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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Obuwnik ortopedyczny 753604

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu




Obuwnik.
Obuwnik miarowy.
Szewc.

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 postawie:
 analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe) oraz źródeł internetowych,
 wyników badań i analiz prowadzonych w projekcie PO KL (2011–2013) „Rozwijanie zbioru
krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców”,
 analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych
Służb Zatrudnienia,
 zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji
i jakości informacji o zawodach.
Autorzy i eksperci opiniujący
Zespół Ekspercki:




Damian Szubski – Armed Ort Sp. z o.o. , Radom.
Błażej Laska – Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A., Warszawa.
Joanna Tomczyńska – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:




Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Ireneusz Woźniak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Katarzyna Skoczylas – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:



Marian Grabkowski – ekspert niezależny, Radom.
Magdalena Paździor – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny, Radom.
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Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Małgorzata Brola – Kuratorium Oświaty w Warszawie, Delegatura w Radomiu.
Małgorzata Żurek – Instytut Przemysłu Skórzanego, Łódź.

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
Obuwnik ortopedyczny wykonuje obuwie10 i wkładki ortopedyczne22 na miarę. Naprawia obuwie
ortopedyczne, a także dokonuje adaptacji obuwia seryjnego11 do potrzeb użytkownika z dysfunkcją
narządu ruchu.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Głównym celem pracy obuwnika ortopedycznego jest wykonanie wkładek i obuwia ortopedycznego,
dopasowanego do kształtów, wymiarów stóp oraz dysfunkcji, spełniających zalecenia lekarskie.
Do obowiązków obuwnika zalicza się dokładne pobranie miary stopy z częścią goleni oraz
zaprojektowanie i wykonanie zaopatrzenia ortopedycznego. Wykonywanie zawodu wiąże się
z koniecznością współpracy i komunikowania się z klientami, jak również dostawcami materiałów
i urządzeń.
Ze względu na specyfikę usług obuwnik ortopedyczny może konsultować się z lekarzami
i fizjoterapeutami. Do jego obowiązków może należeć również kontakt z Urzędem Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Państwową Inspekcją
Sanitarną oraz organizacjami pozarządowymi.
W przypadku obuwia refundowanego obuwnik ortopedyczny rozlicza wykonaną pracę zgodnie
z przepisami obowiązującymi płatnika (podmiot finansujący usługę). Zasady refundacji produktu
wykonywanego na zamówienie mogą się zmieniać, dlatego obuwnik ortopedyczny powinien na
bieżąco uzupełniać swoją wiedzę z tego zakresu.
Sposoby wykonywania pracy
Obuwnik ortopedyczny wykonuje swoją pracę stosując procedury wewnątrzzakładowe. Zaliczają się
do nich metody pobierania miar (tradycyjne lub cyfrowe).
Sposób wykonywania pracy uzależniony jest od wybranej technologii i posiadanego parku
maszynowego. Praca obuwnika ortopedycznego obejmuje również opracowanie i archiwizację
dokumentacji techniczno-technologicznej z przestrzeganiem regulacji prawnych o ochronie danych
oraz ocenę jakościową i dopasowanie wykonanych wkładek i obuwia ortopedycznego lub
zaadaptowanego obuwia seryjnego do specyficznych wymagań stóp klientów.
WAŻNE:
Wkraczanie nowych technologii CAD/CAM (ang. Computer Aided Design – komputerowe wspomaganie
projektowania oraz ang. Computer Aided Manufacturing – komputerowe wspomaganie wytwarzania) do
produkcji wkładek i obuwia ortopedycznego wymusza na obuwniku ortopedycznym poszerzanie swojej wiedzy
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z zakresu produktów informatycznych i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie, a także skanerów
cyfrowych.
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 obuwnika ortopedycznego jest zakład usługowy lub zakład produkcyjny.
W zależności od wykonywaniach czynności obuwnik ortopedyczny pracuje w pozycji stojącej lub
siedzącej.
Pomieszczenia, gdzie wykonywana jest praca obuwnika ortopedycznego, powinny posiadać sprawną
wentylację oraz odpowiednie oświetlenie naturalne bądź sztuczne.
Obuwnik ortopedyczny ma również możliwość podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej
związanej z wytwarzaniem i naprawą obuwia ortopedycznego.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Obuwnik ortopedyczny w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:
 noże,
 kleszcze do ćwiekowania2,
 gładziki7,
 młotki szewskie9,
 wycinarki23,
 dwojarki5,
 ścieniarki21,
 perforowarki13,
 maszyny szyjące,
 ćwiekarki,
 drasarki4,
 prasy do przyklejania spodów,
 przybijarki obcasów,
 plotery do wycinania elementów cholewek14,
 frezarki CNC6 do produkcji wkładek,
 szlifierki ortopedyczne20.
Organizacja pracy
Praca obuwnika ortopedycznego może być indywidualna lub zespołowa, prowadzona w systemie
jedno- lub dwuzmianowym. W zależności od wielkości zakładu obuwnik ortopedyczny może pełnić
rolę podwładnego lub zwierzchnika. W przypadku prowadzenia własnej (jednoosobowej) działalności
gospodarczej, pracuje bez zależności organizacyjnej.
W zakładzie pracy obuwnik ortopedyczny może pracować w ramach stanowisk pracy, obejmujących:
 badania i pomiary kończyn dolnych – gabinet konsultacyjny miar, przymiarek oraz odbioru
obuwia,
 projektowanie obuwia,
 wykonywanie odlewów stóp lub frezowanie pozytywów,
5
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przygotowanie i dopasowanie kopyt8 (tęgość i długość obuwia3),
modelowanie szablonów konstrukcyjnych obuwia,
wycinanie elementów cholewek1 ze skór i innych materiałów przy użyciu wycinarek (rozkrój
skór19) i cyfrowych ploterów tnących,
przygotowanie elementów cholewek i elementów spodowych (podpodeszwy17 i podeszwy15,
otoki12) do montażu cholewek i obuwia,
montaż elementów cholewek (zakładki24, podszewki18, podnoska16),
projektowanie i wykonanie wkładek.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
Do najważniejszych zagrożeń na stanowiskach pracy obuwnika ortopedycznego należą m.in.
zagrożenia:
 chemiczne: kleje, rozpuszczalniki, apretury, pasty retuszerskie i inne środki do wykończenia
obuwia,
 mechaniczne: wibracje, urazy dłoni,
 związane z hałasem i zapyleniem.
Do występujących w zawodzie chorób można zaliczyć m.in.:
 ostre reakcje alergiczne,
 choroby skóry,
 choroby układu oddechowego.

