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Dlaczego
warto zostać rzemieślnikiem?
Ewa – lat 26, o zawodzie fryzjerki marzyła od dziecka. „Pierwsza Szychta” dała
jej szanse powrotu do zawodu. W przyszłości zamierza otworzyć własny salon.

Katarzyna – lat 35, jest szczęśliwa,
że mogła podnieść swoje kwalifikacje
i zdobyć zatrudnienie. Z oferty „Pierwsza
Szychta” wybrała zawód sprzedawcy, ponieważ lubi kontakt z ludźmi.

Rafał – lat 26, czuje, że doskonale jest
przygotowany do podjęcia samodzielnej
pracy. Z oferty „Pierwsza Szychta” wybrał
zawód w branży kucharskiej. Praca, którą może wykonywać daje mu wiele satysfakcji i zadowolenia. Myśli o założeniu
własnej firmy.

Kornelia – lat 35, to była dla niej wielka
szansa, pokonała nieśmiałość, zdobyła zatrudnienie w zawodzie cukiernika.
Cieszy się, że może pracować. Uważa,
że projekt „Pierwsza Szychta” pozwoli jej
realizować marzenia.

INFORMATOR O ZAWODACH RZEMIEŚLNICZYCH



www.1szychta.org.pl

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL
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Fryzjer
W ostatnich latach jeden z najbardziej popularnych zawodów na europejskim rynku pracy. W województwie śląskim obserwowany jest stały
wzrost liczby osób uczestniczących w szkoleniach rzemieślniczych, które przystępują następnie do egzaminów czeladniczych i mistrzowskich.
Najlepsze osoby biorą udział w licznych konkursach krajowych i zagranicznych. Śląsk zaliczany jest do czołówki wśród regionów w zakresie
osób szkolonych w branży fryzjerskiej.

ZADANIA ZAWODOWE
n mycie głowy przy użyciu szamponów
n strzyżenie włosów na sucho lub mokro
n modelowanie fryzury za pomocą grzebieni, szczotek i suszarki ręcznej
n wczesywanie do fryzur tresek i tupetów,
utrwalanie fryzury
n wykonywanie trwałej ondulacji różnymi
technikami
n farbowanie lub rozjaśnianie włosów
n przeprowadzanie zabiegów pielęgnacyjnoleczniczych włosów
n golenie zarostu twarzy i głowy
n strzyżenie brody i wąsów, dobieranie
kształtu zarostu, modelowanie
n śledzenie mody i techniki fryzjerskiej, stosowanie nowoczesnych aparatów i środków fryzjersko-kosmetycznych, korzystanie
z technik komputerowych
n gromadzenie i udostępnienie żurnali fryzjerskich
n ostrzenie, czyszczenie i odkażanie narzędzi
i przyborów, konserwowanie używanego
sprzętu oraz usuwanie drobnych usterek
n utrzymanie czystości na stanowisku pracy
i w zakładzie
n przestrzeganie zasad bhp i przepisów sanitarnych
Standardowy czas nauki trwa 3 lata.
Dodatkowe informacje uzyskasz pod adresem:
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
Plac Wolności 12, 40-078 Katowice, tel.: 032 259 62 61 wew. 223, fax 032 258 87 38
e-mail: biuro@1szychta.org.pl, www.1szychta.org.pl
e-mail: izba@ir.katowice.pl, www.ir.katowice.pl
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Cukiernik
Branża do której trafia duży procent osób szkolonych w rzemiośle.
Polscy cukiernicy zaliczani są bowiem do czołówki europejskiej jeśli
chodzi o ofertę produktów przygotowywanych przez przedsiębiorców
i jakość wykonania wyrobów. Zawód, który cieszy się dużą popularnością w województwie śląskim. Niektórzy nazywają cukierników artystami w tym zawodzie.

ZADANIA ZAWODOWE
n ocena przydatności surowców (mąki pszennej, cukru, tłuszczu, jaj itd.) oraz przygotowanie ich do produkcji
n mieszanie surowców (zgodnie z recepturami) w zależności od rodzaju ciast oraz ich
wyrabianie
n przygotowywanie różnego rodzaju nadzień,
np. kremów, polew, galaretek, owoców,
marmolad, ponczów
n formowanie i wypiek lub smażenie, w zależności od rodzaju ciasta
n przekładanie i nadziewanie różnymi masami, wykańczanie glazurą, galaretką, cukrem pudrem lub kuwerturą
n dekorowanie ciast
n ocena organoleptyczną poszczególnych faz
procesu technologicznego
Od cukiernika wymagana jest sprawność fizyczna oraz sensoryczna czyli wrażliwość węchowa, czucie smakowe i dotykowe. Cukiernik
powinien także mieć sprawne ręce do wyrabiania ciata i elementów dekoracyjnych.
Standardowy czas nauki trwa 3 lata.

Dodatkowe informacje uzyskasz pod adresem:
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
Plac Wolności 12, 40-078 Katowice, tel.: 032 259 62 61 wew. 223, fax 032 258 87 38
e-mail: biuro@1szychta.org.pl, www.1szychta.org.pl
e-mail: izba@ir.katowice.pl, www.ir.katowice.pl
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B2

Piekarz
Podobnie jak w przypadku zawodu cukiernika jeden z najpopularniejszych zawodów rzemieślniczych w Polsce. Przez ekspertów uważany za zawód z przyszłością ze względu na wprowadzanie nowych
technologii.

ZADANIA ZAWODOWE
n przygotowywanie surowców do produkcji
n wytwarzanie ciast na różne rodzaje pieczywa
n dzielenie ciasta na kęsy, formowanie, prowadzenie rozrostu uformowanych kęsów
ciasta na różne rodzaje pieczywa
n wypiekanie rozrośniętych kęsów ciasta
w różnych typach pieców piekarskich
n schładzanie, krojenie i pakowanie pieczywa
n dobieranie i obsługiwanie sprzętu, maszyn
i urządzeń niezbędnych w poszczególnych
etapach produkcji pieczywa
n ocenianie jakości półproduktów i pieczywa, jej zgodności z wymogami przepisów
technologicznych i norm
n zapobieganie powstawaniu wad pieczywa
i odstępstw od określonej normatywnie jakości
n obsługiwanie maszyn i urządzeń występujących w piekarniach
Wymagana jest dobra sprawność fizyczna oraz
sensometryczna niezbędna do oceny surowców oraz gotowego wyrobu
Standardowy czas nauki trwa 3 lata.
Dodatkowe informacje uzyskasz pod adresem:
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
Plac Wolności 12, 40-078 Katowice, tel.: 032 259 62 61 wew. 223, fax 032 258 87 38
e-mail: biuro@1szychta.org.pl, www.1szychta.org.pl
e-mail: izba@ir.katowice.pl, www.ir.katowice.pl
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B3

Rzeźnik-wędliniarz
Polskie wyroby rzeźniczo-wędliniarskie zaliczane są od lat do najlepszych na świecie. Dlatego zawód ten wybiera wiele osób, kształcąc
się w rzemiośle. Zawód ma wielkie tradycje na Śląsku, a osoby wyszkolone są bardzo poszukiwane na rynku pracy. Rzeźnik-wędliniarz
dokonuje obróbki poubojowej tusz; rozbioru na elementy zasadnicze,
dzieli surowiec do produkcji wędlin; przygotowuje i przerabia mięso
i podroby na wędliny, wędzonki i wyroby wędliniarskie głównie z mięsa wieprzowego, wołowego wg określonych normami receptur, przy
zastosowaniu maszyn i urządzeń.
ZADANIA ZAWODOWE
n przeprowadzanie wykrwawienia zwierzęcia
oraz zbiórki krwi spożywczej i technicznej
n zdejmowanie i oczyszczanie skór ręcznie
lub maszynowo za pomocą skórowaczki
n wyjmowanie z tusz ośrodków i ich segregowanie
n przeprowadzanie klasyfikacji tusz, półtusz
i ćwierćtusz
n obsługiwanie transporterów do przekazywania tusz, półtusz i ćwierćtusz
n przekazywanie do wychłodzenia mięsa,
tłuszczy i ośrodków
n rozbiór i wykrawanie na mięsa drobne półtusz wieprzowych i ćwierćtusz wołowych
oraz uzyskiwanie elementów na wędzonki
n peklowanie mięs drobnych, a także nastrzykiwanie elementów na wędzonki
n przygotowywanie mięs drobnych do produkcji poprzez rozdrabnianie na wilkach
n kutrowanie masy wiążącej do wędlin
n sporządzanie farszów do produkcji wędlin
i wędlin podrobowych
n nadziewanie osłonek i formowanie batonów zgodnie z wymaganiami norm
n obróbka termiczną produktów (wędzenie,
parzenie, studzenie)
Praca w tym zawodzie wymaga posiadania aktualnych badań lekarskich oraz podnoszenia
kwalifikacji zawodowych.
Standardowy czas nauki trwa 3 lata.

Dodatkowe informacje uzyskasz pod adresem:
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
Plac Wolności 12, 40-078 Katowice, tel.: 032 259 62 61 wew. 223, fax 032 258 87 38
e-mail: biuro@1szychta.org.pl, www.1szychta.org.pl
e-mail: izba@ir.katowice.pl, www.ir.katowice.pl
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Betoniarz zbrojarz
Przygotowuje mieszanki betonowe, siatki i szkielety zbrojeniowe
oraz wykonuje elementy betonowe i żelbetowe w różnych obiektach
budowlanych przy zastosowaniu narzędzi i maszyn do robót betoniarskich i zbrojarskich.
ZADANIA ZAWODOWE
n czyszczenie, prostowanie, cięcie i gięcie
stali zbrojeniowej
n montowanie siatek i szkieletów zbrojeniowych
w warsztacie zbrojarskim i na budowie
n układanie siatek i szkieletów zbrojeniowych
w miejscu wbudowania lub w formach do
produkcji prefabrykatów
n dozowanie składników mieszanki betonowej na podstawie recepty laboratoryjnej
n ręczne i mechaniczne przygotowanie różnych mieszanek betonowych
n układanie mieszanki betonowej w formach
w zakładzie produkcji prefabrykatów lub
w deskowaniu na budowie
n ręczne i mechaniczne zagęszczanie mieszanki betonowej
n wyrównywanie powierzchni ułożonego betonu
n pielęgnowanie świeżego betonu
n stosowanie różnych metod przyspieszających dojrzewanie betonu
n montowanie oraz demontowanie form
i deskowań do wykonywania elementów
betonowych i żelbetowych
n usuwanie wad konstrukcji betonowych
i żelbetowych przy użyciu torkretnicy
Betoniarza zbrojarza powinna cechować
sprawność manualna, zmysł równowagi, wyobraźnia przestrzenna, odporność na warunki
pogodowe, dokładność.
Standardowy czas nauki trwa 2 lata.
Dodatkowe informacje uzyskasz pod adresem:
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
Plac Wolności 12, 40-078 Katowice, tel.: 032 259 62 61 wew. 223, fax 032 258 87 38
e-mail: biuro@1szychta.org.pl, www.1szychta.org.pl
e-mail: izba@ir.katowice.pl, www.ir.katowice.pl
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C2

Blacharz
Osoby z kwalifikacjami blacharza są bardzo poszukiwane na rynku
pracy. Blacharze wykonują prace produkcyjne, remontowo-modernizacyjne oraz prototypowe w zakresie obróbki i kształtowania elementów z blach i profili kształtowych na potrzeby ogólne przemysłu
i budownictwa, a także lotnictwa, wyposażenia statków, przemysłu
samochodowego, renowacji zabytków oraz codziennego użytku.
ZADANIA ZAWODOWE
n wykonywanie podstawowych operacji ślusarskich, jak trasowanie, piłowanie, wiercenie, cięcie, prostowanie i wyginanie
n wykonywanie szkiców wyrobów blacharskich oraz odczytywanie schematów i rysunków wykonawczych
n wykonywanie operacji blacharskich narzędziami ręcznymi i z napędem mechanicznym oraz na obrabiarkach do blach
n wykonywanie operacji zgrzewania, lutowania, spawania, nitowania i klejenia
n wykonywanie i naprawianie elementów
z blach aluminiowych, stalowych i mosiężnych
n montowanie i demontowanie elementów
ornamentów i pokryć blacharskich o charakterze zabytkowym i artystycznym
n wykonywanie innych zadań, związanych
z podanymi wyżej
Blacharz może być zatrudniony w różnych zakładach przemysłowych, remontowych, usługowych, budowlanych a także w zakładzie
rzemieślniczym.
Standardowy czas nauki trwa 2 lata.

