkowe i wewnętrzne cholewek
otrzymywanych do montażu obuwia;
Dobierać materiały pomocnicze w procesie
przygotowania cholewek do ćwiekowania;
Przygotowywać cholewki do ćwiekowania;
Użytkować maszyny, narzędzia i urządzenia do
wklejania zakładek, podnosków i nawilżania
cholewek.
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Z4 Montowanie i wykończanie obuwia.
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

•

•

•
•
•
•
•
•

Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii
i ochrony środowiska obowiązujące w fazie
montażu i wykończenia obuwia;
Rodzaje, numerację kopyt i obuwia;
Systemy montażu obuwia i ich odmiany;
Zasady i technikę połączenia cholewek
z elementami spodu obuwia;
Materiały pomocnicze stosowane w procesach
montażu i wykończenia obuwia;
Technologie montażu i wykończenia obuwia;
Maszyny, narzędzia i urządzenia stosowane do
montażu i wykończenia obuwia.

•
•
•
•

•

Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony
ppoż., ergonomii i ochrony środowiska podczas
montażu i wykończenia obuwia;
Charakteryzować systemy montażu obuwia i ich
odmiany;
Dobierać kopyta, maszyny, narzędzia
i urządzenia do ćwiekowania obuwia;
Dobierać materiały pomocnicze do montażu
i wykończenia obuwia;
Ćwiekować cholewki obuwia maszynowo
i ręcznie;
Użytkować maszyny, narzędzia i urządzenia do
montażu i wykończenia obuwia.

3.3. Kompetencja zawodowa Kz2: Naprawianie obuwia
Kompetencja zawodowa Kz2: Naprawianie obuwia obejmuje zestaw zadań zawodowych Z5, Z6, do
realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z5 Przyjmowanie obuwia do naprawy
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

•

•

•
•

•

Zasady oceny stopnia zużycia lub uszkodzenia
obuwia dostarczonego do naprawy;
Zasady kalkulacji kosztów naprawy obuwia;
Zasady określania charakteru dokonywanej
naprawy oraz informowania klienta o zakresie
i kosztach naprawy;
Zasady ewidencjonowania obuwia przyjętego do
naprawy.

•
•
•

•

Oceniać stopień zużycia lub uszkodzenia obuwia
dostarczonego do naprawy;
Dokonywać kalkulacji kosztów naprawy obuwia;
Diagnozować charakter i zakres zabiegów
niezbędnych do wykonania naprawy;
Informować klienta o konieczności wykonania
naprawy;
Prowadzić ewidencję obuwia przyjętego do
naprawy.

Z6 Naprawa obuwia
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

•

•

•
•

•

Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii
i ochrony środowiska obowiązujące w fazie
naprawy obuwia;
Zasady przygotowania obuwia do naprawy;
Materiały, maszyny, narzędzia i urządzenia
stosowane w procesie naprawy obuwia;
Zasady i technikę dokonywania naprawy obuwia.

•
•
•

Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony
ppoż., ergonomii i ochrony środowiska podczas
naprawy obuwia;
Przygotowywać obuwie do naprawy;
Dobierać maszyny, narzędzia i urządzenia
stosowane w procesie naprawy obuwia;
Dokonać naprawy obuwia.

3.4. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie szewc powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego
i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.
W szczególności pracownik jest gotów do:
10
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•
•
•
•
•

Ponoszenia odpowiedzialności za jakość wykonania bądź naprawy obuwia klientów.
Wykonywania pracy samodzielnie jak i we współpracy z innymi pracownikami.
Dokonywania oceny wpływu swoich działań realizowanych w ramach współpracy zespołowej
w zakładzie obuwniczym.
Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową w branży obuwniczej oraz dbania
o powierzone obuwie klientów.
Doskonalenie własnych kompetencji zawodowych w celu poprawy jakości świadczonych usług
szewskich.

3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu
Pracownik powinien posiadać zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje
do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych.
Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla
zawodu szewc.
Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu
Umiejętności matematyczne
Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania
Sprawność motoryczna
Planowanie i organizowanie pracy
Wywieranie wpływu/przywództwo
Komunikacja ustna
Współpraca w zespole
Rozwiązywanie problemów
0

1

2

3

4

5

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu szewc

Uwaga:
Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu
Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