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód obuwnik ortopedyczny ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
 ogólna dobra wydolność fizyczna,
 sprawność układu kostno-stawowego,
 duża sprawność narządu wzroku i słuchu,
 sprawność układu oddechowego;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 zręczność rąk i palców,
 ostrość wzroku i słuchu,
 rozróżnianie barw,
 czucie dotykowe,
 spostrzegawczość;
w kategorii sprawności i zdolności
 zdolności techniczne i manualne,
 podzielność uwagi,
 zdolności analityczne,
 zdolność współdziałania w zespole;
w kategorii cech osobowościowych
 rzetelność oraz dokładność,
 samokontrola,
 predyspozycje nawiązywania kontaktu z ludźmi,
 empatia,
 cierpliwość,
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sumienność,
łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
Praca obuwnika ortopedycznego zaliczana jest do kategorii średnio-ciężkiej pracy fizycznej, która
wymaga m.in. stania, siedzenia, chodzenia. Pracownik w tym zawodzie powinien m.in. posiadać
dobrą ogólną sprawność fizyczną, prawidłowy wzrok i słuch, koordynację wzrokowo-ruchową oraz
czucie dotykowe.
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu obuwnik ortopedyczny są: niska wydolność fizyczna,
skłonności do alergii, choroby układu oddechowego, np. astma.
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 obuwnik ortopedyczny preferowane jest wykształcenie uzyskane
w ramach nauki zawodu w rzemiośle. Wykształcenie można również uzyskać na drodze kształcenia
rzemieślniczego w zawodach pokrewnych: obuwnik, obuwnik miarowy, cholewkarz oraz w branżowej
szkole I stopnia w zawodzie pokrewnym obuwnik.
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Obuwnik ortopedyczny może uzyskać:
 świadectwo czeladnicze i dyplom mistrzowski w zawodzie obuwnik ortopedyczny, nadawane
w ramach kształcenia rzemieślniczego – po zdaniu egzaminu organizowanego przez Izby
Rzemieślnicze,
 świadectwa czeladnicze i dyplomy mistrzowskie w zawodach pokrewnych: obuwnik, obuwnik
miarowy, cholewkarz – po spełnieniu powyższych warunków,
 dyplom potwierdzający kwalifikacje pełne 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.
Dodatkowymi atutami przy zatrudnieniu obuwnika ortopedycznego są:
 certyfikaty i świadectwa potwierdzające udział w szkoleniach branżowych w zakresie obuwia
ortopedycznego i obuwia miarowego,
 certyfikaty i świadectwa poświadczające umiejętność obsługi maszyn i urządzeń,
wykorzystywanych w technikach CNC podczas produkcji wkładek ortopedycznych, oraz ploterów
wycinających elementy cholewki,
 certyfikaty i świadectwa z zakresu umiejętności komputerowego projektowania wkładek i obuwia
ortopedycznego.
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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
Obuwnik ortopedyczny może:
 po uzyskaniu tytułu czeladnika rozpocząć pracę jako robotnik wykwalifikowany, a następnie po
zdobyciu tytułu mistrza w tym zawodzie awansować na stanowisko brygadzisty,
 pracować na równorzędnych stanowiskach w zawodach pokrewnych – po uprzednim
przeszkoleniu,
 po potwierdzeniu kwalifikacji AU.10 Wytwarzanie obuwia w zawodzie pokrewnym obuwnik
uzyskać dyplom (jeśli posiada wykształcenie średnie) potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
technik obuwnik – po potwierdzeniu kwalifikacji AU.52 Organizacja i prowadzenie procesów
wytwarzania obuwia,
 po zdaniu matury i ukończeniu uczelni wyższej np. na kierunku technologia skóry awansować na
wyższe stanowisko kierownicze,
 założyć i prowadzić działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i naprawy obuwia
ortopedycznego.
Możliwości potwierdzania kompetencji
Obecnie (2018 r.) potwierdzanie kompetencji w zawodzie obuwnik ortopedyczny oferuje system
nauki tego zawodu w rzemiośle, który umożliwia zdobycie tytułu czeladnika, a następnie mistrza.
Możliwe jest również uzyskanie tych tytułów w rzemieślniczych zawodach pokrewnych: obuwnik,
obuwnik miarowy, cholewkarz. Dokumentami potwierdzającymi te tytuły są odpowiednio:
świadectwo czeladnicze oraz dyplom mistrzowski.
Istnieje możliwość uzyskania świadectwa potwierdzającego kwalifikacje (wydawanego przez
Okręgowe Komisje Egzaminacyjne) 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 obuwnik ortopedyczny 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
Szewc
Obuwnik przemysłowy