Dodatkowe informacje uzyskasz pod adresem:
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
Plac Wolności 12, 40-078 Katowice, tel.: 032 259 62 61 wew. 223, fax 032 258 87 38
e-mail: biuro@1szychta.org.pl, www.1szychta.org.pl
e-mail: izba@ir.katowice.pl, www.ir.katowice.pl
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Brukarz
W ostatnich latach zawód cieszący się wielką popularnością ze
względu na wzrost inwestycji w budownictwie. Brukarz wykonuje
nawierzchnie z kostki, płyt kamiennych lub betonowych i innych
materiałów. Typowe nawierzchnie wykonywane przez brukarza to:
chodniki, place, parkingi, ulice, aleje, skarpy, zatoki autobusowe
i ścieżki rowerowe.

ZADANIA ZAWODOWE
n wyznaczanie profili podsypek i wszelkiego
rodzaju nawierzchni za pomocą krzyży niwelacyjnych, łat z poziomicami itp.
n niwelowanie terenu, wykonywanie wykopu
lub nasypu
n układanie podkładu pod bruk, ubijanie
podkładu i nawierzchni ręczne lub mechaniczne, wiązanie i spoinowanie
n układanie nawierzchni wszelkiego rodzaju
wg ustalonego wzoru z kamienia, klinkieru, bloków kamienno-betonowych
n brukowanie powierzchni skarp, rozjazdów
tramwajowych i przejazdów kolejowych
n wykonywanie nawierzchni mozaikowych
n ocenianie i segregowanie kamienia, cegły
klinkierowej, kostki brukowej
n dobieranie i gromadzenie żwiru, piasku
i tłucznia
n zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót
Brukarz najczęściej pracuje na zewnątrz i jest
wtedy narażony na działania zjawisk atmosferycznych.
Standardowy czas nauki trwa 2 lata.
Dodatkowe informacje uzyskasz pod adresem:
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
Plac Wolności 12, 40-078 Katowice, tel.: 032 259 62 61 wew. 223, fax 032 258 87 38
e-mail: biuro@1szychta.org.pl, www.1szychta.org.pl
e-mail: izba@ir.katowice.pl, www.ir.katowice.pl
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C4

Cieśla
Wykonuje, konserwuje, naprawia i rozbiera konstrukcje drewniane
z okrąglaków i tarcicy na budowie, wykonuje naprawy ciesielskie
i stolarskie wszelkich konstrukcji, urządzeń, mebli stosując proste
narzędzia ciesielskie, takie jak: siekiery, piły, strugi, młotki, ośniki
oraz urządzenia i maszyny: piły taśmowe i tarczowe, frezarki, heblarki, piły taśmowe, strugarki, wiertarki, dłutownice i frezarki.

ZADANIA ZAWODOWE
n wykonywanie form i deskowań drewnianych do konstrukcji betonowych i żelbetowych
n wykonywanie rusztowań drewnianych pomostów roboczych i daszków ochronnych
n wykonywanie tymczasowych
drewnianych na placu budowy

obiektów

n wykonywanie budynków drewnianych
n wykonywanie w budynkach murowanych
monolitycznych i prefabrykowanych elementów budowlanych z drewna (np. stropy, schody, konstrukcje dachowe, ścianki
działowe)
n transportowanie elementów ciesielskich
na placu budowy
n wymiana uszkodzonych lub zniszczonych
elementów konstrukcji ciesielskiej
n konserwacja konstrukcji ciesielskiej, zabezpieczanie przed gniciem i zagrzybieniem,
przed niszczeniem przez owady oraz przed
działaniem ognia
Cieślę powinna cechować sprawność fizyczna,
koordynacja wzrokowo-ruchowa, a także zmysł
równowagi i brak lęku przed wysokością
Standardowy czas nauki trwa 3 lata.
Dodatkowe informacje uzyskasz pod adresem:
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
Plac Wolności 12, 40-078 Katowice, tel.: 032 259 62 61 wew. 223, fax 032 258 87 38
e-mail: biuro@1szychta.org.pl, www.1szychta.org.pl
e-mail: izba@ir.katowice.pl, www.ir.katowice.pl

INFORMATOR O ZAWODACH RZEMIEŚLNICZYCH

15

C5

Dekarz
W ostatnich latach obserwowane jest ogromne zainteresowanie dla
fachowców z tej branży. Dekarz pokrywa i naprawia dachy różnymi
materiałami dekarskimi; zakłada, konserwuje i remontuje urządzenia służące do odprowadzania wody z dachów przy zastosowaniu narzędzi, urządzeń oraz maszyn dekarskich, ślusarskich i murarskich.

ZADANIA ZAWODOWE
n przygotowanie blachy do robót dekarskich
i obróbek blacharskich
n wykonywanie podstawowych operacji blacharskich (trasowanie, cięcie, wiercenie,
zaginanie, zawijanie brzegów, zaginanie krawędzi, lutowanie połączeń, nitowanie, wywijanie krawędzi, wyklepywanie naroży itd.)
n obijanie blachą elementów drewnianych
n wykonywanie pokryć dachowych blachą
cynkową, stalową ocynkowaną, miedzianą
i aluminiową
n montowanie rynien i rur spustowych
n wykonywanie obróbek blacharskich murów
ogniowych, attyk, okapów, gzymsów, kominów, włazów dachowych, anten, masztów,
rur wentylacyjnych, podokienników itp.
n krycie dachów papą na podkładzie z desek
i z betonu
n wielowarstwowe izolowanie tarasów
n krycie dachów różnymi rodzajami dachówek;
n krycie dachów materiałami z tworzyw
sztucznych
n wykonywanie rekonstrukcji i konserwacji
pokryć dachowych z gontu oraz dachówki
mnich-mniszka, klasztornej itp.
n rozbiórka różnych rodzajów pokryć dachowych
Praca w tym zawodzie wymaga sprawności fizycznej, manualnej oraz niezbędny jest zmysł
równowagi.
Standardowy czas nauki trwa 3 lata.
Dodatkowe informacje uzyskasz pod adresem:
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
Plac Wolności 12, 40-078 Katowice, tel.: 032 259 62 61 wew. 223, fax 032 258 87 38
e-mail: biuro@1szychta.org.pl, www.1szychta.org.pl
e-mail: izba@ir.katowice.pl, www.ir.katowice.pl
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C6

Glazurnik
Okłada ściany płytkami ceramicznymi szkliwionymi (glazurą), płytkami kamionkowymi i terakotowymi, płytkami szklanymi (marblitowymi), mozaiką szklaną, płytkami kamiennymi i z tworzyw
sztucznych imitujących materiały ceramiczne lub kamienne przy
zastosowaniu narzędzi do przygotowania ścian oraz zapraw i klejów, do ich nanoszenia na powierzchnię ściany i płytki, do obróbki
płytek (przycinanie, wycinanie otworów, doszlifowywanie krawędzi
itp.), do spoinowania szczelin między ułożonymi płytkami oraz maszyn i urządzeń do transportu materiałów na placu budowy.
ZADANIA ZAWODOWE
n przygotowanie ścian pod ułożenie glazury
lub innych płytek
n przycinanie płytek i wycinanie w nich otworów
n układanie płytek szkliwionych przy użyciu
zaprawy lub kleju na ścianach płaskich
n formowanie spoin między płytkami
n wykonywanie cokolików z płytek terakotowych
n układanie płytek mozaikowych, okładzin
ściennych itp
n okładanie wypukłych lub wklęsłych fragmentów ścian glazurą, terakotą, witromozaiką itp.
n licowanie cokołów i podokienników płytkami i kształtkami klinkierowymi
n naprawianie okładzin ściennych z różnych
rodzajów płytek
Glazurnika winna charakteryzować odpowiedzialność, rzetelność i systematyczność, a także dokładność. Powinien również posiadać
poczucie piękna i wrażliwość estetyczną, wpływające na efekt końcowy wykonanej pracy.
Standardowy czas nauki trwa 2 lata.
Dodatkowe informacje uzyskasz pod adresem:
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
Plac Wolności 12, 40-078 Katowice, tel.: 032 259 62 61 wew. 223, fax 032 258 87 38
e-mail: biuro@1szychta.org.pl, www.1szychta.org.pl
e-mail: izba@ir.katowice.pl, www.ir.katowice.pl
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C7

Kamieniarz
Kamieniarz należy do zawodów o szerokim zakresie pracy – od
obróbki kamienia poprzez montaż tych wyrobów, aż po renowację
i konserwację kamiennych elementów architektonicznych. Wielu
rzemieślników wykonuje prace artystyczne na zlecenie.

ZADANIA ZAWODOWE
n kwalifikowanie surowca lub półfabrykatów
do dalszej produkcji
n wykonywanie, montaż i osadzanie elementów kamiennych w obiektach budowlanych i nagrobkowych
n przeprowadzanie renowacji i konserwacji
elementów kamiennych w obiektach
n wykonywanie elementów budowlanych:
schody, gzymsy, obramowania itp.
n wykonywanie elementów małej architektury: fontanny, rzeźby ogrodowe, wazony
kwiatowe itp.
n wykonywanie nagrobków i okładzin kamiennych
n roztarasowywanie bloków kamiennych lub
półfabrykatów na elementy kamienne
n odkuwanie napisów rytych i wypukłych
różną techniką w zależności od rodzaju
i twardości materiału, wielkości i kroju odkuwanych liter
n prowadzenie robót renowacyjnych
n flekowanie ubytków
n frezowanie i toczenie elementów kamiennych
Praca w tym zawodzie wymaga sprawności fizycznej, manualnej oraz niezbędny jest zmysł
równowagi.
Standardowy czas nauki trwa 3 lata.

Dodatkowe informacje uzyskasz pod adresem:
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
Plac Wolności 12, 40-078 Katowice, tel.: 032 259 62 61 wew. 223, fax 032 258 87 38
e-mail: biuro@1szychta.org.pl, www.1szychta.org.pl
e-mail: izba@ir.katowice.pl, www.ir.katowice.pl
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C8

Malarz – tapeciarz
Maluje i tapetuje ściany oraz sufity w pomieszczeniach, maluje elewacje budynków, stolarkę budowlaną, instalacje i urządzenia sanitarne, ślusarkę budowlaną, kraty, balustrady, ogrodzenia stosując
odpowiednie materiały, narzędzia, sprzęt pomocniczy i maszyny.

ZADANIA ZAWODOWE
n przygotowywanie podłoży ścian i sufitów
pod malowanie lub tapetowanie
n gruntowanie podłoży tynkowych, drewnianych, metalowych, betonowych itp.
n malowanie farbami wodnymi, malowanie
olejne, emaliowanie i lakierowanie podłoży drewnianych, metalowych i tynkowych
n wykańczanie pomalowanych powierzchni za pomocą tapetowania, nakrapiania
i ozdabiania ornamentami, paskami i deseniami
n wykonywanie odręcznych napisów oraz
przy użyciu szablonów
n naklejanie tapet zwykłych i samoprzylepnych
n wykańczanie powierzchni wytapetowanych
paskami i listewkami
n wykonywanie lamperii olejnych zwykłych
i marmurkowych
n malowanie antykorozyjne elementów
i urządzeń metalowych
n malowanie szyldów
n przygotowanie podłoża metalowego
n zabezpieczenie antykorozyjne
n malowanie konstrukcji metalowych
n impregnowanie konstrukcji drewnianych
Standardowy czas nauki trwa 2 lata.