3.6. Powiązanie kompetencji zawodowych z opisami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji
oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji
Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie szewc nawiązują do opisów poziomów Polskiej
Ramy Kwalifikacji.
Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny
dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu
Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:
− Zintegrowany System Kwalifikacji: https://www.kwalifikacje.gov.pl
− Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
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4. ODNIESIENIE DO SYTUACJI ZAWODU NA RYNKU PRACY I MOŻLIWOŚCI
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie
Szewc może znaleźć pracę w:
− przedsiębiorstwach obuwniczych,
− zakładach rzemieślniczych – produkcyjnych,
− w zakładach naprawy obuwia.
Zapotrzebowanie na pracę w zawodzie szewc jest zróżnicowane na terenie kraju. Deficyt
pracowników w tym zawodzie występuje (2018 r.) na terenie województwa małopolskiego, ale
również w innych regionach kraju szewcy są poszukiwani.
Szewc może prowadzić własny zakład wytwarzający obuwie lub świadczący usługi naprawy obuwia.
WAŻNE:
Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:
http://oferty.praca.gov.pl
Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na
dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:
Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:
http://mz.praca.gov.pl
https://www.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe
Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl
Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:
Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl
Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl
Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl
Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl
Pomorskie – http://www.porp.pl
Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl
Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl
Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynkupracya
Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl
Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:
http://zielonalinia.gov.pl
Portal Prognozowanie Zatrudnienia:
www.prognozowaniezatrudnienia.pl
Portal EU Skills Panorama:
http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en
Europejski portal mobilności zawodowej EURES:
https://eures.praca.gov.pl
https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage
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4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach
zawodu
Kształcenie
Obecnie (2018r.) w ramach systemu edukacji zawodowej w Polsce nie przygotowuj się kandydatów
do pracy w zawodzie szewc.
System rzemieślniczego przygotowania zawodowego oferuje kształcenie w zawodach pokrewnych:
obuwnik, obuwnik miarowy, cholewkarz, obuwnik ortopedyczny.
Kompetencje przydatne do wykonywania zawodu szewc można również uzyskać w branżowej szkole
I stopnia w zawodzie pokrewnym obuwnik, w zakresie kwalifikacji AU.10 Wytwarzanie obuwia.
Kwalifikacyjne kursy zawodowe (dla dorosłych) w zakresie ww. kwalifikacji AU.10 mogą prowadzić:
− publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe,
− niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych i prowadzące kształcenie
zawodowe,
− publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego,
ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
− instytucje rynku pracy prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową,
− podmioty prowadzące działalność oświatową na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców.
Kompetencje właściwe dla ww. kwalifikacji potwierdzają Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, po
spełnieniu wymagań formalnych i zdaniu egzaminu (również w trybie eksternistycznym).
Szkolenie
Pracownik zatrudniony w zawodzie szewc może ukończyć szkolenia organizowane przez
pracodawców na własne potrzeby oraz kursy specjalistyczne, organizowane przez producentów
maszyn i urządzeń do wytwarzania obuwia, instytucje branżowe, cechy rzemieślnicze
i wyspecjalizowane ośrodki doskonalenia zawodowego.
Z reguły organizatorzy tych szkoleń poświadczają uzyskane przez uczestników kompetencje
stosownymi certyfikatami/zaświadczeniami.
Szewc może również doskonalić swoją wiedzę i umiejętności samodzielnie, korzystając ze
specjalistycznej literatury oraz czasopism branżowych.
WAŻNE:
Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach
zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:
Szkolnictwo wyższe:
www.wybierzstudia.nauka.gov.pl
Szkolnictwo zawodowe:
https://www.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-zawodowe-i-ustawiczne
http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod
https://zrp.pl
Szkolenia zawodowe:
Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris
Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
Inne źródła danych:
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl
Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus
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4.3. Zarobki osób wykonujących dany zawód/daną grupę zawodów
Wynagrodzenie (2018 r.) osób pracujących w zawodzie szewc kształtuje się najczęściej na poziomie
od 2100 do 4500 zł brutto miesięcznie.
Poziom wynagrodzenia osób pracujących w zawodzie szewc uzależniony jest od:
− sytuacji na lokalnym rynku,
− liczby zakładów obuwniczych działających na danym terenie,
− regionu Polski,
− wielkości aglomeracji,
− koniunktury na rynku pracy.
Warto jednak zaznaczyć, że działający na własny rachunek mistrzowie w tym zawodzie osiągają – jak
na polskie warunki – wysokie dochody. Cena obuwia wytwarzanego przez renomowane firmy
kształtuje się na poziomie kilku tysięcy złotych za jedną parę.
WAŻNE:
Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność.
Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:
Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy
Przykładowe portale informujące o zarobkach:
https://wynagrodzenia.pl/gus
https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach
https://sedlak.pl/raporty-placowe
https://zarobki.pracuj.pl
https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen
https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie
W zawodzie szewc możliwe jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych.
Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier, dostosowanie technicznych
i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:
− z dysfunkcją narządu wzroku (04-O), jeśli posiadana wada jest skorygowana odpowiednimi
szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi, które zapewnią ostrość widzenia,
− z dysfunkcją narządu słuchu, jeśli posiadana wada jest skorygowana odpowiednimi aparatami
słuchowymi, umożliwiającymi prawidłowy odbiór odgłosów pracujących maszyn i narzędzi oraz
sygnalizacji ostrzegawczej (03-L),
− z zaburzeniami głosu, mowy (03-L), jeśli umożliwiają skuteczny kontakt interpersonalny
i komunikację,
− z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych (05-R), która nie wyklucza stania i chodzenia, w tym
samodzielnego przemieszczania się.
WAŻNE:
Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie
po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.
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5. ODNIESIENIE DO EUROPEJSKIEJ KLASYFIKACJI
UMIEJĘTNOŚCI/KOMPETENCJI, KWALIFIKACJI I ZAWODÓW (ESCO)
Europejska klasyfikacja umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów (European
Skills/Competences, Qualifications and Occupations – ESCO) jest narzędziem łączącym rynek edukacji
z rynkiem pracy. ESCO jest częścią strategii „Europa 2020”. W klasyfikacji określono i uszeregowano
umiejętności, kompetencje, kwalifikacje i zawody istotne dla unijnego rynku pracy oraz kształcenia
i szkolenia. Tworzenie europejskiego rynku pracy, a w przyszłości wspólnego obszaru kształcenia
ustawicznego wymaga, aby zdobywane przez jednostki umiejętności oraz kwalifikacje były zrozumiałe
oraz łatwo porównywalne między krajami, a także – by promowały mobilność wśród pracowników.
Obecnie (2018 r.) klasyfikacja ESCO jest dostępna w 27 językach (w 24 językach UE, islandzkim,
norweskim i arabskim) za pośrednictwem platformy ESCO:
https://ec.europa.eu/esco/portal/home
Klasyfikacja ESCO została oparta na trzech filarach i pokazuje w sposób systematyczny relacje między
nimi:
• Zawody: https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation
• Umiejętności/Kompetencje: https://ec.europa.eu/esco/portal/skill
• Kwalifikacje: https://ec.europa.eu/esco/portal/qualification