Kod zawodu
311916
753601
753602
753603
753606
815605
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3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie obuwnik ortopedyczny wykonuje różnorodne zadania, do których należą
w szczególności:
Z1 Analizowanie dokumentacji związanej z refundacją wykonania obuwia ortopedycznego na
zamówienie.
Z2 Badanie kończyn dolnych, ocenianie i precyzowanie potrzeb użytkownika obuwia
ortopedycznego i wkładek ortopedycznych.
Z3 Pobieranie miary na wkładki i obuwie ortopedyczne.
Z4 Przygotowywanie, dopasowywanie i modelowanie kopyt zgodnie z pobraną miarą.
Z5 Projektowanie i konstruowanie obuwia i wkładek ortopedycznych.
Z6 Ocenianie materiałów i półproduktów do produkcji wkładek i obuwia ortopedycznego.
Z7 Wykonywanie obuwia i wkładek ortopedycznych.
Z8 Wykonywanie napraw obuwia ortopedycznego.
Z9 Opracowywanie i archiwizowanie dokumentacji konstrukcyjnej i techniczno-technologicznej.
Z10 Ocenianie wykonanych wkładek i obuwia ortopedycznego lub zaadaptowanego obuwia
seryjnego na stopach użytkownika.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Projektowanie wkładek i obuwia ortopedycznego
Kompetencja zawodowa Kz1: Projektowanie wkładek i obuwia ortopedycznego obejmuje zestaw
zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z9, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory
wiedzy i umiejętności.
Z1 Analizowanie dokumentacji związanej z refundacją wykonania obuwia ortopedycznego
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Zasady współpracy z klientami w obszarze pracy
obuwnika ortopedycznego;
Zasady funkcjonowania obiegu dokumentacji
medycznej;
Akty prawne, regulacje zasady refundacji
zaopatrzenia ortopedycznego.




Stosować nazwy i określenia używane
w obuwnictwie ortopedycznym;
Analizować dokumentację medyczną klienta
pod katem wykonania obuwia ortopedycznego;
Stosować w praktyce przepisy dotyczące
kryteriów refundacji zaopatrzenia
ortopedycznego.

Z2 Badanie kończyn dolnych, ocenianie i precyzowanie potrzeb użytkownika obuwia
ortopedycznego i wkładek ortopedycznych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Narzędzia i urządzenia do diagnostyki
i pomiarów kończyn dolnych;
Anatomię i fizjologię kończyn dolnych;
Podstawy biomechaniki narządu ruchu
człowieka;
Rodzaje deformacji, dysfunkcji i schorzeń
kończyn dolnych dzieci i dorosłych;
Typy i budowę protez kończyny dolnej.
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Określać potrzeby użytkownika na podstawie
wywiadu, badań oraz dokumentacji medycznej;
Obsługiwać urządzenia do pomiarów kończyn
dolnych i diagnostyki stóp oraz interpretować
wyniki;
Stosować podstawowe terminy z zakresu
anatomii, propedeutyki, biomechaniki i fizjologii
kończyny dolnej;
Rozpoznawać typowe zniekształcenia
i deformacje stóp.
Charakteryzować typy i budowę protez
kończyny dolnej.