Dodatkowe informacje uzyskasz pod adresem:
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
Plac Wolności 12, 40-078 Katowice, tel.: 032 259 62 61 wew. 223, fax 032 258 87 38
e-mail: biuro@1szychta.org.pl, www.1szychta.org.pl
e-mail: izba@ir.katowice.pl, www.ir.katowice.pl
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C9

Monter
instalacji gazowych
Montuje instalacje rurowe, armaturę i urządzenia związane z wykorzystaniem gazu w obiektach budowlanych mieszkalnych, użyteczności publicznej i przemysłowych za pomocą podstawowych
narzędzi monterskich i przyrządów pomiarowych. Zawód wiążący
się z wielką odpowiedzialnością wykonawców.

ZADANIA ZAWODOWE
n montaż instalacji gazowej zgodnie z dokumentacją techniczną i zaleceniami nadzoru technicznego
n montowanie przewodów zewnętrznej instalacji gazowej średnio- i niskoprężnej
oraz wykonywanie przyłączy do budynków
n instalowanie odbiorników gazu do sieci
gazowej za pomocą łączenia ich złączami
gwintowanymi
n wykonywanie prób szczelności zewnętrznych i wewnętrznych
n dokonywanie prób drożności przewodów
wentylacyjnych i dymowych
n napełnianie zmontowanej instalacji gazem i przeprowadzanie kontrolnych prób
szczelności instalacji za pomocą wody
mydlanej
Montera instalacji gazowych powinien charakteryzować dobry stan zdrowia, odpowiedzialność, zdyscyplinowanie oraz zrównoważenie
emocjonalne.
Standardowy czas nauki trwa 3 lata.

Dodatkowe informacje uzyskasz pod adresem:
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
Plac Wolności 12, 40-078 Katowice, tel.: 032 259 62 61 wew. 223, fax 032 258 87 38
e-mail: biuro@1szychta.org.pl, www.1szychta.org.pl
e-mail: izba@ir.katowice.pl, www.ir.katowice.pl

20

INFORMATOR O ZAWODACH RZEMIEŚLNICZYCH

C10

Monter instalacji
I urządzeń sanitarnych
Monterzy instalacji urządzeń sanitarnych montują instalacje centralnego ogrzewania, ciepłej wody, wodne i kanalizacyjne; montują
rozmaite typy deszczownic, wykonują również prace konserwatorskie wymienionych uprzednio obiektów.

ZADANIA ZAWODOWE
n montowanie instalacji centralnego ogrzewania wodnego i parowego
n przeprowadzenie próby szczelności instalacji
n montowanie instalacji
i kanalizacyjnych

wodociągowych

n montowanie instalacji rurowych, armatury i urządzeń gazowych do celów sanitarnych
n montowanie lokalnych oczyszczalni ścieków
n wykonywanie napraw, konserwacji i regulowanie instalacji sanitarnych
n montowanie instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej wraz z wbudowaniem wentylatorów
n montowanie sieci deszczownianych i deszczownic
n wykonywanie innych zadań, związanych
z podanymi wyżej
Standardowy czas nauki trwa 3 lata.

Dodatkowe informacje uzyskasz pod adresem:
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
Plac Wolności 12, 40-078 Katowice, tel.: 032 259 62 61 wew. 223, fax 032 258 87 38
e-mail: biuro@1szychta.org.pl, www.1szychta.org.pl
e-mail: izba@ir.katowice.pl, www.ir.katowice.pl
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C11

Murarz
Wykonuje z kamienia, cegły, bloczków, pustaków i innych materiałów konstrukcyjne i nie konstrukcyjne elementy budynków, a także
prowadzi w tym zakresie prace remontowe i konserwatorskie przy
wykorzystaniu podstawowych narzędzi murarskich i maszyn budowlanych do transportu materiałów oraz do przygotowania zaprawy.
Ze względu na duży wzrost inwestycji budowlanych zawód cieszący
się dużą popularnością na rynku pracy.
ZADANIA ZAWODOWE
n analizowanie rysunków roboczych i ustalanie na ich podstawie położenia elementów
murarskich w budynku
n tyczenie fundamentów, ścian nośnych
i działowych
n ocenianie przydatności materiałów do wykonania robót murarskich
n przygotowywanie zapraw murarskich
n obsługiwanie maszyn budowlanych stosowanych w robotach murarskich
n wykonywanie z różnych materiałów murów, łuków, sklepień, murów zbrojonych,
nadproży płaskich, stropów
n murowanie gzymsów i attyk
n murowanie kominów
n osadzanie stolarki okiennej i drzwiowej
oraz elementów ślusarki budowlanej
n spoinowanie ścian, licowanie
n układanie izolacji przeciwwilgociowych na
wykonywanych ścianach, montowanie izolacji cieplnych i akustycznych na ścianach
lub wewnątrz ścian
n montowanie i demontowanie rusztowań
do robót murarskich
Ze względów bezpieczeństwa, na stanowisku
pracy wymagana jest koncentracja uwagi
i przestrzeganie przepisów bhp obowiązujących w budownictwie.
Standardowy czas nauki trwa 3 lata.
Dodatkowe informacje uzyskasz pod adresem:
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
Plac Wolności 12, 40-078 Katowice, tel.: 032 259 62 61 wew. 223, fax 032 258 87 38
e-mail: biuro@1szychta.org.pl, www.1szychta.org.pl
e-mail: izba@ir.katowice.pl, www.ir.katowice.pl
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C12

Parkieciarz
Wykonuje posadzki spoinowe z wykorzystaniem różnych rodzajów
drewna oraz innych materiałów naturalnych i drewnopodobnych,
przygotowuje zaprawy i kleje pod parkiety; szlifuje i lakieruje nawierzchnie podłogowe drewniane.

ZADANIA ZAWODOWE
n ocenianie jakości materiałów podłogowych
n wykonywanie podkładów pod posadzki
spoinowe drewniane
n wykonywanie izolacji akustycznych podłóg
n sprawdzanie wilgotności podkładów podłogowych
n wyznaczanie powierzchni posadzek i rysunków ornamentów
n przygotowanie klejów, kitów, lepików, mas
plastycznych stosowanych przy wykonywaniu podłóg
n dobieranie desek, mozaiki, parkietu o odpowiednich wzorach i kolorach, wymierzanie,
dopasowywanie, przycinanie i szlifowanie
n powlekanie zaprawą lub klejem podkładu;
n układanie parkietu, mozaiki, desek lub paneli podłogowych, dociskanie ich do podkładu
n mocowanie listew przypodłogowych drewnianych i z tworzyw sztucznych
n nasycanie posadzek olejem lnianym, lakierowanie lub pastowanie i froterowanie
Zadania zawodowe parkieciarz powinien
wykonywać dokładnie, cierpliwie i wytrwale.
Niezbędna w tym zawodzie jest koncentracja i podzielność uwagi a także uzdolnienia
i zmysł estetyczny.
Standardowy czas nauki trwa 2 lata.
Dodatkowe informacje uzyskasz pod adresem:
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
Plac Wolności 12, 40-078 Katowice, tel.: 032 259 62 61 wew. 223, fax 032 258 87 38
e-mail: biuro@1szychta.org.pl, www.1szychta.org.pl
e-mail: izba@ir.katowice.pl, www.ir.katowice.pl
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C13

Posadzkarz
Wykonuje podłogi i inne nawierzchnie z drewna, płytek lastrykowych, płytek ceramicznych, płytek z tworzyw sztucznych, wykładzin
z tworzyw sztucznych, posadzki cementowe, lastrykowe, ksylolitowe,
estrychgipsowe i z żywic syntetycznych przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi, sprzętu pomocniczego oraz maszyn do obróbki drewna, przygotowania zaprawy, szlifowania nawierzchni podłogowych.
ZADANIA ZAWODOWE
n wykonywanie podkładów pod różne rodzaje posadzek
n wykonywanie izolacji akustycznych podłóg
n sprawdzanie wilgotności podkładów podłogowych
n wyznaczanie powierzchni posadzek i rysunków ornamentów
n przygotowanie mieszanek cementowych,
lastrykowych
n przygotowanie klejów, kitów, lepików, mas
plastycznych
n dobieranie płytek podłogowych o odpowiednich wzorach i kolorach, wymierzanie, dopasowywanie, przycinanie i szlifowanie
n powlekanie klejem podkładu oraz płytek i wykładzin, układanie ich i dociskanie do podkładu
n wykonywanie cokolików przy posadzkach
n mocowanie listew przypodłogowych drewnianych i z tworzyw sztucznych
n wykonywanie posadzek jastrychowych cementowych, lastrykowych, bezspoinowych,
z płytek PCW itp.
n wykonywanie podłóg z płytek lastrykowych, kamionkowych, terakotowych, kamiennych itd.
n szlifowanie posadzek mineralnych
n układanie nowych nawierzchni podłogowych na podłogach istniejących
Stanowiska pracy posadzkarza są zazwyczaj
ruchome i zorganizowane w terenie.
Standardowy czas nauki trwa 2 lata.
Dodatkowe informacje uzyskasz pod adresem:
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
Plac Wolności 12, 40-078 Katowice, tel.: 032 259 62 61 wew. 223, fax 032 258 87 38
e-mail: biuro@1szychta.org.pl, www.1szychta.org.pl
e-mail: izba@ir.katowice.pl, www.ir.katowice.pl
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C14

Zdun
W ostatnich latach powróciło zainteresowanie tym zawodem. Polscy
przedsiębiorcy z tej branży są bardzo poszukiwani na rynku europejskim. Zdun wykonuje, naprawia i rozbiera różne rodzaje pieców
ogrzewczych i kuchennych w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej przy zastosowaniu narzędzi murarskich i zduńskich
oraz maszyn do przygotowania zaprawy i transportu.

ZADANIA ZAWODOWE
n przygotowywanie materiałów i osprzętu do
budowy pieca
n wykonywanie fundamentu lub podmurówki pieca
n wycinanie otworów w kaflach, płytach
n wykonywanie pieców ogrzewczych licowanych kaflami
n wymurowywanie cegłą szamotową wnętrza pieców
n wykonywanie trzonów kuchennych
n wykonywanie pieców ogrzewczych z multiplikatorami ogrzewającymi sąsiednie pomieszczenia
n wykonywanie kominków z otwartym paleniskiem
n naprawianie pieców i trzonów kuchennych
n rozbieranie pieców ogrzewczych i trzonów
kuchennych.
Prace towarzyszące:
– murarskie,
– betoniarskie,
– posadzkarskie,
– malarskie.
Standardowy czas nauki trwa 3 lata.
Dodatkowe informacje uzyskasz pod adresem:
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
Plac Wolności 12, 40-078 Katowice, tel.: 032 259 62 61 wew. 223, fax 032 258 87 38
e-mail: biuro@1szychta.org.pl, www.1szychta.org.pl
e-mail: izba@ir.katowice.pl, www.ir.katowice.pl
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Rzeźbiarz w drewnie
Wykonuje meble rzeźbione i przedmioty użytkowe z drewna oraz galanterię artystyczną a także rzeźby o przeznaczeniu sakralnym i świeckim, dobiera surowce w zależności od przeznaczenia i zastosowania
wyrabianych przedmiotów. Osoby kształcące się w tym zawodzie zaliczane są do artystów.