6. ŹRÓDŁA DODATKOWYCH INFORMACJI O ZAWODZIE
Podstawowe regulacje prawne:
Stan prawny na dzień: 31.10.2018 r.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. − Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
986, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1265 i 1149, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1267).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
(Dz. U. poz. 1663).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy
programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 860, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. 622, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu
czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych
przez Komisje Egzaminacyjne Izb Rzemieślniczych (Dz. U. poz. 89, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk
drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym
– poziomy 1−8 (Dz. U. z 2016 r. poz. 537).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 227).

Literatura branżowa:
•

Grabkowski M.: Obuwnictwo. Podręcznik dla ZSZ. WSiP, Warszawa 1992.
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•
•
•

Grabkowski M.: Technika wytwarzania obuwia. Tom I. Skrypt uczelniany Politechniki Radomskiej,
Radom 2000.
Grabkowski M.: Technika wytwarzania obuwia. Tom II. Skrypt uczelniany Politechniki Radomskiej,
Radom 2000.
Grabkowski M. i inni: Zarys teorii procesów wytwarzania obuwia. Skrypt uczelniany Politechniki
Radomskiej, Radom 2004.

Zasoby internetowe [dostęp: 31.10.2018]:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
Europejski portal obuwniczy: http://inmyshoesproject.eu/gallery_int-3/?lang=pl
Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Obuwnik 753602
https://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/753602.pdf
Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Technik obuwnik
311916https://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/31
1916.pdf
Instytut Przemysłu Skórzanego oddział w Krakowie: http://www.ips.krakow.pl
Instytut Przemysłu Skórzanego: http://www.ips.lodz.pl
Polska Izba Przemysłu Skórzanego: http://www.pips.pl
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS: http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardyorzecznictwa-lekarskiego-zus
Szkolnictwo zawodowe: https://www.facebook.com/Zawodobuwnik
Wyszukiwarka opisów zawodów: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacjazawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow
Związek Rzemiosła Polskiego - Wykaz standardów egzaminacyjnych: https://zrp.pl/dzialalnosczrp/oswiata-zawodowa/egzaminy/standardy-egzaminacyjne/wykaz-standardow-egzaminacyjnych

7. SŁOWNIK POJĘĆ
7.1. Definicje powiązane z opisem informacji o zawodzie (zawodoznawcze)
Nazwa pojęcia

Definicja pojęcia

Awans zawodowy

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje awansu – pionowy oraz poziomy. Awans pionowy
oznacza zmianę stanowiska na wyższe w hierarchii przedsiębiorstwa/organizacji oraz przyznanie
wyższego wynagrodzenia i poszerzenie uprawnień, np. awans polegający na osiągnięciu
wyższego stopnia wymagań formalnych w policji, w wojsku, mianowanie na wyższy stopień –
awans nauczycielski. Awans poziomy oznacza zmianę stanowiska niepociągającą za sobą zmiany
pozycji pracownika w hierarchii firmy, np. objęcie dodatkowego stanowiska przez pracownika,
powierzenie nowych zadań, rozszerzenie uprawnień i zakresu podejmowanych decyzji.