INFORMACJA O ZAWODZIE – Obuwnik ortopedyczny 753604
Z3 Pobieranie miary na wkładki i obuwie ortopedyczne
WIEDZA – zna i rozumie:




UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:


Zasady i metody tradycyjnego, jak i cyfrowego
(skanery) pobierania miar kończyn dolnych;
Zasady obsługi oprogramowania skanera 3D;
Metody określania różnic w długości kończyn
dolnych.




Obsługiwać skaner 3D i posługiwać się
oprogramowaniem do pobierania miar metodą
skanowania 3D;
Wykonywać negatyw i pozytyw stóp;
Wykonywać pomiary antropometryczne
kończyn dolnych i określać różnicę w długości
kończyn dolnych.

Z4 Przygotowywanie, dopasowywanie i modelowanie kopyt zgodnie z pobraną miarą
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Typy kopyt, ich budowę i sposoby mierzenia do
poszczególnych rodzajów obuwia;
Metody korekty kształtu i wymiarów kopyt
z uwzględnieniem charakterystyki stóp
użytkownika obuwia;
Zasady BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony
środowiska podczas przygotowania,
dopasowania i modelowania kopyt.




Mierzyć, modelować i rozróżniać rodzaje kopyta
specjalnie dla danego zniekształcenia
i schorzenia stopy;
Korygować kształt i wymiary kopyt;
Przestrzegać zasad BHP, ochrony ppoż.,
ergonomii i ochrony środowiska podczas
przygotowania, dopasowania i modelowania
kopyt.

Z5 Projektowanie i konstruowanie obuwia i wkładek ortopedycznych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:















Podział obuwia według typów i systemów
montażu;
Podstawowe typy i systemy montażu obuwia;
Wytyczne do projektowania i konstruowania
obuwia, niezbędne dla wykonania obuwia
ortopedycznego;
Proces tworzenia projektu obuwia jako produktu
zaopatrzenia ortopedycznego;
Zasady projektowania wkładek ortopedycznych,
w tym dobór odpowiednich elementów
korygujących i materiałowych;
Sposoby obsługi urządzeń i oprogramowania
do projektowania wkładek i obuwia
ortopedycznego;
Zasady BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony
środowiska podczas projektowania
i konstruowania obuwia i wkładek ortopedycznych.









Rozróżniać części składowe wierzchów i spodów
obuwia;
Rozpoznawać podstawowe typy i systemy
montażu obuwia;
Stosować wytyczne w odniesieniu do konkretnej
deformacji kończyny dolnej;
Projektować wkładki i obuwie, biorąc pod
uwagę opis medyczny i wyniki badań;
Opracowywać rozwiązania konstrukcyjne
wkładek i obuwia ortopedycznego;
Obsługiwać urządzenia i oprogramowanie
do projektowania wkładek i obuwia
ortopedycznego;
Przestrzegać zasad BHP, ochrony ppoż.,
ergonomii i ochrony środowiska podczas
projektowania i konstruowania obuwia
i wkładek ortopedycznych.

Z9 Opracowywanie i archiwizowanie dokumentacji konstrukcyjnej i techniczno-technologicznej
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:





Zasady wykonania (ręcznie lub z zastosowaniem
systemów komputerowych CAD/CAM)
niezbędnej dokumentacji techniczno-konstrukcyjnej wkładek, obuwia
i jego podzespołów;
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Wykonywać niezbędną dokumentację
techniczną ręcznie lub z zastosowaniem
systemów komputerowych CAD/CAM,
stanowiącą podstawę do wykonania
poszczególnych typów obuwia i wkładek;
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Zasady i normy archiwizowania dokumentacji
techniczno-technologicznej;
Regulacje dotyczące ochrony danych
osobowych.



Archiwizować dokumentację techniczno-technologiczną;
Przestrzegać regulacji dotyczących ochrony
danych osobowych.