ZADANIA ZAWODOWE
n przygotowanie projektu mebla bądź rzeźby
artystycznej
n zapoznanie się z rysunkami i projektami artystycznymi w celu wykonania szablonów,
matryc, wykrojów wzorcowych poszczególnych elementów mebli bądź rzeźby
n dobieranie i przygotowywanie drewna w zależności od rodzaju oraz przeznaczenia wyrobu
n wykorzystywanie fragmentów korzeni, pni
drzew różnego gatunku do wykonywanych
rzeźb
n wykonywanie jednostkowej rzeźby sakralnej lub świeckiej bądź elementu rzeźby
przeznaczonej do mebli
n wykonywanie ręczne bądź mechaniczne
poszczególnych elementów wyrobu z zastosowaniem obróbki właściwej dla danego rodzaju drewna
n montaż poszczególnych elementów wyrabianego przedmiotu
n wykańczanie wykonanych wyrobów poprzez
malowanie, wygładzanie, lakierowanie
Dodatkowe zadania to:
– prowadzenie własnego warsztatu rzeźbiarskiego sztuki ludowej,
– uczestnictwo w wystawach własnych prac
rzeźbiarskich.
Standardowy czas nauki trwa 2 lata.

Dodatkowe informacje uzyskasz pod adresem:
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
Plac Wolności 12, 40-078 Katowice, tel.: 032 259 62 61 wew. 223, fax 032 258 87 38
e-mail: biuro@1szychta.org.pl, www.1szychta.org.pl
e-mail: izba@ir.katowice.pl, www.ir.katowice.pl
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D2

Stolarz
Wykonuje za pomocą narzędzi do ręcznej obróbki drewna oraz maszyn i urządzeń do obróbki drewna różnego rodzaju mebli, stolarki
budowlanej oraz galanterii z wykorzystaniem różnego gatunku drewna oraz materiałów drewno podobnych t.j. płyt, oklein i innych.

ZADANIA ZAWODOWE
n rozpoznawanie gatunków drewna oraz
właściwy dobór drewna i materiałów drewnopochodnych do wykonania różnych wyrobów
n trasowanie i ręczna obróbka drewna
n właściwy dobór narzędzi stolarskich do
wykonania prac stolarskich i umiejętność
posługiwania się tymi narzędziami
n obsługa obrabiarek drewna; piły tarczowe
i taśmowe, strugarki, frezarki, wiertarki
i inne
n właściwe przygotowanie powierzchni wyrobów okleinowanych, nakładanie oklein
sposobem ręcznym oraz z zastosowaniem
urządzeń mechanicznych
n montaż mebli oraz stolarki budowlanej
i wykańczanie ich powierzchni
n okuwanie wyrobów stolarskich różnego
typu okuciami
n wykonywanie elementów i przedmiotów
o charakterze galanterii
n naprawianie i odświeżanie mebli i wyrobów stolarki budowlanej
Stolarza winna charakteryzować odpowiedzialność i zdyscyplinowanie, dokładność oraz
zręczność rąk.
Standardowy czas nauki trwa 3 lata.

Dodatkowe informacje uzyskasz pod adresem:
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
Plac Wolności 12, 40-078 Katowice, tel.: 032 259 62 61 wew. 223, fax 032 258 87 38
e-mail: biuro@1szychta.org.pl, www.1szychta.org.pl
e-mail: izba@ir.katowice.pl, www.ir.katowice.pl
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D3

Stolarz mebli
artystycznych i wzorcowych
Wykonuje kopie mebli stylowych i artystyczne meble współczesne
oraz meble wzorcowe (modele), wykorzystując znajomość rysunku,
dawnych i nowych technologii, konstrukcji i zdobnictwa, posługując
się narzędziami ręcznymi i obrabiarkami do drewna. Od wieków polscy rzemieślnicy zaliczani są do najlepszych w Europie.

ZADANIA ZAWODOWE
n ustalanie charakteru i typu mebla
n wykonywanie lub analizowanie dokumentacji rysunkowej (szkice, rysunki techniczne)
n opracowywanie oprzyrządowania, modeli szablonów i sprawdzianów dla nowych
wzorów i typów mebli
n dobieranie materiału do charakteru i typu
mebla z uwzględnieniem jakości, faktury,
właściwości fizycznych i wytrzymałościowych
n ustalanie kształtu elementów i rodzaju ich
połączeń w zależności od charakteru mebla (stylowy, współczesny)
n trasowanie kształtu elementów i złączy
n montaż elementów i podzespołów w konstrukcyjną całość
n ustalanie zdobnictwa (w zależności od stylu mebla) i rozmieszczenia ornamentów
na powierzchni mebla
n wykonywanie zdobnictwa (rzeźby, intarsji,
inkrustacji itp.)
n wykańczanie malarsko-lakiernicze powierzchni
n dobór okuć i akcesoriów do charakteru
mebla; montaż okuć i akcesoriów
Standardowy czas nauki trwa 3 lata.

Dodatkowe informacje uzyskasz pod adresem:
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
Plac Wolności 12, 40-078 Katowice, tel.: 032 259 62 61 wew. 223, fax 032 258 87 38
e-mail: biuro@1szychta.org.pl, www.1szychta.org.pl
e-mail: izba@ir.katowice.pl, www.ir.katowice.pl
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Tapicer
Wykonuje tapicerowanie części mebli lub kompletów mebli na
podłożach twardych i miękkich, tapicerowane części wyposażenia
środków transportowych oraz według projektu, wykonuje naprawy
tapicerowanych części mebli i sprzętów wraz z drobnymi naprawami
drewnianych części konstrukcji.

ZADANIA ZAWODOWE
n dobieranie tkanin oraz materiałów potrzebnych do wykonania mebla tapicerskiego
n dobieranie właściwego rodzaju tapicerki
do konstrukcji nośnej określonego typu
i stylu mebla lub innych sprzętów tapicerskich
n ustalanie konstrukcji różnych podłoży
i warstw tapicerskich wykonywanych metodami rzemieślniczymi
n wykonywanie podłoża (sztywnego, półsztywnego, elastycznego) oraz warstwy tapicerskiej z układem tapicerskim bezsprężynowym i sprężynowym
n tapicerowanie
sprzętów
sportowych
i sprzętów w środkach transportowych
n tapicerowanie drzwi lub wyciszanie ścianek działowych
n wykańczanie wyrobów tapicerskich pasmanterią
n wykonywanie napraw i renowacji wyrobów
tapicerskich
n wykonywanie drobnych robót stolarskich
przy użyciu narzędzi ręcznych
n obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych w tapicerniach
Standardowy czas nauki trwa 3 lata.

Dodatkowe informacje uzyskasz pod adresem:
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
Plac Wolności 12, 40-078 Katowice, tel.: 032 259 62 61 wew. 223, fax 032 258 87 38
e-mail: biuro@1szychta.org.pl, www.1szychta.org.pl
e-mail: izba@ir.katowice.pl, www.ir.katowice.pl
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Elektromechanik
sprzętu gospodarstwa domowego
Instaluje, a także montuje i demontuje różne urządzenia elektryczne gospodarstwa domowego. Wykonuje, konserwuje oraz sprawdza i przystosowuje instalacje przyłączające sprzęt gospodarstwa
domowego pod napięcie.

ZADANIA ZAWODOWE
n diagnozowanie, wykrywanie i usuwanie
uszkodzeń oraz konserwowanie elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
n wykonywanie przeglądów i remontów różnego typu silników elektrycznych małej
mocy
n wykonywanie różnego typu instalacji elektrycznych oraz połączeń elektrycznych wewnątrz urządzeń elektrycznych gospodarstwa domowego
n wykonywanie elementów grzejnych, czujników stanu, aparatów elektrycznych niskiego napięcia, różnego typu łączników
i innych elementów elektrotechnicznych
stosowanych w elektrycznych urządzeniach gospodarstwa domowego
n wykonywanie różnych regulacji elektromechanicznych oraz obsługa pełnego asortymentu wyrobów elektrycznych i instruowanie klientów o zasadach ich eksploatacji
Praca w serwisie wymaga szerszych umiejętności ponieważ występuje tam różnorodność
sprzętu dlatego też wymagana jest cierpliwość, dokładność, uzdolnienia techniczne
oraz gotowość do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji.
Standardowy czas nauki trwa 3 lata.

Dodatkowe informacje uzyskasz pod adresem:
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
Plac Wolności 12, 40-078 Katowice, tel.: 032 259 62 61 wew. 223, fax 032 258 87 38
e-mail: biuro@1szychta.org.pl, www.1szychta.org.pl
e-mail: izba@ir.katowice.pl, www.ir.katowice.pl
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E2

Monter elektronik
Monterzy elektronicy wykonują prace związane z montażem, instalacją, konserwacją i naprawą sprzętu komputerowego i innych
urządzeń elektronicznych. Warto podkreślić, że elektronika zdominowała wiele dziedzin życia.

ZADANIA ZAWODOWE
n montowanie komputerów, urządzeń do
nagrywania, i innych urządzeń elektronicznych
n przeprowadzanie testów poszczególnych
modułów i końcowych testów urządzeń
elektronicznych
n instalowanie, uruchamianie i regulację
układów i urządzeń elektronicznych
n montowanie anten nadawczych i odbiorczych
n sprawdzanie działania i współdziałania
mechanizmów i podzespołów w urządzeniach elektronicznych, dokonywanie zabiegów konserwacyjnych, lokalizowanie
usterek i wymianę uszkodzonych elementów i układów
n strojenie, regulację i testowanie urządzeń
po naprawie
n wykonywanie innych pokrewnych zadań
Ze względu na szybki postęp w dziedzinie elektroniki wymagane jest stałe poszerzanie
wiedzy. Firmy produkujące urządzenia elektroniczne organizują szkolenia, na których można zdobyć dodatkowe kwalifikacje.
Standardowy czas nauki trwa 3 lata.

Dodatkowe informacje uzyskasz pod adresem:
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
Plac Wolności 12, 40-078 Katowice, tel.: 032 259 62 61 wew. 223, fax 032 258 87 38
e-mail: biuro@1szychta.org.pl, www.1szychta.org.pl
e-mail: izba@ir.katowice.pl, www.ir.katowice.pl
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E3

Monter elektronik
urządzeń radiowo-telewizyjnych
Montuje w produkowanych odbiornikach radiowych i telewizyjnych,
kamerach telewizyjnych, magnetowidach, magnetofonach elementy oraz podzespoły elektroniczne, elektromechaniczne, optyczne
i mechaniczne, przetworniki elektroakustyczne; posługuje się przyrządami elektronicznymi generującymi, analizującymi i obrazującymi przebiegi elektryczne.

ZADANIA ZAWODOWE
n ocenianie jakości i sortowanie materiałów
stosowanych do produkcji
n rozmieszczanie i mocowanie elementów
na płytach, w blokach i podzespołach wg
dokumentacji fabrycznej
n wykonywanie połączeń elektrycznych rozmieszczonych elementów z zastosowaniem
różnych technik łączenia
n montowanie złącz i testowanie
n przeprowadzanie testowania pakietów,
podzespołów i bloków na podstawie dokumentacji technologicznej
n montowanie podzespołów i bloków elektronicznych do urządzenia
n montowanie elementów elektrycznych, układów lub bloków zasilania do urządzenia
n montowanie przetworników elektroakustycznych, lamp kineskopowych, analizujących
i układów sterowania do urządzenia
n montowanie systemów mechaniki precyzyjnej i napędu do urządzenia
n wykonywanie strojenia i regulacji parametrów wg założeń technologicznych
n wykonywanie pomiarów końcowych i dostrajanie parametrów
n prace serwisowe w zakresie napraw sprzętu audiowizualnego
n naprawa elektronicznej aparatury muzycznej
Standardowy czas nauki trwa 3 lata.
Dodatkowe informacje uzyskasz pod adresem:
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
Plac Wolności 12, 40-078 Katowice, tel.: 032 259 62 61 wew. 223, fax 032 258 87 38
e-mail: biuro@1szychta.org.pl, www.1szychta.org.pl
e-mail: izba@ir.katowice.pl, www.ir.katowice.pl
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Grawer
Zdobi ręcznie i maszynowo przedmioty użytkowe i dekoracyjne z metali szlachetnych, kolorowych i żelaznych technikami grawerskimi.
Wykonuje różnego rodzaju ornamenty oraz inne wyroby, zdobiąc ich
powierzchnie malowaniem lub emaliowaniem.