Czynności
zawodowe

Są to działania podejmowane w ramach zadania zawodowego i dające efekt w postaci realizacji
celu przewidzianego w zadaniu zawodowym.

Edukacja formalna

Kształcenie realizowane przez publiczne i niepubliczne szkoły oraz inne podmioty systemu
oświaty, uczelnie oraz inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego w ramach programów, które
prowadzą do uzyskania kwalifikacji pełnych oraz kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów
podyplomowych (zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym) albo kwalifikacje w zawodzie
(zgodnie z przepisami oświatowymi).

Edukacja
pozaformalna

Kształcenie i szkolenie realizowane w ramach programów, które nie prowadzą do uzyskania
kwalifikacji pełnych lub kwalifikacji właściwych dla edukacji formalnej.

Efekty uczenia się

Wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne nabyte w procesie uczenia się (w ramach
edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne).
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Europejskie Ramy
Kwalifikacji (ERK)

Przyjęta w Unii Europejskiej struktura i opis poziomów kwalifikacji umożliwiająca porównanie
kwalifikacji uzyskiwanych w różnych państwach. W ERK wyróżniono 8 poziomów kwalifikacji
opisywanych za pomocą efektów uczenia się (wiedza, umiejętności i kompetencje). ERK stanowi
układ odniesienia do krajowych ram kwalifikacji, w tym do PRK.

Kody
niepełnosprawności

Są symbolami rodzaju schorzenia, które ma decydujący wpływ na to, do jakich prac osoba
niepełnosprawna może być kierowana, a do jakich nie powinna ze względu na jej zdrowie
i skuteczność pracy na danym stanowisku. Podstawowe kody niepełnosprawności:
01-U upośledzenie umysłowe,
02-P choroby psychiczne,
03-L zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu,
04-O choroby narządu wzroku,
05-R upośledzenie narządu ruchu,
06-E epilepsja,
07-S choroby układu oddechowego i krążenia,
08-T choroby układu pokarmowego,
09-M choroby układu moczowo-płciowego,
10-N choroby neurologiczne,
11-I inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby
zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego,
12-C całościowe zaburzenia rozwojowe.

Kompetencje
społeczne

Jest to rozwinięta w toku uczenia się zdolność kształtowania własnego rozwoju oraz
autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym,
z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania.

Kompetencje
kluczowe

Są to kompetencje (połączenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) integracji
społecznej i zatrudnienia potrzebne w życiu zawodowym i pozazawodowym oraz do bycia
aktywnym obywatelem. Na potrzeby opracowania informacji o zawodach wyróżniono
9 kompetencji, które zostały wybrane i pogrupowane ze zbioru 15 kompetencji kluczowych
wyodrębnionych w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − Projekt PIAAC
prowadzonym cyklicznie przez OECD.
Jest to układ wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do wykonywania,
w ramach wydzielonego zakresu pracy w zawodzie zestawu zadań zawodowych. Posiadanie jednej
lub kilku kompetencji zawodowych powinno umożliwić zatrudnienie na co najmniej jednym
stanowisku pracy w zawodzie.

Kompetencja
zawodowa

Kwalifikacja

Oznacza zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych
nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne,
zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało
sprawdzone w procesie walidacji oraz formalnie potwierdzone przez uprawniony podmiot
certyfikujący. W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji wyodrębniono 4 rodzaje kwalifikacji: pełne,
cząstkowe, rynkowe i uregulowane.

Polska Rama
Kwalifikacji (PRK)

Opis ośmiu wyodrębnionych w Polsce poziomów kwalifikacji odpowiadających odpowiednim
poziomom Europejskich Ram Kwalifikacji sformułowany za pomocą ogólnych charakterystyk
efektów uczenia się dla kwalifikacji na poszczególnych poziomach ujętych w kategoriach wiedzy,
umiejętności i kompetencji społecznych.

Potwierdzanie
kompetencji

Jest to proces polegający na sprawdzeniu, czy kompetencje wymagane dla danej kwalifikacji
zostały osiągnięte. Terminy o podobnym znaczeniu: „walidacja”, „egzaminowanie”. Proces ten
prowadzi do certyfikacji − wydania przez upoważnioną instytucję „dyplomu”, „świadectwa”,
„certyfikatu”.