3.3. Kompetencja zawodowa Kz2: Wykonywanie wkładek i obuwia ortopedycznego
Kompetencja zawodowa Kz2: Wykonywanie wkładek i obuwia ortopedycznego obejmuje zestaw
zadań zawodowych Z6, Z7, Z8, Z10, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy
i umiejętności.
Z6 Ocenianie materiałów i półproduktów do produkcji wkładek i obuwia ortopedycznego
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:











Rodzaje materiałów podstawowych
i pomocniczych stosowanych w produkcji
obuwia ortopedycznego;
Zasady odbioru ilościowego i jakościowego
materiałów do wytwarzania wkładek i obuwia
ortopedycznego;
Zasady obliczania zużycia wszystkich materiałów
przy wykonaniu wkładek i obuwia
ortopedycznego;
Zasady BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony
środowiska podczas oceniania materiałów
i produktów do produkcji wkładek i obuwia
ortopedycznego.






Charakteryzować materiały podstawowe
i pomocnicze stosowane w produkcji obuwia
ortopedycznego;
Oceniać jakość i interpretować wyniki badań
materiałów i produktów;
Obliczać zużycie materiałów, sporządzać
kalkulację jednostkową wyrobu przy produkcji
obuwia i wkładek ortopedycznych;
Przestrzegać zasad BHP, ochrony ppoż.,
ergonomii i ochrony środowiska podczas
oceniania materiałów i produktów do produkcji
wkładek i obuwia ortopedycznego.

Z7 Wykonywanie obuwia i wkładek ortopedycznych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Sposoby montażu obuwia;
Rozwiązania konstrukcyjno-technologiczne
różnych typów obuwia i wkładek
ortopedycznych;
Rodzaje i zasady użytkowania oraz konserwacji
narzędzi i maszyn do wykonywania obuwia;
Zasady BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony
środowiska podczas wykonywania obuwia
i wkładek ortopedycznych.
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Użytkować i konsekrować narzędzia i maszyny
do produkcji wkładek i obuwia ortopedycznego;
Użytkować ploter do wycinania elementów
cholewek;
Wycinać elementy cholewek ręcznie lub
maszynowo;
Przygotowywać i montować elementy cholewek;
Przygotowywać zakładki i elementy spodowe do
montażu obuwia;
Ćwiekować cholewki na kopytach ręcznie lub
maszynowo;
Łączyć podeszwy obuwia z cholewką i wykończyć
obuwie;
Wykonywać wkładki ortopedyczne do obuwia
różnymi technikami;
Przestrzegać zasad BHP, ochrony ppoż.,
ergonomii i ochrony środowiska podczas
wykonywania obuwia i wkładek ortopedycznych.
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Z8 Wykonywanie napraw obuwia ortopedycznego
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Metody oceny elementów obuwia
ortopedycznego;
Metody napraw obuwia ortopedycznego;
Zasady BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony
środowiska podczas wykonywania napraw
obuwia ortopedycznego.




Wymieniać lub naprawiać uszkodzone elementy
obuwia;
Naprawiać obuwie;
Przestrzegać zasad BHP, ochrony ppoż.,
ergonomii i ochrony środowiska podczas
wykonywania napraw obuwia ortopedycznego.

Z10 Ocenianie wykonanych wkładek i obuwia ortopedycznego lub zaadaptowanego obuwia
seryjnego na stopach użytkownika
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Metody adaptacji obuwia seryjnego
powszechnego użytku dla celów
ortopedycznych;
Metody adaptacji wkładki ortopedycznej do
obuwia seryjnego;
Metody oceniania dopasowania obuwia do stóp
użytkownika;
Zasady oceny jakościowej wkładek i obuwia
ortopedycznego;
Zasady udzielania gwarancji z tytułu rękojmi
producenta za wytworzony wyrób oraz
instruowanie użytkownika o tych zasadach.






Dostosowywać obuwie seryjne powszechnego
użytku do wymagań osób z deformacjami lub
schorzeniami kończyn dolnych;
Dostosowywać kształt wykrojnika wkładki
ortopedycznej do obuwia seryjnego;
Oceniać dopasowanie wykonanego obuwia
i wkładek na stopach użytkownika;
Oceniać wkładki i obuwie ortopedyczne pod
względem jakościowym;
Instruować użytkownika o warunkach gwarancji
i zasadach konserwacji wkładek i obuwia
ortopedycznego.

3.4. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie obuwnik ortopedyczny powinien mieć kompetencje społeczne niezbędne
do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.
W szczególności pracownik jest gotów do:







Ponoszenia odpowiedzialności za projektowanie i wykonywanie wkładek i obuwia
ortopedycznego.
Weryfikowania działania własnego i oceniania osób, którymi kieruje w zakresie realizacji zadań
zawodowych właściwych przy produkcji wkładek i obuwia ortopedycznego.
Funkcjonowania w zespole pracowniczym w różnych miejscach i na stanowiskach pracy.
Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową i obowiązującymi przepisami w tym
zachowanie poufności informacji o kliencie.
Podnoszenia kompetencji zawodowych własnych oraz podległego personelu w kontekście zmian
prawnych i nowych rozwiązań technologiczno-organizacyjnych, właściwych dla produkcji wkładek
i obuwia ortopedycznego.
Dostosowywania się do zmian zachodzących w środowisku pracy zakładu obuwniczego.