ZADANIA ZAWODOWE
n grawerowanie wklęsłe, płaskie i wypukłe w metalu, kamieniach szlachetnych
i ozdobnych oraz innych materiałach
n wytwarzanie stempli i matryc
n wytwarzanie medali, orderów, plakietek,
znaczków, monogramów, wizytówek, szyldzików, numeratorów, cechowników, wzorników itp.
n rytowanie walców
n cyzelowanie, emaliowanie i inkrustowanie
n projektowanie wyrobów grawerskich i jubilerskich
n grawerowanie klisz jedno i wielobarwnych
używanych do drukowania papierów wartościowych, znaczków pocztowych oraz
klisz tekstowych
n inne prace i czynności niezbędne do całkowitego wykończenia wyrobu
Standardowy czas nauki trwa 3 lata.

Dodatkowe informacje uzyskasz pod adresem:
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
Plac Wolności 12, 40-078 Katowice, tel.: 032 259 62 61 wew. 223, fax 032 258 87 38
e-mail: biuro@1szychta.org.pl, www.1szychta.org.pl
e-mail: izba@ir.katowice.pl, www.ir.katowice.pl
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F2

Kowal
Wykonuje i naprawia różnego rodzaju wyroby i urządzenia ze stali
i metali kolorowych, ręcznie lub za pomocą urządzeń mechanicznych, jak: młoty i prasy, odkuwa elementy konstrukcji stalowych, kuje
w matrycach odkuwki, z zachowaniem wymogów eksploatacyjnych
i dyscypliny technologicznej.

ZADANIA ZAWODOWE
n obsługiwanie kowalskich urządzeń grzewczych
n kontrolowanie i regulowanie temperatury
w piecu
n nadawanie żądanego kształtu nagrzanym
materiałom ze stali
n prosta obróbka cieplna
n cięcie metali na zimno i gorąco siekierkami kowalskimi lub przecinakami
n podkuwanie kopyt końskich
n wykonywanie prostych operacji ślusarskich
n wykonywanie prostych operacji kowalskich
n wykonywanie prostych operacji obróbki
cieplnej
Efektem pracy kowala mogą być elementy
będące częściami składowymi większych urządzeń mechanicznych oram metalowe elementy kute oraz przedmioty ozdobne takie jak:
balustrady, kraty ozdobne, ogrodzenia, meble
ogrodowe, żyrandole, kinkiety, resory itp.
Praca kowala wymaga uzdolnień technicznych
i artystycznych, wyobraźni przestrzennej oraz
twórczego myślenia.
Standardowy czas nauki trwa 2 lata.

Dodatkowe informacje uzyskasz pod adresem:
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
Plac Wolności 12, 40-078 Katowice, tel.: 032 259 62 61 wew. 223, fax 032 258 87 38
e-mail: biuro@1szychta.org.pl, www.1szychta.org.pl
e-mail: izba@ir.katowice.pl, www.ir.katowice.pl
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F3

Ślusarz
W zależności od specjalizacji ślusarz ma różne zadania i stosuje
różne technologie. Ślusarz konstrukcji stalowych buduje trwałe i solidne konstrukcje. Ślusarz sprzętu domowego naprawia i utrzymuje
urządzenia w stałej gotowości i sprawności technicznej. Ślusarz samochodowy wymontowuje i zamontowuje oraz naprawia proste mechanizmy w nadwoziu samochodu. Ślusarz wyrobów artystycznych
wytwarza, naprawia i rekonstruuje metalowe wyroby artystyczne.

ZADANIA ZAWODOWE
n demontaż urządzeń na zespoły i części
z wykorzystaniem narzędzi oraz przyrządów
ślusarskich uniwersalnych i specjalistycznych
n weryfikacja uszkodzonych zespołów i części
n dorabianie, dopasowywanie i wymienianie
uszkodzonych części – sprawdzanie poprawności działania urządzeń po naprawie
n dopasowywanie oraz łączenie elementów
do spawania i nitowania
n konserwacja i wykonywanie zabezpieczeń
antykorozyjnych, z zachowaniem wymogów
ochrony środowiska naturalnego;
n użytkowanie zgodnie z wymogami racjonalnej eksploatacji narzędzi mechanicznych
i urządzeń ślusarskich
n stosowanie bezpiecznych metod pracy,
przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.
Standardowy czas nauki trwa 3 lata.

Dodatkowe informacje uzyskasz pod adresem:
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
Plac Wolności 12, 40-078 Katowice, tel.: 032 259 62 61 wew. 223, fax 032 258 87 38
e-mail: biuro@1szychta.org.pl, www.1szychta.org.pl
e-mail: izba@ir.katowice.pl, www.ir.katowice.pl
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F4

Złotnik – jubiler
Wykonuje wyroby jubilerskie z metali szlachetnych: złota, srebra,
platyny, służące do ozdoby, przedmioty użytkowe oraz przedmioty
kultu religijnego; oprawia kamienie szlachetne wg wzorów, rysunków
i szkiców oraz projektów własnych; naprawia biżuterię. Zawód tradycyjnie kojarzony z rzemiosłem artystycznym.

ZADANIA ZAWODOWE
n rozpoznawanie kamieni szlachetnych, półszlachetnych i syntetycznych używanych
w jubilerstwie
n sporządzanie form i modeli do wytłaczania
wyrobu
n poddawanie metalu szlachetnego lub stopu wstępnej obróbce mechanicznej
n wycinanie poszczególnych części wyrobów
z blach lub z przygotowanych i obrobionych
elementów ze złota, srebra lub platyny
n nadawanie właściwego kształtu poszczególnym elementom wyrobu przez obróbkę
ręczną lub mechaniczną
n łączenie poszczególnych elementów wyrobu
n wstawianie kamieni szlachetnych i dopasowywanie kamieni do określonego wyrobu
n czyszczenie i wykańczanie gotowego wyrobu
n naprawianie biżuterii, powiększanie lub
zmniejszanie obrączek i pierścionków
Osoba wykonująca zawód złotnika powinna
odznaczać się dokładnością i cierpliwością,
kreatywnością, uzdolnieniami artystycznymi
a z uwagi na konieczność wykonywania precyzyjnych czynności wymagany jest dobry wzrok,
zręczność manualna oraz czucie dotykowe.
Standardowy czas nauki trwa 3 lata.

Dodatkowe informacje uzyskasz pod adresem:
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
Plac Wolności 12, 40-078 Katowice, tel.: 032 259 62 61 wew. 223, fax 032 258 87 38
e-mail: biuro@1szychta.org.pl, www.1szychta.org.pl
e-mail: izba@ir.katowice.pl, www.ir.katowice.pl
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Blacharz samochodowy
Wykonuje naprawy, dorabia lub wymienia uszkodzone elementy karoserii, naprawia podzespoły i części środków transportu wykonanych z blachy. Blacharz samochodowy bardzo często współpracuje
z mechanikiem samochodowym i lakiernikiem samochodowym.

ZADANIA ZAWODOWE
n wykonywanie podstawowych operacji ślusarskich
n wykonywanie operacji na obrabiarkach do
blach
n zgrzewanie, lutowanie, spawanie, nitowanie i klejenie blach i profili
n łączenie blach cienkich za pomocą lutowania cyną, mosiądzem i miedzią
n wykonywanie obróbki cieplnej blach i części
samochodowych
n montowanie i demontowanie elementów
nadwozi
n sprawdzanie jakości wykonywanych części
i zespołów
n usuwanie uszkodzeń elementów i zespołów
elementów nadwozi samochodowych
Ważnymi cechami psychofizycznymi są: sprawność fizyczna, manualna, ostrość wzroku,
cierpliwość oraz uzdolnienia techniczne.
Standardowy czas nauki trwa 3 lata.

Dodatkowe informacje uzyskasz pod adresem:
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
Plac Wolności 12, 40-078 Katowice, tel.: 032 259 62 61 wew. 223, fax 032 258 87 38
e-mail: biuro@1szychta.org.pl, www.1szychta.org.pl
e-mail: izba@ir.katowice.pl, www.ir.katowice.pl
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G2

Elektromechanik
pojazdów samochodowych
Do zadań elektromechanika pojazdów samochodowych należy
diagnostyka i naprawa systemów sterowania silnikiem oraz układów bezpieczeństwa i komfortu jazdy. Przeprowadza także naprawy
lub regeneruje uszkodzone urządzenia sterujące, zabezpieczające
i sygnalizujące, elektryczne i elektroniczne.

ZADANIA ZAWODOWE
n ustalanie rodzaju niesprawności i ich przyczyn metodami diagnostycznymi
n ustalanie sposobu usunięcia niesprawności, wymiana zespołu, wymiana części zespołu, naprawa części
n demontaż zespołu, mycie części, weryfikacja części, wymiana lub naprawa
n montowanie wiązek elektrycznych, rozruszników, elementów układu oświetlenia,
zespołu wycieraczek, akumulatorów, zespołu wyłączników, regulatorów napięcia,
prądnic i świateł awaryjnych, cewek zapłonowych, sygnałów dźwiękowych, elektrycznych pompek paliwowych i spryskiwaczy
n ustawianie i regulowanie zapłonu, ustawianie reflektorów; ładowanie akumulatorów
n konserwacja urządzeń elektrycznych samochodu, przeglądy okresowe i okresowa
obsługa zespołów
n dokonywanie badań diagnostycznych
i usuwanie usterek układów mechanicznych warunkujących dopuszczenie pojazdu do ruchu
Praca w tym zawodzie wymaga samokontroli,
łatwości nawiązywania kontaktów, dokładności, wytrwałości i odpowiedzialności.
Standardowy czas nauki trwa 3 lata.

Dodatkowe informacje uzyskasz pod adresem:
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
Plac Wolności 12, 40-078 Katowice, tel.: 032 259 62 61 wew. 223, fax 032 258 87 38
e-mail: biuro@1szychta.org.pl, www.1szychta.org.pl
e-mail: izba@ir.katowice.pl, www.ir.katowice.pl
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Lakiernik samochodowy
Przeprowadza remonty i renowacje powierzchni nadwozi samochodowych, czyszcząc je, nakładając powłoki ochronne, wyrównujące
i dekoracyjne.

ZADANIA ZAWODOWE
n oczyszczanie mechaniczne powierzchni
n odrdzewianie i odtłuszczanie
n wyrównywanie powierzchni kitami szpachlowymi
n wygładzanie powierzchni i matowienie
n gruntowanie
n suszenie zagruntowanej powierzchni
n usuwanie usterek powstałych w czasie
gruntowania (zacieki, kurz)
n mycie powierzchni gruntu
n nakładanie natryskowe emalii dekoracyjnej
n suszenie lub wypalanie w zależności od stosowanej emalii
n usuwanie powstałych usterek
n polerowanie powierzchni za pomocą past
polerskich
W zawodzie tym duże znaczenie mają uzdolnienia techniczne, dobry wzrok oraz sprawność rąk.
Standardowy czas nauki trwa 2 lata.

Dodatkowe informacje uzyskasz pod adresem:
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
Plac Wolności 12, 40-078 Katowice, tel.: 032 259 62 61 wew. 223, fax 032 258 87 38
e-mail: biuro@1szychta.org.pl, www.1szychta.org.pl
e-mail: izba@ir.katowice.pl, www.ir.katowice.pl
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Mechanik
pojazdów samochodowych
Od lat zawód cieszący się ogromną popularnością wśród wszystkich branż rzemieślniczych. Mechanicy pojazdów samochodowych
wykonują prace konserwacyjne i usługowo-naprawcze pojazdów
samochodowych i ich zespołów, kontrolują stan techniczny pojazdu
za pomocą urządzeń diagnostycznych.