Sektorowa Rama
Kwalifikacji (SRK)

Opis poziomów kwalifikacji funkcjonujących w danym sektorze lub branży; poziomy Sektorowych
Ram Kwalifikacji odpowiadają odpowiednim poziomom Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Sprawności
sensomotoryczne

Są to sprawności związane z funkcjonowaniem narządów zmysłów (wzroku, słuchu, smaku,
powonienia, dotyku) oraz narządu ruchu (sprawność rąk, precyzja ruchów rąk, sprawność nóg,
koordynacja wzrokowo-ruchowa itp.).

Stanowisko pracy

Jest to miejsce pracy w strukturze organizacyjnej, np. przedsiębiorstwa, instytucji, organizacji,
w ramach którego pracownik wykonuje zadania zawodowe stale lub okresowo. Do prawidłowego
wykonywania zadań na danym stanowisku pracy konieczne jest posiadanie wiedzy, umiejętności
oraz kompetencji społecznych właściwych dla kompetencji zawodowych wyodrębnionych
w zawodzie.
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Tytuł zawodowy

Jest przyznawany osobie, która udowodniła, że posiada określony zasób wiedzy i umiejętności
potrzebny do wykonywania danego zawodu. W niektórych grupach zawodowych (technicy,
lekarze, rzemieślnicy) istnieją ustawowo zadekretowane nazwy i hierarchie tych tytułów, podczas
gdy w innych nie ma takich systemów. Przykładowo tytuły zawodowe uzyskiwane w szkołach
i placówkach oświaty to: robotnik wykwalifikowany i technik, w rzemiośle: uczeń, czeladnik, mistrz,
w kulturze fizycznej: trener, instruktor, menedżer sportu.

Umiejętności

Jest to przyswojona w procesie uczenia się zdolność do wykonywania zadań i rozwiązywania
problemów właściwych dla dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Uprawnienia
zawodowe

Oznaczają posiadanie prawa do wykonywania czynności zawodowych (zawodu), do których dostęp
jest ograniczony poprzez przepisy prawne przewidujące konieczność posiadania odpowiedniego
wykształcenia, spełnienia wymagań kwalifikacyjnych lub innych dodatkowych wymagań.

Uczenie się
nieformalne

Uzyskiwanie efektów uczenia się poprzez różnego rodzaju aktywność poza edukacją formalną
i edukacją pozaformalną, w tym poprzez samouczenie się i doświadczenie uzyskane w pracy.

Walidacja

Oznacza sprawdzenie, czy osoba ubiegająca się o nadanie określonej kwalifikacji, niezależnie od
sposobu uczenia się (edukacja formalna, pozaformalna i uczenie się nieformalne) tej osoby,
osiągnęła wyodrębnioną część lub całość efektów uczenia się wymaganych dla tej kwalifikacji.

Wiedza

Jest to zbiór opisów obiektów i faktów, zasad, teorii oraz praktyk przyswojonych w procesie
uczenia się, odnoszących się do dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Wykształcenie

Oznacza rezultat procesu kształcenia w zakresie ogólnym i specjalistycznym charakteryzowany na
podstawie:
 poziomu wykształcenia odpowiadającego poziomowi ukończonej szkoły (np. wykształcenie:
podstawowe, gimnazjalne, ponadpodstawowe, ponadgimnazjalne, czeladnicze, policealne,
wyższe (pierwszy, drugi i trzeci stopień),
 profilu wykształcenia (ukończonej szkoły) lub dziedziny wykształcenia (kierunek lub kierunek
i specjalność ukończonej szkoły wyższej lub wyższej szkoły zawodowej).

Zadanie zawodowe

Jest to logiczny wycinek lub etap pracy w ramach zawodu o wyraźnie określonym początku i końcu
wykonywany na stanowisku pracy. Na zadanie zawodowe składa się układ czynności zawodowych
powiązanych jednym celem, kończący się określonym wytworem, usługą lub istotną decyzją.
W wyniku podziału pracy każdy zawód różni się wykonywanymi zadaniami, na które składają się
czynności zawodowe.
Jest to zbiór zadań zawodowych wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy,
wykonywanych przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji i kompetencji
(wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki.
Wykonywanie zawodu stanowi źródło utrzymania.

Zawód

Zintegrowany
System Kwalifikacji
(ZSK)

Wyodrębniona część Krajowego Systemu Kwalifikacji, w której obowiązują określone w ustawie
standardy opisywania kwalifikacji oraz przypisywania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do
kwalifikacji, zasady włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i ich
ewidencjonowania w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK), a także zasady i standardy
certyfikowania kwalifikacji oraz zapewniania jakości nadawania kwalifikacji.
Informacje o ZSK są dostępne pod adresem: https://www.kwalifikacje.gov.pl

Zintegrowany
Rejestr Kwalifikacji
(ZRK)

Rejestr publiczny prowadzony w systemie teleinformatycznym ewidencjonujący kwalifikacje
włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Informacje o ZRK są dostępne pod adresem:
https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

7.2. Definicje związane z wykonywaniem zawodu (branżowe)
Lp.

Nazwa pojęcia

Definicja

Źródło

1

Aktywator

Maszyna lub urządzenie przystosowane do
jednoczesnej aktywacji błony klejowej na
podeszwach oraz na brzegach zaćwiekowanej
cholewki na podpodeszwę.

