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INFORMACJA O ZAWODZIE:
Zawód powstał w odpowiedzi na zmieniającą się sytuację w branży odzieżowej. Skutkiem tych zmian był 
m.in. spadek zainteresowania kształceniem w zawodzie krawiec czy technik technologii odzieży. Większość 
firm przeniosło produkcję na daleki wschód wykorzystując sytuację na tamtejszych rynkach pracy (tańsza siła 
robocza). Tym samym na przestrzeni ostatnich lat w kraju pojawiały się nieliczne oferty pracy dla osób znają-
cych się na technologii produkcji wyrobów odzieżowych. Aktualnie zmiana nastawienia klientów idąca w kie-
runku wzrostu oczekiwań odnośnie jakości produktów i społecznej odpowiedzialności biznesu powoduje, że 
coraz większa liczba producentów przynajmniej część swojego asortymentu wytwarza w Europie i  podkreśla 
ten fakt, nadając mu znaczenie marketingowe

OPIS ZAWODU:
Technik przemysłu mody to osoba, która opracowuje dokumentację wyrobów odzieżowych oraz wytwarza takie 
wyroby, posługując się odpowiednimi maszynami i urządzeniami i/lub organizuje i kontroluje procesy wytwa-
rzania odzieży. Absolwent tego kierunku może zajmować się także promocją kolekcji oraz planować działania 
logistyczne związane z jej sprzedażą.

ZADANIA ZAWODOWE:
Zadania zawodowe technika przemysłu mody są mocno uzależnione od miejsca i stanowiska pracy. Przyjmując 
pewien poziom ogólności można przyjąć, że do jego głównych obowiązków należy:
• wykonywanie rysunków żurnalowych i modelowych wyrobów odzieżowych oraz rysunków technicznych 

elementów wyrobów odzieżowych z zastosowaniem zasad projektowania kolekcji odzieży oraz reguł kon-
strukcji i modelowania form wyrobów odzieżowych, oczywiście z wykorzystaniem programów komputero-
wych do wspomagania projektowania;

• organizowanie i koordynowanie pracy krojowni i szwalni;
• wykonywanie pomiarów krawieckich, dobieranie tkanin, dodatków krawieckich i zdobniczych, dobieranie 

rodzajów ściegów i szwów do określonych operacji technologicznych;
• dobieranie sposobów wykończania i uszlachetniania wyrobów odzieżowych;
• obliczanie zużycia materiałów i dodatków;
• przygotowywanie form oraz szablonów wyrobów odzieżowych;
• planowanie procesu produkcji wyrobów odzieżowych i dobieranie do niego odpowiednich  maszyn i urzą-

dzeń szwalniczych;
• obsługiwanie maszyn szwalniczych, wykonywanie prac związanych z przeróbką lub naprawą odzieży;
• ocenianie jakości wykonanych wyrobów i obliczanie kosztów ich produkcji;
• opracowywanie dokumentacji technologicznej wyrobów odzieżowych;
• dobieranie metod promocji i dystrybucji odzieży, planowanie i organizowanie działań związanych z kontrak-

tacją kolekcji;
• aranżowanie przestrzeni wystawowej i sprzedażowej salonów odzieżowych.
Ponadto rolą technika przemysłu mody może być również analizowanie trendów, opracowywanie stylizacji  
i kompozycji kolorystycznych kolekcji. Osoba  posiadająca takie wykształcenie może wykonywać obowiązki asy-
stenta projektanta.



ŚRODOWISKO PRACY:
Technik przemysłu mody pracuje w pomieszczeniach zamkniętych. W zależności od przydzielonych zadań są 
to hale produkcyjne (szwalnia, krojownia), pracownie lub biura, jeśli praca dotyczy projektowania czy logistyki  
i marketingu. 

Najczęściej w omawianym zawodzie mamy do czynienia z 8 godzinnym dniem pracy, czasem o charakterze 
zmianowym.

Funkcje i zależności organizacyjne w tym zawodzie uzależnione są od rodzaju zakładu i przydzielonych zadań. 
Technik może pełnić rolę zarówno zwierzchnika, jak i podwładnego. Bez względu na rodzaj przydzielonych za-
dań pracownik ma kontakt z ludźmi (koordynuje ich pracę, kontaktuje się z innymi działami w firmie, obsługuje 
klientów).