ZADANIA ZAWODOWE
n usuwanie usterek w zespołach i układach
pojazdów samochodowych, między innymi: silnika, sprzęgła, skrzyni biegów, kół
jezdnych, układu hamulcowego, obwodów
elektrycznych
n przeprowadzanie konserwacji i zabezpieczeń antykorozyjnych elementów pojazdów samochodowych oraz wymianę płynów eksploatacyjnych
n wykonywanie operacji demontażowo-montażowych pojazdów samochodowych i ich
zespołów
n mycie i czyszczenie części i zespołów
n przeprowadzanie weryfikacji zużytych części i zespołów
n dorabianie i dopasowywanie części nieznormalizowanych przy wykorzystaniu obróbki ręcznej, mechanicznej, plastycznej
i różnych sposobów łączenia
n sprawdzanie jakości wykonywanych prac
obsługowo-naprawczych, między innymi
poprzez jazdy próbne
Specyfiką zawodu jest rozwój rynku motoryzacyjnego dlatego mechanik powinien wykazać
gotowość do dokształcania się i podnoszenia
kwalifikacji.
Standardowy czas nauki trwa 3 lata.

Dodatkowe informacje uzyskasz pod adresem:
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
Plac Wolności 12, 40-078 Katowice, tel.: 032 259 62 61 wew. 223, fax 032 258 87 38
e-mail: biuro@1szychta.org.pl, www.1szychta.org.pl
e-mail: izba@ir.katowice.pl, www.ir.katowice.pl
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WULKANIZATOR
Wytwarza elementy gumowe lub świadczy usługi w zakresie naprawy dętek, opon, piłek, płaszczy gumowych, butów itp.; posługuje
się takimi urządzeniami, jak: płyty grzejne, formy metalowe, np: do
bieżnikowania opon, prasy, maszyny do montażu i demontażu opon,
szlifierki, wyważarki kół.

ZADANIA ZAWODOWE
n sprawdzanie uszkodzenia naprawianego
elementu – przygotowanie przedmiotu do
wulkanizacji tj, demontaż, oczyszczanie,
szlifowanie
n przygotowywanie elementu naprawczego
n przygotowywanie formy do wulkanizacji
n sprawdzanie nagrzania formy
n kontrolowanie temperatury, czasu i innych
parametrów procesu wulkanizacji
n wykańczanie ręczne naprawianego elementu
n demontaż i montaż w przypadku opon i dętek
n wyważanie zmontowanych kół

Standardowy czas nauki trwa 2 lata.

Dodatkowe informacje uzyskasz pod adresem:
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
Plac Wolności 12, 40-078 Katowice, tel.: 032 259 62 61 wew. 223, fax 032 258 87 38
e-mail: biuro@1szychta.org.pl, www.1szychta.org.pl
e-mail: izba@ir.katowice.pl, www.ir.katowice.pl
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Dziewiarz
Wykonuje prace związane z dzianiem wyrobów odzieżowych, bieliźnianych, pończoszniczych i galanteryjnych na ręcznie obsługiwanych
maszynach dziewiarskich.

ZADANIA ZAWODOWE
n przygotowywanie projektu wyrobu, ustalanie zasadniczych wymiarów, fasonu, splotów i motywów wzorniczych
n dostosowywanie projektu wyrobu do technicznej charakterystyki maszyny
n ustalanie ścisłości dzianiny; wykonywanie
próbki dzianiny
n przeliczanie wymiarów wyrobu na liczbę
rządków i kolumienek oczek
n ustalanie nastawień zamków maszyny
n wykonywanie poszczególnych elementów
wyrobu: poszerzanie, zwężanie, wyrabianie
kształtu, wykonywanie motywów wzorniczych
n zszywanie elementów wyrobu, wszywanie
taśm, naszywanie aplikacji i kieszeni, wyszywanie motywów wzorniczych
n wykańczanie wyrobów: prasowanie, parowanie, obcinanie końcówek nitek, usuwanie pęczków włókien, naprawianie możliwych do usunięcia błędów
Standardowy czas nauki trwa 3 lata.

Dodatkowe informacje uzyskasz pod adresem:
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
Plac Wolności 12, 40-078 Katowice, tel.: 032 259 62 61 wew. 223, fax 032 258 87 38
e-mail: biuro@1szychta.org.pl, www.1szychta.org.pl
e-mail: izba@ir.katowice.pl, www.ir.katowice.pl

50

INFORMATOR O ZAWODACH RZEMIEŚLNICZYCH

H2

Krawiec
Wykonuje samodzielnie prace polegające na konstruowaniu i szyciu
odzieży damskiej, męskiej i dziecięcej z wszelkiego rodzaju materiałów, w tym także ze skór licowych i materiałów licopochodnych.

ZADANIA ZAWODOWE
n krawiec pracujący w zakładzie usługowym,
współdziała z klientem w doborze materiałów i wzoru odzieży zapewniających komfort użytkowania
n zdejmowanie wymiarów z sylwetki
n przygotowywanie szablonów
n układanie szablonów na powierzchni materiału, wykrawanie elementów odzieży
n wstępne łączenie podstawowych elementów odzieży i dokonanie przymairki
n dokonywanie rozkroju, łączenie poszczególnych elementów
n konfekcjonowanie odzieży, ocenianie wyrobów i przekazanie klientowi
n wykonywanie
różnych
asortymentów
odzieży z materiałów tekstylnych również
ze skóry
Czynności, które wykonuje krawiec, są często
bardzo twórcze, związane z uatrakcyjnieniem
i uzyskaniem odpowiedniego poziomu właściwości estetycznych odzieży.
Standardowy czas nauki trwa 3 lata.

Dodatkowe informacje uzyskasz pod adresem:
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
Plac Wolności 12, 40-078 Katowice, tel.: 032 259 62 61 wew. 223, fax 032 258 87 38
e-mail: biuro@1szychta.org.pl, www.1szychta.org.pl
e-mail: izba@ir.katowice.pl, www.ir.katowice.pl
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H3

Kuśnierz
Wykonuje i naprawia odzież i galanterię futrzaną (futra, kurtki, czapki, kołnierze, etole itp.) ze skór futerkowych szlachetnych, półszlachetnych i zwykłych.

ZADANIA ZAWODOWE
n dobieranie skór futerkowych pod względem
wielkości, koloru i charakteru okrywy włosowej
n dobieranie skór futerkowych pod względem
wielkości, koloru i charakteru okrywy włosowej
n naprawianie skór z zachowaniem charakteru okrywy włosowej
n krojenie skór, wydłużanie i poszerzanie skór
cięciami
n zestawianie i zszywanie błamów na poszczególne elementy wyrobu
n przygotowywanie elementów wyrobu do
montażu, montowanie wyrobu
n zdejmowanie wymiarów z sylwetki oraz szycie odzieży na miarę korzystając z projektów własnych lub zleconych przez klienta
n wykonywanie przeróbek i napraw wyrobów
Dużą pomocą w uzyskaniu dobrych wyników
w pracy stanowią zdolności plastyczne, kultura
osobista i komunikatywność.
Standardowy czas nauki trwa 3 lata.

Dodatkowe informacje uzyskasz pod adresem:
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
Plac Wolności 12, 40-078 Katowice, tel.: 032 259 62 61 wew. 223, fax 032 258 87 38
e-mail: biuro@1szychta.org.pl, www.1szychta.org.pl
e-mail: izba@ir.katowice.pl, www.ir.katowice.pl
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H4

OBUWNIK
Wykonuje modele, obuwie damskie, męskie i dziecięce na zmówienie klienta a także obuwie ortopedyczne i wkładki do obuwia specjalnego, wykorzystując takie surowce jak: skóra, tworzywa syntetyczne,
materiały tekstylne.

ZADANIA ZAWODOWE
n zdejmowanie miary oraz sporządzanie dokumentacji technicznej
n przygotowywanie projektów, wzorów i modeli obuwia
n przygotowywanie surowca i szablonów
n segregowanie skór według wykrojników
elementów obuwia
n montaż obuwia, mocowanie ozdób
n kontrolowanie jakości wykonania
n naprawianie i odświeżanie obuwia noszonego
n wykonywanie innych zadań, związanych
z podanymi wyżej

Standardowy czas nauki trwa 3 lata.

Dodatkowe informacje uzyskasz pod adresem:
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
Plac Wolności 12, 40-078 Katowice, tel.: 032 259 62 61 wew. 223, fax 032 258 87 38
e-mail: biuro@1szychta.org.pl, www.1szychta.org.pl
e-mail: izba@ir.katowice.pl, www.ir.katowice.pl
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Obuwnik ortopedyczny
Wytwarza obuwie i wkładki ortopedyczne do obuwia stosowanego
przy skróceniu kończyn dolnych, schorzeniach i zniekształceniach
stóp, obsługuje maszyny: dwojarki, ścieniarki, wycinarki, ćwiekarki,
korowarki, przeszywarki, dublerki, obszywarki.

ZADANIA ZAWODOWE
n zdejmowanie miary oraz sporządzanie dokumentacji technicznej
n dopasowywanie formy drewnianej na podstawie odbitki stopy
n wykonywanie odlewów gipsowych oraz modelowanie
n dobieranie skóry na poszczególne elementy
obuwia
n wykonywanie części spodowych obuwia
n montaż obuwia, wykańczanie
n wykonywanie z korka, filcu, gumy lub tworzywa sztucznego wkładek ortopedycznych
jako części składowej obuwia ortopedycznego lub jako uzupełnienia w przypadku
obuwia zwykłego
n wykonywanie drobnych napraw
Standardowy czas nauki trwa 3 lata.

Dodatkowe informacje uzyskasz pod adresem:
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
Plac Wolności 12, 40-078 Katowice, tel.: 032 259 62 61 wew. 223, fax 032 258 87 38
e-mail: biuro@1szychta.org.pl, www.1szychta.org.pl
e-mail: izba@ir.katowice.pl, www.ir.katowice.pl
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Szklarz budowlany
Wykonuje prace związane ze szkleniem otworów okiennych i drzwiowych drewnianych, z tworzyw sztucznych i metalowych, świetlików
drewnianych i żelaznych różnym szkłem płaskim o różnych kształtach.

ZADANIA ZAWODOWE
n pobieranie wymiarów szyb z rysunków lub
z natury
n krojenie szkła płaskiego okiennego, lustrzanego, ornamentowego, surowego,
zbrojonego itp.
n wprawianie szyb do otworów okiennych,
drzwiowych, itp.
n zabezpieczanie szyb przed wypadaniem
n przygotowywanie kitu do szklenia w zależności od warunków technicznych i termicznych szklonych pomieszczeń
n kitowanie okien lub dokonywanie innych
zabezpieczeń szyb i ram przed opadami
atmosferycznymi
n montowanie w ramy okienne szyb zespolonych
n szklenie szkłem zbrojonym lub hartowanym obramowań balkonów, tarasów itp.
n przeprowadzanie
renowacji
drzwiowych i okiennych

otworów

Do zadań szklarza zaliczamy również wypalanie w piecu wykonywanych do witrażu detali
i ornamentów malowanych emaliami szklarskimi, przycinanie w celu wytworzenia okien
lub paneli dekoracyjnych.
Standardowy czas nauki trwa 2 lata.

Dodatkowe informacje uzyskasz pod adresem:
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
Plac Wolności 12, 40-078 Katowice, tel.: 032 259 62 61 wew. 223, fax 032 258 87 38
e-mail: biuro@1szychta.org.pl, www.1szychta.org.pl
e-mail: izba@ir.katowice.pl, www.ir.katowice.pl
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I2

Witrażownik
Wykonuje – montuje według projektu witraże o różnym typie kompozycji przez zestawianie i łączenie barwnych elementów szklanych za
pomocą ołowianych ramek i osadzanie w metalowe obramowania.
Osoby wykonujące ten zawód uważane są za artystów.