Technik obuwnik. Tom I.
Innowacyjne poradniki
kształcenia modułowego dla
ucznia. ITE, Radom 2010

2

Cęgi szewskie

Narzędzia stosowane do ćwiekowania cholewek.
Mogą być proste, zakrzywione lub z młotkiem.

http://szewex.pl/shoper5/pl/c/
NARZEDZIA-AKCESORIASZEWSKIE/33
[dostęp: 31.10.2018]
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3

Cholewka

Zespół elementów obuwia okrywających górną
powierzchnię stopy do wysokości kostki lub wraz
z kostką. W zależności od rodzaju i typu obuwia,
cholewka może być wykonana z podszewką lub
bez podszewki; może być wzmacniana lub
ocieplana międzypodszewkami.

Technik obuwnik. Tom I.
Innowacyjne poradniki
kształcenia modułowego dla
ucznia. ITE, Radom 2010

4

Cholewkarz

Specjalista konstruujący i wytwarzający cholewki.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki

5

Ćwiekarki

Skomplikowane maszyny, których zadaniem jest
zaciągnięcie cholewki na kopycie w celu nadania
jej przestrzennego kształtu z równoczesnym
przymocowaniem do brzegów podpodeszwy.
Z tego powodu ćwiekarki wyposażone są
w kleszcze, których zadaniem jest złapanie brzegu
cholewki i po jej naciągnięciu przegięcie w
kierunku podpodeszwy oraz w mechanizmy
służące do przymocowania zaciągniętej cholewki
do podpodeszwy za pomocą różnych łączników
(klej termoplastyczny, teksy, klamerki itp.).

Technik obuwnik. Tom I.
Innowacyjne poradniki
kształcenia modułowego dla
ucznia. ITE, Radom 2010

6

Ćwiekowanie

Proces technologiczny mający na celu nadanie
przestrzennego kształtu cholewce oraz trwałego
połączenia jej brzegów z elementami spodowymi
obuwia przy użyciu ćwiekarek lub ręcznie.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki

7

Drasarki

Maszyny do fakturowania krawędzi cholewek
przed nałożeniem kleju lub maszyny służące do
drasania (ścierania) brzegów cholewek w celu
uszorstnienia ich powierzchni przed nałożeniem
kleju.

http://wizmet.pl/katalogproduktow/drasarki
[dostęp: 31.10.2018]

8

Dublerki

Maszyny montażowe służące do łączenia spodu
obuwia z cholewką w systemie obuwia
przeszywano-dublowanego a także pasowego
i sandałowego.

Grabkowski M.: Obuwnictwo.
Podręcznik dla ZSZ. WSiP,
Warszawa 1992

9

Elementy spodu
obuwia

Części składowe obuwia umieszczone pod
powierzchnią spodu stopy.

Grabkowski M.: Obuwnictwo.
Podręcznik dla ZSZ. WSiP,
Warszawa 1992

10

Frezarki do podeszw

Maszyny stosowane do formowania grubości
i kształtu podeszw butów.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki

11

Halogenizacja

Proces chemiczny, podczas którego pod wpływem
halogenków dochodzi do zwiększenia polarności
powierzchni sklejanych elementów.

Grabkowski M. i inni: Zarys
teorii procesów wytwarzania
obuwia. Skrypt uczelniany
Politechniki Radomskiej,
Radom 2004

12

Kopyta

Podstawowe urządzenia służące do
projektowania, konstruowania i produkcji obuwia.
Określają kształt, wielkość i wewnętrzną
przestrzeń obuwia. Są podstawą do sporządzania
kroju cholewki, uformowania jej w procesie
zaciągania oraz połączenia cholewki ze spodem
obuwia w procesie montażu właściwego. Kopyta
nadają obuwiu gładką od wewnątrz powierzchnię
i trwałą formę.

Technik obuwnik. Tom I.
Innowacyjne poradniki
kształcenia modułowego dla
ucznia. ITE, Radom 2010

13

Kopyta kowadła typu
trójnóg

Metalowy przyrząd do ręcznego montażu i
naprawy obuwia z trzema metalowymi kopytami.

https://www.hurtszewski.com/
narzdzia-akcesoria-szewskie-c493.html
[dostęp: 31.10.2018]

14

Montaż obuwia

Faza procesu wytwarzania obuwia, w której
dokonuje się ćwiekowania i połączenia cholewki ze
spodem obuwia.