3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu
Pracownik powinien mieć 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
obuwnik ortopedyczny.
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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 obuwnik ortopedyczny

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 obuwnik ortopedyczny 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

4. ODNIESIENIE DO SYTUACJI ZAWODU NA RYNKU PRACY I MOŻLIWOŚCI
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie
Obuwnik ortopedyczny może znaleźć pracę w:
 zakładzie obuwniczym – produkcyjnym lub usługowym,
 zakładzie sprzętu ortopedycznego,
 zakładzie protetyczno-ortopedycznym.
Obuwnik ortopedyczny może założyć i prowadzić własną firmę. W przypadku nawiązania współpracy
z płatnikiem, takim jak Narodowy Fundusz Zdrowia, wymagane jest udokumentowane roczne
doświadczenie na stanowisku obuwnik ortopedyczny.
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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: 10.07.2018]:
Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:
http://mz.praca.gov.pl
https://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/zawody-deficytowe-inadwyzkowe
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

4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach
zawodu
Kształcenie
Obecnie (2018 r.) kształcenie w zawodzie obuwnik ortopedyczny oferuje rzemiosło (Izby
Rzemieślnicze).
System nauki zawodu w rzemiośle oferuje także kształcenie w zawodach pokrewnych: obuwnik,
obuwnik miarowy, cholewkarz.
Kompetencje przydatne do wykonywania zawodu obuwnik ortopedyczny można również uzyskać
w branżowej szkole I stopnia, w zawodzie pokrewnym obuwnik w zakresie kwalifikacji AU.10
Wytwarzanie obuwia oraz w branżowej szkole II stopnia lub w technikum w zawodzie pokrewnym
technik obuwnik w ramach kwalifikacji AU.52 Organizacja i prowadzenie procesu wytwarzania
obuwia.
Kwalifikacyjne kursy zawodowe (dla dorosłych) w zakresie ww. kwalifikacji mogą prowadzić:
 publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe,
 niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych, prowadzące kształcenie
zawodowe,
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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
Doskonalenie zawodowe w zawodzie obuwnik ortopedyczny prowadzą na ogół pracodawcy we
własnym zakresie, Izby Rzemieślnicze oraz wyspecjalizowane instytucje szkoleniowe.
Przykładowa tematyka szkolenia dotyczy m.in.:
 projektowania i konstrukcja obuwia,
 technik komputerowych CAD/CAM w zakresie konstrukcji obuwia,
 modelowania obuwia ortopedycznego,
 projektowania kopyt w powiązaniu z projektowaniem obuwia,
 technologicznych aspektów procesu produkcji obuwia,
 wymogów odbioru jakościowego obuwia.
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: 10.07.2018]:
Szkolnictwo wyższe:
www.wybierzstudia.nauka.gov.pl
Szkolnictwo zawodowe:
https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-zawodowe
http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod
http://www.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

4.3. Zarobki osób wykonujących dany zawód/daną grupę zawodów
Obecnie (2018 r.) wynagrodzenie osób pracujących w zawodzie obuwnik ortopedyczny jest
zróżnicowane i wynosi od 2100 zł do 5000 zł brutto miesięcznie w przeliczeniu na jeden etat.
Poziom wynagrodzeń:
 w przypadku stanowisk o niższym poziomie wymagań (np. uczeń, stażysta) nie przekracza często
poziomu płacy minimalnej,
 na stanowiskach wymagających wyższych kompetencji oraz znacznego doświadczenia (np.
czeladnik) kształtuje się w przedziale od poziomu płacy minimalnej do 4000 zł brutto,
 na stanowiskach kierowniczych (mistrzowskich) może wynosić od 3000 zł do 5000 zł brutto.
Poziom wynagrodzeń osób wykonujących zawód obuwnika ortopedycznego uzależniony jest od:
 szczegółowego zakresu zadań,
 sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz regionu Polski,
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rodzaju pracodawcy (prywatny, publiczny),
liczby przedsiębiorstw działających na danym terenie w obszarze produkcji obuwia
ortopedycznego.