ZADANIA ZAWODOWE
n opracowywanie rysunków warsztatowych
na podstawie koncepcji i projektu witraża
z uwzględnieniem jego kolorystyki
n sprawdzanie jakości i określanie przydatności szkła barwnego pod względem rozmiarów oraz kolorystyki i odcieni barw
n wykrawanie elementów szklanych o odpowiednich kształtach
n zestawianie i łączenie wykrojonych elementów
n osadzanie dekoracyjnie zestawionych elementów szklanych witraża w metalowej
ramie z jednoczesnym usztywnieniem całości kompozycji
n wypalanie w piecu wykonanych na witrażu
detali i ornamentów malowanych emaliami szklarskimi
n montowanie wykonanych witraży w miejscu ich przeznaczenia
n ocenianie jakości wykonanych witraży na
podstawie rysunków technicznych i warsztatowych
n przeprowadzanie renowacji witraży zgodnie z otrzymaną dokumentacją i rysunkami
Zawód ten wymaga szczególnych zdolności
artystycznych, które są niezbędne w projektowaniu, zestawianiu, doboru kolorystycznego
witraża.
Standardowy czas nauki trwa 2 lata.

Dodatkowe informacje uzyskasz pod adresem:
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
Plac Wolności 12, 40-078 Katowice, tel.: 032 259 62 61 wew. 223, fax 032 258 87 38
e-mail: biuro@1szychta.org.pl, www.1szychta.org.pl
e-mail: izba@ir.katowice.pl, www.ir.katowice.pl
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Optyk okularowy
Wykonuje pomiary wad wzroku za pomocą przyrządów oftalmicznych, dobiera okulary korekcyjne i inne pomoce wzrokowe, dokonuje
napraw i konserwacji wszystkich typów okularów. Zawód wiążący się
z wielką odpowiedzialnością. Specjaliści z tej branży są poszukiwani
na rynku pracy.
ZADANIA ZAWODOWE
n dokonywanie pomiarów oftalmicznych za
pomocą stereometru, oftalomometru, frontofokometru, kasety okulistycznej, tablic testowych itp. oraz przeprowadzanie badań
komputerowych wzroku
n dobieranie szkieł okularowych lub soczewek kontaktowych, korygujących wady
wzroku (dalekowzroczność, krótkowzroczność, astygmatyzm, zez ukryty i inne), na
podstawie własnych pomiarów lub recepty
lekarza okulisty
n dobieranie pomocy wzrokowych i okularów
specjalnych oraz montowanie szkieł okularowych do okularów słuchowych
n dobieranie opraw okularowych na podstawie pomiaru rozstawienia źrenic, szerokości
osadzenia nosa, szerokości czaszki, mocowanie i sprawdzanie ustawienia szkieł
w oprawie
n wykonywanie wszelkich napraw różnych typów okularów
n wykonywanie przyrządów i aparatów optycznych oraz pomocy wzrokowych
Wymagane jest wykształcenie średnie.
Standardowy czas nauki trwa 3 lata.

Dodatkowe informacje uzyskasz pod adresem:
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
Plac Wolności 12, 40-078 Katowice, tel.: 032 259 62 61 wew. 223, fax 032 258 87 38
e-mail: biuro@1szychta.org.pl, www.1szychta.org.pl
e-mail: izba@ir.katowice.pl, www.ir.katowice.pl
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J2

Zegarmistrz
Wykonuje prace konserwacyjne i naprawcze wszelkiego rodzaju zegarów i zegarków, kieszonkowych, zdobniczych, budzików, sportowych,
ściennych, wieżowych i innych mechanicznych i elektronicznych.

ZADANIA ZAWODOWE
n przyjmowanie zleceń od klientów na usługi
zegarmistrzowskie
n rozpoznawanie przyczyn wadliwego funkcjonowania mechanizmu zegarowego
n przeprowadzanie konserwacji i przeglądów
technicznych mechanizmów zegarowych
n montowanie i demontowanie mechanizmów zegarowych
n wykonywanie nowych części mechanizmów zegarowych
n naprawianie i wymienianie uszkodzonych
części oraz regulowanie mechanizmów zegarowych
n przeprowadzanie prób działania zegarów
i zegarków po naprawie, regulacja oraz
konserwacja
Zegarmistrz powinien charakteryzować się
sprawnością manualną, ostrością wzroku oraz
koncentracją uwagi.
Standardowy czas nauki trwa 3 lata.

Dodatkowe informacje uzyskasz pod adresem:
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
Plac Wolności 12, 40-078 Katowice, tel.: 032 259 62 61 wew. 223, fax 032 258 87 38
e-mail: biuro@1szychta.org.pl, www.1szychta.org.pl
e-mail: izba@ir.katowice.pl, www.ir.katowice.pl
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DRUKARZ
Obsługuje maszyny do druku sitowego na różnych podłożach; ze
szkła, płótna, blachy, tworzyw sztucznych, drewna, papieru i skóry,
obsługują drukarki wałowe, filmowe- płaskie i rotacyjne, drukarki do
drukowania transferowego płaskich wyrobów włókienniczych, urządzenia do przygotowania farb, zagęstników i kąpieli oraz cedzaki,
mieszadła, wagi.
ZADANIA ZAWODOWE
n obsługiwanie maszyn sitodrukowych ręcznych przez umieszczenie ramy z sitem
w zaciskach urządzenia drukującego, nakładanie farby raklem oraz suszenie otrzymanej odbitki
n sprawdzanie urządzeń mechanicznych lub
pneumatycznych w zespołach drukujących
maszyn półautomatycznych i automatycznych
n uruchamianie maszyn arkuszowych i zwojowych półautomatycznych i automatycznych
n kontrolowanie pracy poszczególnych mechanizmów maszyn: samonakładaków,
urządzeń odbierających i urządzeń przekazujących odbitki do suszenia w tunelach
lub szafach suszących
n drukowanie za pomocą maszyn specjalnych na płaskich pudełkach, okrągłych
butelkach i innych opakowaniach
n przygotowywanie partii płaskich wyrobów
włókienniczych do drukowania i organoleptyczne ocenienie ich jakości
n przygotowywanie farb drukarskich i środków pomocniczych zgodnie z dyspozycjami produkcyjnymi
n nastawianie mechanizmów drukarek
zgodnie z dyspozycjami produkcyjnymi,
zakładanie wyrobów na drukarki
Standardowy czas nauki trwa 3 lata.
Dodatkowe informacje uzyskasz pod adresem:
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
Plac Wolności 12, 40-078 Katowice, tel.: 032 259 62 61 wew. 223, fax 032 258 87 38
e-mail: biuro@1szychta.org.pl, www.1szychta.org.pl
e-mail: izba@ir.katowice.pl, www.ir.katowice.pl
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K2

Fotograf
Utrwala obrazy przedstawiające osoby, przedmioty, przyrodę, martwą naturę, architekturę, produkty itp. elementy za pomocą aparatu
fotograficznego cyfrowego lub tradycyjnego (analogowego) na różnych nośnikach informacji jak np. materiał światłoczuły, nośnik elektroniczny, zgodnie z zasadami sztuki fotograficznej. Śląsk zaliczany
jest do czołówki jeśli chodzi o artystów związanych z tą branżą. Najlepsze osoby kształcące się w tym zawodzie uczestniczą w licznych
konkursach krajowych i międzynarodowych.
ZADANIA ZAWODOWE
n zaaranżowanie planu zdjęciowego w zakładzie fotograficznym lub w terenie
n dobieranie środków trwałych, sprzętu
i materiałów fotograficznych do wykonywania zleceń fotograficznych
n wykonywanie fotografii portretowych osób
lub grup osób
n wykonywanie zdjęć biometrycznych i identyfikacyjnych
n wykonywanie fotografii reklamowych
n wykonywanie reprodukcji materiałów archiwalnych
n prowadzenie obróbki chemicznej i cyfrowej materiałów fotograficznych
n archiwizowanie prac fotograficznych
Cechy charakteryzujące fotografa to: ostrość
wzroku, rozróżnianie barw, spostrzegawczość,
refleks oraz odporność emocjonalna. Ponadto
wyobraźnia, myślenie twórcze, zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji.
Standardowy czas nauki trwa 2 lata.

Dodatkowe informacje uzyskasz pod adresem:
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
Plac Wolności 12, 40-078 Katowice, tel.: 032 259 62 61 wew. 223, fax 032 258 87 38
e-mail: biuro@1szychta.org.pl, www.1szychta.org.pl
e-mail: izba@ir.katowice.pl, www.ir.katowice.pl
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K3

Introligator
Wykonuje oprawy książek posługując się urządzeniami introligatorskimi. Przygotowuje wkłady i okładki łącząc je w jedną całość.

ZADANIA ZAWODOWE
n rozróżnianie rodzajów i gatunków materiałów używanych do prac introligatorskich
n przygotowywanie materiałów niezbędnych
podczas prac introligatorskich, takich jak:
płótna, skóry, tworzywa sztuczne, kartony,
tektury, papier, kleje, farby i barwniki
n kompletowanie i korygowanie wkładek
n obsługiwanie maszyn i urządzeń introligatorskich, takich jak: prasy, gilotyny, klejarki,
maszyny do przypalania grzbietów, szycia,
perforacji, falcowania i parowania
n prasowanie składek, broszurek i książek
w prasach introligatorskich
n szycie ręczne kompletów składek do oprawy miękkiej
n przygotowywanie wkładów książkowych do
oprawy twardej przez oklejanie grzbietów,
przyklejanie kapitałki itp.
Wieńczącym zadaniem introligatora jest przygotowanie okładki, jej uszlachetnianie i zdobienie.
Standardowy czas nauki trwa 3 lata.

Dodatkowe informacje uzyskasz pod adresem:
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
Plac Wolności 12, 40-078 Katowice, tel.: 032 259 62 61 wew. 223, fax 032 258 87 38
e-mail: biuro@1szychta.org.pl, www.1szychta.org.pl
e-mail: izba@ir.katowice.pl, www.ir.katowice.pl
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K4

Kominiarz
Czyści oraz sprawdza stan kominów wolno stojących, przewodów
kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych przy zastosowaniu podstawowych narzędzi, urządzeń, sprzętu kominiarskiego
i aparatury kontrolno-pomiarowej. Zawód wiąże się z wielką odpowiedzialnością osób działających w tej branży.