Grabkowski M.: Obuwnictwo.
Podręcznik dla ZSZ. WSiP,
Warszawa 1992
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15

Obcasy

Elementy spodu obuwia podpierające stopę
w części pięty. Ich wysokość wyznacza skłon
obuwia.

Grabkowski M.: Obuwnictwo.
Podręcznik dla ZSZ. WSiP,
Warszawa 1992

16

Obciągarki zakładek

Maszyny służące do połączenia zakładki
z cholewką i uformowania pięty obuwia.

Grabkowski M.: Obuwnictwo.
Podręcznik dla ZSZ. WSiP,
Warszawa 1992

17

Obróbka elementów
obuwia

Faza procesu wytwarzania obuwia, w której
dokonuje się obróbki elementów obuwia.

Grabkowski M.: Obuwnictwo.
Podręcznik dla ZSZ. WSiP,
Warszawa 1992

18

Otoki

Elementy obuwia umieszczane na obrzeżach
zaćwiekowanej cholewki i podeszwy lub podsuwki.

Grabkowski M.: Obuwnictwo.
Podręcznik dla ZSZ. WSiP,
Warszawa 1992

19

Parzaki

Urządzenia przeznaczone do zmiękczenia czubka
cholewki oraz podnoska bezpośrednio przed
zaćwiekowaniem poprzez ich jednoczesne
nawilżenie i podgrzanie. Posiadają układ
wytwarzania pary oraz niezależny aluminiowy
podgrzewacz podnoska i czubka cholewki.
Wykonana z aluminium obudowa nie ulega
korozji, co wydatnie przedłuża żywotność
urządzenia. Maszynę można również stosować do
produkcji obuwia z tworzyw skóropodobnych. Nie
trzeba wówczas włączać układu wytwarzania pary.
Urządzenie występuje jako jedno- lub
dwustanowiskowe.

http://www.wimatech.pl/index
.php?page=shop.product_detai
ls&product_id=28&flypage=flyp
age.tpl&pop=0&option=com_vi
rtuemart&Itemid=1&lang=en
[dostęp: 31.10.2018]

20

Pasy

Elementy stosowane do połączenia cholewki ze
spodem obuwia w systemie montażu obuwia
pasowego.

Grabkowski M.: Obuwnictwo.
Podręcznik dla ZSZ. WSiP,
Warszawa 1992

21

Podeszwy

Elementy obuwia stykające się z podpodeszwą lub
podsuwką.

Grabkowski M.: Obuwnictwo.
Podręcznik dla ZSZ. WSiP,
Warszawa 1992

22

Podnoski

Elementy służące do usztywnienie i wzmocnienie
cholewki w części czubka. Są one produkowane
w różnorodnym asortymencie (rozmiary, kształt,
twardość, sprężystość) w zależności od potrzeb
wytwórców i użytkowników obuwia.

Technik obuwnik. Tom I.
Innowacyjne poradniki
kształcenia modułowego dla
ucznia. ITE, Radom 2010

23

Podpodeszwy

Elementy, które w procesie wytwarzania obuwia
są przymocowane do podstawy kopyta. W obuwiu
podpodeszwa bezpośrednio lub za pośrednictwem
wyściółki przylega do podstawy stopy.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki

24

Podsuwki

Elementy spełniające funkcję podpodeszwy
w sandałowym systemie montażu. Na ten element
wywija się brzeg cholewki podczas formowania
przestrzennego.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki

25

Prasy do przyklejania
spodów obuwia

Maszyny montażowe służące do łączenia spodu
obuwia z cholewką systemem klejonym.

Grabkowski M.: Obuwnictwo.
Podręcznik dla ZSZ. WSiP,
Warszawa 1992

26

Przeszywarki

Maszyny montażowe służące do łączenia spodu
obuwia z cholewką w systemie obuwia
przeszywanego lub przeszywano-dublowanego.
Łączenie cholewki ze spodem (podpodeszwa
i podeszwa) odbywa się za pomocą szwu
wykonanego ściegiem łańcuszkowym,
jednoigłowym, jednonitkowym.

Technik obuwnik. Tom I.
Innowacyjne poradniki
kształcenia modułowego dla
ucznia. ITE, Radom 2010

27

Przybijarki
obcasów

Maszyny lub urządzenia służące do
przymocowania obcasów od wewnątrz,
ewentualnie z zewnątrz obuwia.

Grabkowski M.: Obuwnictwo.
Podręcznik dla ZSZ. WSiP,
Warszawa 1992
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Rozkrój materiałów

Faza procesu wytwarzania obuwia, w której
dokonuje się rozkroju materiałów płaskich na
części składowe obuwia.