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: 10.07.2018]:
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 obuwnik ortopedyczny możliwe jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych.
Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie technicznych
i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:
 z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych (05-R), która nie wyklucza stania i chodzenia, w tym
samodzielnego przemieszczania się po zakładzie produkcyjnym (05-0),
 z niewielką dysfunkcją kończyn górnych (05-R), która nie wyklucza wykonywania bardziej
precyzyjnych czynności (05-R),
 z dysfunkcją narządu wzroku, jeśli posiadana wada jest skorygowana odpowiednimi szkłami
optycznymi lub soczewkami kontaktowymi, które zapewnią ostrość widzenia (04-O),
 słabosłyszących i niesłyszących pod warunkiem zapewnienia im odpowiedniej pomocy
technicznej oraz właściwego przygotowania środowiska i stanowiska pracy (03-L).
WAŻNE
Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie
po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

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.
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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: 30.06.2018 r.











Ustawa z dnia 6 marca 2018 r.  Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646).
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).
Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1267).
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 18 (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:









Christ J. W.: Technologia obuwia. WSiP, Warszawa 1989.
Grabkowski M.: Technika wytwarzania obuwia: t. 1–2. Politechnika Radomska, Radom 2000.
Kategoryzacja wyrobów medycznych do zaopatrzenia indywidualnego. Polmed, Radom 2016.
Obuwie i wkładki ortopedyczne oraz profilaktyczne (cz. 2), VI Konferencja Naukowo-Techniczna,
Instytut Przemysłu Skórzanego, Łódź 2013.
Prosnak M.: Podstawy protetyki ortopedycznej, materiały pomocnicze, Centrum Metodyczne
Doskonalenia Nauczycieli Średniego Szkolnictwa Medycznego, Warszawa 1988.
Stodolny J., Stodolna-Tukendorf J.: Słownik terminów w podologii ortopedycznej propedis.
ZL-R „Natura”, Busko Zdrój 2017.
Technik obuwnik: t. 1–3. Innowacyjne poradniki kształcenia modułowego dla ucznia. Wydaw.
ITeE, Radom 2010.
Ziajka T.: Podstawy projektowania i konstrukcji obuwia. Krakowskie Szkoły Artystyczne, 2016.
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Zasoby internetowe [dostęp: 10.07.2018]:












Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
Czasopismo Prosthetics and Orthotics International Międzynarodowego Stowarzyszenia na Rzecz
Protetyki i Ortotyki: http://www.ispopolska.pl
Informator dotyczący egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obuwnik:
https://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/753602.pdf
Informator dotyczący egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik obuwnik:
https://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/311916.pdf
Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi, Oddział w Krakowie: http://www.ips.krakow.pl
Izba Rzemieślnicza w Katowicach: http://www.ir.katowice.pl
Polskie Towarzystwo Ortotyki i Protetyki Narządu Ruchu: https://www.ptoipr.pl
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS: http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardyorzecznictwa-lekarskiego-zus
Wykaz standardów egzaminacyjnych w rzemiośle: https://zrp.pl/dzialalnosc-zrp/oswiatazawodowa/egzaminy/standardy-egzaminacyjne/wykaz-standardow-egzaminacyjnych/
Wyszukiwarka opisów zawodów: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacjazawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow

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).

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.
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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.

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.
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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

Cholewka

Część składowa obuwia składająca się z wierzchu
i podszewki lub wierzchu bez podszewki, okrywająca
wierzchnią część stopy lub stopę i podudzie, połączona
dolnymi brzegami ze spodem obuwia.

Christ J.W.: Technologia
obuwia. WSiP, Warszawa 1989

2

Ćwiekowanie

Ma na celu nadanie cholewce kształtu kopyta. Cel ten
osiąga się przez wyciąganie i zaciąganie na kopycie
materiału, z którego jest wykonana cholewka.
Ćwiekowanie może przeprowadzać ręcznie bądź za
pomocą maszyny (ćwiekarki).

Opracowanie własne zespołu
eksperckiego na podstawie:
Grabkowski M.: Technika
wytwarzania obuwia. WSI,
Radom. Skrypt uczelniany nr 11,
1979

3

Długość obuwia

Jest to wymiar określony długością podstawy kopyta.
Długość obuwia dzieli się na cztery części: czubek,
przodostopie, śródstopie i piętę.

Christ J.W.: Technologia
obuwia. WSiP, Warszawa 1989
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4

Drasarka

Maszyna służąca do drasania (ścierania) powierzchni
skórzanych, gumowych i z tworzyw sztucznych.

Opracowanie własne zespołu
eksperckiego na podstawie:
Grabkowski M.: Technika
wytwarzania obuwia. WSI,
Radom. Skrypt uczelniany nr 11,
1979

5

Dwojarka

Maszyna służąca do wyrównywania grubości części
składowych obuwia.