ZADANIA ZAWODOWE
n sprawdzanie nowo wybudowanych przewodów kominowych dymowych i spalinowych
oraz wentylacyjnych
n usuwanie przyczyn złego ciągu w instalacjach kominowych
n uszczelnianie przewodów kominowych
n usuwanie w przewodach kominowych i paleniskach usterek stanowiących zagrożenie
bezpieczeństwa budowlanego i ochrony
przeciwpożarowej
n wydawanie opinii dotyczących podłączenia
palenisk i urządzeń ogrzewczych oraz wentylacyjnych
n sprawdzanie stanu oraz czyszczenie kanałów łączących paleniska z przewodami dymowymi
n usuwanie gruzu i gniazd ptasich z przewodów kominowych dymowych, spalinowych
i wentylacyjnych
n sporządzanie opinii lub protokołów nakazujących właścicielom, użytkownikom lub
zarządcom budynków usuwanie w określonych terminach usterek i zaniedbań grożących niebezpieczeństwem powstania pożaru, wybuchu gazu oraz zatrucia spalinami
Zawód kominiarza wymaga dobrego stanu zdrowia, ostrości wzroku, zmysłu powonienia, spostrzegawczości oraz wyobraźni przestrzennej.
Standardowy czas nauki trwa 2 lata.
Dodatkowe informacje uzyskasz pod adresem:
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
Plac Wolności 12, 40-078 Katowice, tel.: 032 259 62 61 wew. 223, fax 032 258 87 38
e-mail: biuro@1szychta.org.pl, www.1szychta.org.pl
e-mail: izba@ir.katowice.pl, www.ir.katowice.pl
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K5

Kosmetyczka
Wykonuje zabiegi z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej (zachowawczej), leczniczej i upiększającej. Zawód cieszący się dużą popularnością. Przesiębiorcy i pracownicy z tej branży uczestniczą w licznych
seminariach krajowych i międzynarodowych ze względu na potrzebę
podnoszenia kwalifikacji.
ZADANIA ZAWODOWE
n wykonywanie zabiegów z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej z uwzględnieniem pielęgnacji kończyn górnych i dolnych, w tym
zabiegu manikiuru i pedikiuru
n pielęgnowanie oprawy oczu z uwzględnieniem farbowania brwi i rzęs oraz depilacji
brwi
n pielęgnowanie dekoltu, cery, całego ciała
n usuwanie zbędnego owłosienia
n wykonywanie zabiegów z zakresu kosmetyki upiększającej, światłolecznictwa, hydroterapii, itd.
n sporządzanie i stosowanie prostych środków niezbędnych do wykonywania zabiegu kosmetycznego
n udzielanie porad kosmetycznych
n współpraca z lekarzami różnych specjalności, np. dermatologami, endokrynologami, chirurgami, kosmetykami, onkologami
przy wykonywaniu zabiegów z zakresu kosmetyki leczniczej
n przeprowadzanie dokładnego wywiadu
przy pierwszym przyjęciu pacjentki i kierowanie w wypadku najmniejszej wątpliwości
do lekarza
n dbanie o wyposażenie i wystrój gabinetu
kosmetycznego
n przestrzeganie zasad higieny podczas zabiegów
Wymagane jest wykształcenie średnie.
Standardowy czas nauki trwa 3 lata.
Dodatkowe informacje uzyskasz pod adresem:
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
Plac Wolności 12, 40-078 Katowice, tel.: 032 259 62 61 wew. 223, fax 032 258 87 38
e-mail: biuro@1szychta.org.pl, www.1szychta.org.pl
e-mail: izba@ir.katowice.pl, www.ir.katowice.pl
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Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości
w Katowicach

Dział Oświaty

Biuro Projektu

NASZE

Złota Odznaka Honorowa za Zasługi
dla Województwa Śląskiego – marzec 2003

Orli Laur – nadawany przez Kapitułę złożoną
przez Konsulów akredytowanych w Polsce
południowej – za 85 lat kształtowania i ochrony
przedsiębiorczości – czerwiec 2007

Biuro Obsługi Klienta

SUK C ESY

Platynowy Laur Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie – za całokształt działalności
wspierającej rzemiosło oraz środowisko małej i średniej przedsiębiorczości w regionie
śląskim i wysiłki na rzecz włączenia środowiska w struktury unijne – kwiecień 2004

Certyfikat Systemu Jakości
PN-EN ISO 9001:2001 – październik 2001

I miejsce w konkursie „Pracodawca – Organizator
Pracy Bezpiecznej” w grupie zakładów o zatrudnieniu
do 50. pracowników – listopad 2003

Certyfikat Krajowego Systemu Usług dla MSP
– akredytacja w zakresie usług doradczych
i szkoleniowych – czerwiec 2003

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji
Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
– grudzień 2002

ORGANIZACJE TERYTORIALNE ZRZESZONE W IZBIE RZEMIEŚLNICZEJ
ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH

Jeżeli chcesz się szkolić
w wybranym zawodzie rzemieślniczym,
możesz zgłosić się do Izby Rzemieślniczej
oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
lub jednej z organizacji terytorialnych
BĘDZIN
Cech Rzemiosł Różnych
42-500 Będzin ul. Joselewicza 13
tel./fax (0 32) 267 38 87
e-mail: cech_bedzin@interia.pl
BYTOM
Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
41-902 Bytom, ul. Pułaskiego 3
tel./fax (0 32) 281 63 85
tel. (0 32) 281 35 95
e-mail: cech_bytom@wp.pl
e-mail: cech@cech.bytom.pl
CHORZÓW
Cech Rzemieślników Handlowców i Przedsiębiorców
41-500 Chorzów ul. Dąbrowskiego 63
tel./fax (0 32) 241 14 30
tel. (032) 241 14 29
e-mail: c.chorzow@neostrada.pl
CZĘSTOCHOWA
Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
42-200 Częstochowa, ul. Kościuszki 6 pok. 17
tel. (0 34) 324 38 99
e-mail: crrip@poczta.onet.pl
www.crrip.czest.pl
DĄBROWA GÓRNICZA
Cech Rzemiosł Różnych
41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Sobieskiego 7a
tel. (0 32) 262 28 49
fax (0 32) 262 50 97
e-mail: cech_dg@interia.pl
GLIWICE
Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
44-100 Gliwice, ul. Raciborska 2
tel./fax. (0 32) 231 39 92
e-mail: biuro@cechrr.gliwice.pl
JAWORZNO
Cech Rzemiosł Różnych
43-600 Jaworzno, ul. Rzemieślnicza 7
tel./fax (0 32) 616 37 08
e-mail: rzemioslo@interia.pl
www.cechjaworzno.go3.pl
JASTRZĘBIE ZDRÓJ
Cech Rzemiosł Różnych
44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul.1 Maja 15
tel./fax (0 32) 476 35 10
KATOWICE
Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
40-079 Katowice, ul. Mickiewicza 32
tel./fax. (0 32) 259 98 97
tel./fax. (0 32) 258 97 54, 258 92 15
e-mail: cech@cech.katowice.pl
www.cech.katowice.pl
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MYSŁOWICE
Cech Rzemiosł Różnych
oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości
41-400 Mysłowice, ul. Kołłątaja 12
tel./fax. (0 32) 222 23 27
e-mail: cechmyslowice@poczta.onet.pl
MIKOŁÓW
Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców
43-190 Mikołów, ul. Wyzwolenia 22
tel./fax (0 32) 226 22 99
e-mail: cechmikolow@o2.pl
PIEKARY ŚLĄSKIE
Cech Rzemiosł oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości
41-945 Piekary Śląskie, ul. Tarnogórska 61
tel./fax (0 32) 380 02 00
e-mail: cechpiekary@hot.pl
www.cechpiekary.pl
PSZCZYNA
Cech Rzemiosł Różnych i Drobnej Przedsiębiorczości
43-200 Pszczyna, ul. Piwowarska 14
tel./fax (0 32) 210 46 56
e-mail: cechpszczyna@gazeta.pl
RACIBÓRZ
Cech Rzemiosł Różnych
47-400 Racibórz, ul. Kilińskiego 2
tel./fax (0 32) 415 29 31
tel. (032) 415 37 72
e-mail: cechracibórz@op.pl
RUDA ŚLĄSKA
Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
41-710 Ruda Śląska, ul. Dąbrowskiego 12
tel./fax. (0 32) 242 04 31
e-mail: cechrsl@op.pl
RYBNIK
Cech Rzemiosł Różnych
oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości
44-200 Rybnik, ul. Wysoka 15/17
tel./fax. (0 32) 422 10 08
tel. (0 32) 422 87 12
e-mail: sekretariat@cech.rybnik.pl
www.cech.rybnik.pl
SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
Cech Rzemiosł Różnych
41-100 Siemianowice Śląskie,
ul. Świerczewskiego 28
tel./fax. (0 32) 228 17 89
SOSNOWIEC
Cech Rzemiosł Różnych,
Małej i Średniej Przedsiębiorczości
41-200 Sosnowiec, ul. Kościelna 16
tel./fax (0 32) 785 00 05
e-mail: cech@infocoig.pl
www.cech.infocoig.pl
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TARNOWSKIE GÓRY
Wolny Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców
42-600 Tarnowskie Góry, ul. Bondkowskiego 2
tel. (0 32) 285 28 95
e-mail: cechtg@wp.pl
TYCHY
Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości
43-100 Tychy, ul. Damrota 66
tel./fax. (0 32) 227 39 63
e-mail: cechtychy@wp.pl
www.cech.bil.pl
WODZISŁAW ŚLĄSKI
Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców
44-300 Wodzisław Śląski, ul. Zamkowa 5
tel./fax. (0 32) 455 69 14
tel. (0 32) 455 49 85,
e-mail: biuro@cech.wodzislaw.pl
www.cech.wodzislaw.pl
ZABRZE
Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców
41-800 Zabrze, ul. Wolności 330
tel./fax. (0 32) 271 87 60
tel. (032) 271 11 80
e-mail: abc@cech.zabrze.pl
www.cech.zabrze.pl
ZAWIERCIE
Cech Rzemieślników
oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców
42-400 Zawiercie, ul. Piłsudskiego 24
tel./fax. (0 32) 672 25 13
e-mail: biuro@cechzawiercie.pl
www.cechzawiercie.pl

ŻORY
Cech Rzemiosł Różnych
44-240 Żory, ul. Moniuszki 19
tel./fax. (0 32) 434 36 68
tel. (032) 434 23 16
e-mail: cech@dlawas.pl
www.cech.dlawas.pl
KATOWICE
Śląski Cech Rzeźników i Wędliniarzy
40-078 Katowice, Pl. Wolności 12
tel./fax. (0 32) 781 07 31
tel. (0 32) 259 62 61-5 wew.106
e-mail: biuro@cecyh-wedliniarzy.pl
www.cech-wedliniarzy.pl
KATOWICE
Krajowy Cech Fotografów
40-078 Katowice, Pl. Wolności 12
tel./fax. (0 32)253 67 92
tel. (0 32) 256 62 61-5 wew. 107
e-mail: biuro@fotograf.pl
www.fotograf.org.pl
KATOWICE
Śląski Cech Optyków
40-078 Katowice, pl. Wolności 12
tel./fax. (0 32) 781 06 58
tel. (0 32) 256 62 61 wew. 108
e-mail: scokatowice@wp.pl
KATOWICE
Śląski Cech Złotników, Jubilerów
i Grawerów
40-078 Katowice, Pl. Wolności 12
tel. (0 32) 256 62 61-5 wew. 121

Rzemiosło jest Twoją szansą
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ORGANIZACJE TERYTORIALNE ZRZESZONE W IZBIE RZEMIEŚLNICZEJ
ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH

ŚWIĘTOCHŁOWICE
Cech Rzemiosł Różnych
41-600 Świętochłowice, ul. Katowicka 40
fax (032) 245 34 83

Droga Kształcenia zawodowego
Ukończenie gimnazjum
określenie kariery zawodowej

Wybór zawodu zgodny
z zainteresowaniami, uzdolnieniami
Ustalenie miejsca
praktycznej nauki zawodu
Badania lekarskie
stwierdzające brak
przeciwwskazań do wykonywania
określonego zawodu
Podpisanie z pracodawcą
umowy o pracę
(wybór formy
dokształcania teoretycznego)

Zgłoszenie do
Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Nauka zawodu ukończona
przystąpieniem do
egzaminu czeladniczego

Możliwość kontynuacji nauki
w szkole średniej

Po trzech latach pracy w zawodzie
możliwość przystąpienia do
egzaminu mistrzowskiego

Dokształcanie w formie kursowej.
Nauka zawodu ukończona
przystąpieniem do
egzaminu czeladniczego

www.1szychta.org.pl

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Jeżeli chcesz uzyskać informacje
zgłoś się do

Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości
w Katowicach
Plac Wolności 12, 40-078 Katowice, tel. 032 259 62 61
ewentualnie
w miejscu zamieszkania do jednostki terytorialnej

Biuro projektu:
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
Plac Wolności 12, 40-078 Katowice
tel.: 032 259 62 61, fax 032 258 87 38,
e-mail: biuro@1szychta.org.pl, www.1szychta.org.pl
Partnerzy projektu:

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