Grabkowski M.: Obuwnictwo.
Podręcznik dla ZSZ. WSiP,
Warszawa 1992

29

Stojaki
szewskie

Stojak z wymiennymi metalowymi kopytami
używany w warsztatach szewskich do montażu
i naprawy obuwia.

https://www.hurtszewski.com/
stojak-szewski-szeciomakopytami-p-2785.html
[dostęp: 31.10.2018]

30

Systemy
montażu

Sposób łączenia wierzchu ze spodem obuwia, przy
czym nie chodzi tylko o sposób połączenia
wierzchów obuwia z podeszwą, lecz także
połączenia wierzchu z innymi elementami
spodowymi, jak: podpodeszwa, podsuwka,
miedzypodeszwa.

Grabkowski M.: Technika
wytwarzania obuwia. Tom I.
Skrypt uczelniany Politechniki
Radomskiej, Radom 2000

31

Szczypce

Narzędzia stosowane do usuwania gwoździ,
klamerek i innych metalowych elementów.

https://www.hurtszewski.com/
narzdzia-akcesoria-szewskie-c493.html
[dostęp: 31.10.2018]

32

Szpilorek

Narzędzie stosowane do nakłuwania elementów
ze skóry twardej, a także z innych materiałów
w celu ułatwienia ich montażu za pomocą
drewnianych kołków. Tę czynność wykonywano
przy wytwarzaniu obuwia systemem kołkowanym.

https://aspsklep.pl/?cPath=31_32
[dostęp: 31.10.2018]

33

Szydło

Narzędzia stosowane do nakłuwania materiałów
w procesie ręcznego szycia.

https://aspsklep.pl/?cPath=31_
32
[dostęp: 31.10.2018]

34

Tarnik

Narzędzia stosowane do ręcznej obróbki
elementów spodu obuwia.

http://szewex.pl/shoper5/pl/c/
NARZEDZIA-AKCESORIASZEWSKIE/33
[dostęp: 31.10.2018]

35

Typy obuwia

Termin określający obuwie w zależności od kroju
cholewki, np. obuwie typu czółenka, półbuty, buty,
trzewiki itp.

Grabkowski M.: Obuwnictwo.
Podręcznik dla ZSZ. WSiP,
Warszawa 1992

36

Wklejarki podnosków

Maszyny lub urządzenia stosowane do naklejania
podnosków na przyszwy obuwia.

Grabkowski M.: Obuwnictwo.
Podręcznik dla ZSZ. WSiP,
Warszawa 1992

37

Wycinarki

Maszyny stosowane do wykrawania elementów
obuwia z materiałów płaskich.

Grabkowski M.: Obuwnictwo.
Podręcznik dla ZSZ. WSiP,
Warszawa 1992

38

Wykończanie obuwia

Faza procesu wytwarzania obuwia, w której
dokonuje się procesów mechanicznego
i chemicznego wykończenia obuwia.

Grabkowski M.: Obuwnictwo.
Podręcznik dla ZSZ. WSiP,
Warszawa 1992

39

Wyściółki

Elementy spodu obuwia stykające się
bezpośrednio ze stopą.

Grabkowski M.: Obuwnictwo.
Podręcznik dla ZSZ. WSiP,
Warszawa 1992

40

Zakładki

Służą do usztywnienia i wzmocnienia cholewki
w pięcie. Ich kształty zależą od konstrukcji tylnej
części obuwia oraz sposobu ćwiekowania
i systemu montażu.

Technik obuwnik. Tom I.
Innowacyjne poradniki
kształcenia modułowego dla
ucznia. ITE, Radom 2010

41

Żelazka do
wosku

Przyrząd do rozprowadzania wosku w procesie
wykończenia spodów obuwia lub usztywnionych
części cholewek.

www.hurtszewski.com/elazkowosku-p-5576.html
[dostęp: 31.10.2018]
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ZASTOSOWANIE INFORMACJI O ZAWODACH
Wsparcie dla pracowników i klientów instytucji rynku pracy w zakresie:

• skutecznego podejmowania decyzji dotyczących wyboru zawodu,
pracy/zatrudnienia,
• nabywania nowych lub rozszerzania już posiadanych kompetencji zawodowych,
• zmiany kwalifikacji zawodowych zgodnie z potrzebami rynku pracy,
• dopasowywania treści szkoleń kontraktowanych przez urzędy pracy do
potrzeb rynku pracy.

Wsparcie dla różnych grup interesariuszy w zakresie:
•
•
•
•
•

poradnictwa i doradztwa zawodowego,
tworzenia i aktualizacji ofert szkoleniowych dla rynku pracy,
dostosowania oferty kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy,
tworzenia i aktualizacji opisów stanowisk pracy,
przygotowania lub aktualizacji opisu kwalifikacji rynkowych wprowadzanych
do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
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