WYMAGANIA PSYCHOFIZYCZNE:
Osoba wykonująca opisywany zawód powinna być przede wszystkim dokładna, spostrzegawcza i posiadać roz-
winięty zmysł estetyczny, ponieważ pośrednio lub bezpośrednio wynikiem jej pracy jest produkt, który ma zado-
wolić klienta. Przy konstruowaniu i projektowaniu ubrań szczególnie przydatna jest wyobraźnia przestrzenna, 
kreatywność i zdolności plastyczne. Odniesienie sukcesu w zawodzie rozumiane jako samodzielne projektowa-
nie odzieży bądź współpraca w tym zakresie ze znanymi markami jest możliwe pod warunkiem posiadania au-
tentycznych i trwałych zainteresowań modą, talentu, a przede wszystkim wymaga ogromnego zaangażowania 
w pracę i determinacji.

Istotną cechą przy nadzorowaniu produkcji wyrobów odzieżowych są umiejętności kierownicze oraz uzdol-
nienia techniczne (nadzorowanie pracy maszyn), a także umiejętność współdziałania i postępowania z ludźmi  
w pracy zespołowej.

Technik przemysłu mody, który zajmuje się promocją i organizowaniem dystrybucji towaru  powinien być osobą 
komunikatywną, umiejącą nawiązywać kontakt z ludźmi, otwartą, samodzielną i nastawioną na działanie.  

W pracy ważna jest przede wszystkim sprawność narządu wzroku i prawidłowe rozróżnianie barw. Przeciwwska-
zaniem do wykonywania zawodu, ze względu na kontakt ze środkami chemicznymi m.in. barwnikami, są cho-
roby alergiczne i schorzenia układu oddechowego. W zawodzie istnieje możliwość zatrudnienia osób niedosły-
szących. Główne miejsce ich pracy to działy i stanowiska związane z procesami przygotowania produkcji. Praca 
przy maszynach generujących duży hałas bywa zbyt uciążliwa dla osób w pełni sprawnych.

WARUNKI PODJĘCIA PRACY:
Pracę w zawodzie można podjąć po ukończeniu technikum i zaliczeniu egzaminów zawodowych (szkoła przygo-
towuje do egzaminów potwierdzających dwie kwalifikacje: projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych 
oraz organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych). Aby zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, 
absolwent może kontynuować naukę i doskonalić swoje umiejętności na kwalifikacyjnych kursach zawodowych,  
a także w ramach studiów licencjackich i magisterskich. 

Oferta uczelni i szkół wyższych systematycznie się rozszerza. Aktualnie dostępne kierunki to m.in. Wzornictwo, 
specjalizacja projektowanie mody na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, Włókiennictwo i przemysł 
mody na Politechnice Łódzkiej, Projektowanie ubioru na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Włókiennictwo, 
specjalizacja moda i projektowanie tekstyliów w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej czy studia 
na Wydziale Tkaniny i Ubioru Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.



MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA:
Zawód ten jest chętnie wybierany przez osoby lubiące pracę twórczą, pomysłowe i chcące realizować własne 
projekty, dlatego ambicją wielu absolwentów jest praca w charakterze projektanta mody. Droga do sukcesu w 
tym obszarze jest jednak trudna, wymaga ogromnej determinacji i talentu. Podobnie, ze względu na bardzo 
ograniczony rynek pracy, trudno jest znaleźć zatrudnienie jako organizator pokazów mody. Technik przemysłu 
mody może podjąć pracę w zakładach odzieżowych (wzorcownia, dział przygotowania produkcji, szwalnia, kon-
trola jakości) lub usługowych oferujących krawiectwo na miarę. Oczywiście absolwent omawianego kierunku 
może także prowadzić własną firmę w branży odzieżowej np. zakład krawiecki lub sklep internetowy oferujący 
zaprojektowane przez siebie ubrania czy dodatki. Technicy przemysłu mody mogą także realizować swoje zain-
teresowania pisząc o modzie lub ją fotografując. Trudno jednak przyjąć założenie, że są to zajęcia pozwalające na 
utrzymanie siebie i rodziny. Absolwenci tego kierunku często znajdują zatrudnienie w handlu jako sprzedawcy 
w salonach odzieżowych lub sklepach z artykułami wystroju wnętrz lub w przemyśle lekkim pracując na stano-
wiskach: konstruktora odzieży czy technologa wyrobów odzieżowych.
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