Christ J.W.: Technologia
obuwia. WSiP, Warszawa 1989

6

Frezarka CNC

Obrabiarka sterowana numerycznie przeznaczona do
obróbki elementów metodą skrawania.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki

7

Gładzik

Narzędzie kształtem przypominające młotek, służące np.
do wygładzania wierzchu cholewki w okolicy zakładki i
podnoska.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki

8

Kopyto

Narzędzie używane w pracy obuwników do formowania
przestrzennego obuwia (inaczej: prawidło).

Opracowanie własne zespołu
eksperckiego na podstawie:
Grabkowski M.: Technika
wytwarzania obuwia. WSI,
Radom. Skrypt uczelniany nr 11,
1979

9

Młotek szewski

Składa się z główki i trzonka. Jeden koniec główki, tzw.
klepak, służy do młotkowania skór oraz części obuwia w
toku jego produkcji. Drugi koniec główki, wydłużony, służy
do młotkowania w czasie ćwiekowania.

Opracowanie własne zespołu
eksperckiego na podstawie:
Grabkowski M.: Technika
wytwarzania obuwia. WSI,
Radom. Skrypt uczelniany nr 11,
1979

10

Obuwie
ortopedyczne

Obuwie robione na zamówienie, dostosowane do
schorzeń kończyn dolnych użytkownika.

Stodolny J., Stodolna-Tukendorf
J.: Słownik terminów w
podologii ortopedycznej
propedis. ZL-R „Natura”, Busko
Zdrój 2017

11

Obuwie seryjne

Ogólnodostępne obuwie, produkowane seryjnie.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki

12

Otok

Element ozdobny obuwia znajdujący się pomiędzy
zaćwiekowanym brzegiem cholewki a podeszwą.

Grabkowski M.: Technika
wytwarzania obuwia. WSI,
Radom. Skrypt uczelniany nr 11,
1979

13

Perforowarka

Maszyna służąca do wycinania na elementach skórzanych
cholewek otworów, tworzących ozdobny wzór.

Christ J.W.: Technologia
obuwia. WSiP, Warszawa 1989

14

Ploter

Maszyna cyfrowa wyposażona w nóż do wycinania
elementów cholewek.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki

15

Podeszwa

Część składowa obuwia – jest to zewnętrzna część spodu
obuwia. Podeszwa może być jednolita, wykonana w
całości z jednego kawałka bądź dwuczęściowa, wykonana z
dwóch kawałków materiału złączonych ze sobą pod
obcasem.

Liszka R., Rerutkiewicz J., Uliasz
H.: Cholewkarstwo. WSiP,
Warszawa 1989

16

Podnosek

Część składowa usztywniająca od wewnątrz czubek
przyszwy w miejscu palców.

Christ J.W.: Technologia
obuwia, WSiP, Warszawa 1989

17

Podpodeszwa

Część składowa obuwia – jest to wewnętrzna część spodu,
do której jest przymocowany dolny brzeg cholewki. Ma
ona kształt wymiaru podstawy kopyta i przylega
bezpośrednio lub za pośrednictwem wysciółki do
podeszwowej strony stopy.

Liszka R., Rerutkiewicz J., Uliasz
H.: Cholewkarstwo. WSiP,
Warszawa 1989

18

Podszewka

Jest to wewnętrzna część cholewki.

Liszka R., Rerutkiewicz J., Uliasz
H.: Cholewkarstwo. WSiP,
Warszawa 1989

19

Rozkrój skór

Wycinanie elementów ze skór obuwniczych ręcznie lub
mechanicznie.

Liszka R., Rerutkiewicz J., Uliasz
H.: Cholewkarstwo. WSiP,
Warszawa 1989

21
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20

Szlifierka
ortopedyczna

Maszyna służąca do szlifowania materiału podczas
produkcji m.in. wkładek ortopedycznych.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki

21

Ścieniarka

Maszyna do ścieniania brzegów elementów składowych
obuwia.

Christ J.W.: Technologia
obuwia. WSiP, Warszawa 1989

22

Wkładka
ortopedyczna

Istotna grupa wyrobów obuwniczych wykonywanych na
zamówienie. Wkładki dzielimy ze względu na funkcję na:
korygujące, stabilizujące, odciążające, kompensujące,
ochronne, stymulujące.

Kategoryzacja wyrobów
medycznych do zaopatrzenia
indywidualnego. Polmed,
Warszawa 2016.

23

Wycinarka

Maszyna do rozkroju skór i innych materiałów na
elementy obuwia.

Christ J.W.: Technologia
obuwia. WSiP, Warszawa 1989

24

Zakładka

Część składowa obuwia – jest umieszczona między
wierzchem a podeszwą w części pięty. Usztywnia ona tę
część cholewki i utrzymuje jej prawidłowy kształt.

Liszka R., Rerutkiewicz J., Uliasz
H.: Cholewkarstwo. WSiP,
Warszawa 1989

22
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