


Kompetencje i kwalifikacje oczekiwane 
przez pracodawc�w w branży





 
Od 2015 prowadzi Placówkę Kształcenia Ustawicznego, która edukowała:

Polski Instytut Mody

14 grup w zawodzie Krawiec zakończonych egzaminem OKE (95% zdawalności).

35 grup w zawodzie Krawiec zakończone egzaminem Czeladniczym oraz konstruktor

CAD/CAM.

Ponad 1300 osób uczestniczyło w kursach indywidualnych dostosowanych do potrzeb

kursanta i zmieniającego się runku pracy.

50 przedsiębiorstw odzieżowych - podniesienie kwalifikacji około 600 osobom.

Zakończone 3 projekty UE z osiągniętymi wskaźnikami i kamieniami milowymi

(podniesienie kwalifikacji 350 osobom).

od 2014 ścisła współpraca z Urzędami Pracy przy aktywizowaniu osób bezrobotnych

poprzez podnoszenie im kwalifikacji bądź przygotowanie do otworzenia własnych

działalności od podstaw. Objętych wsparciem jest ok 220 osób.



Wytwarzanie odzieży miarowej damskiej.

Konstruowanie w systemach CAD/CAM przemysłowych szablonów odzieżowych.

Konstruowanie szablonów odzieżowych do produkcji przemysłowej odzieży.

Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży z dzianin.

Doradzanie klientowi i sprzedawanie odzieży krótkoseryjnej i luksusowej typu made to

measure (MTM).

Kontrolowanie jakości w branży odzieżowej.

Opracowywanie dokumentacji technologicznej do produkcji odzieży.

Prowadzenie działań logistycznych związanych z produkcją odzieży.

Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży z tkanin.
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Polski Instytut Mody
jest tw�rcą pierwszych w Polsce 9 Kwalifikacji rynkowych: 



Kwalifikacje rynkowe to realna odpowiedź na potrzeby rynku pracy.
To odpowiedź na potrzeby osób posiadających umiejętności nabyte przez lata pracy,
jednak nie mających możliwości podejścia do egzaminu i potwierdzenia swoich
kwalifikacji w związku z brakiem ukończenia szkoły zawodowej.
To ogromna ulga dla pracodawców, którzy mają możliwość zatrudnić osobę z
potwierdzoną kwalifikacją, określoną w efektach uczenia się.
Certyfikat jest uznawany na całym świecie na poziomie ram kwalifikacji i szczegółowych
umiejętności wymienionych w efektach.
Jako jedyni w Polsce mamy możliwość edukacji i walidacji kwalifikacji bądź samej
walidacji, a co za tym idzie więcej uczestników dostanie certyfikat w Polsce.

Dlaczego PIM zdecydował się na
Kwalifikacje rynkowe ?



CZEGO
POTRZEBUJĄ 
PRZEDSIĘBIORCY?

P O Z Y S K A N I A  N O W E G O
P R A C O W N I K A
Przedsiębiorcy stale zmagają się z

brakiem wystarczającej ilości kadry

E D U K A C J I  P R A C O W N I K A
Przedsiębiorcy stawiają na zaufane osoby

i podnoszą ich kwalifikację

E D U K A C J I  N O W E G O
P R A C O W N I K A
Nowy pracownik w branży mody to skarb,

jednak nie wszyscy mają odpowiednie

kwalifikacje.



REKOMENDACJA RADY
ODPOWIEDZIĄ NA

OCZEKIWANIA
PRZEDSIĘBIORCÓW



samodzielnie konstruuje i modeluje z wykorzystaniem systemów CAD/CAM szablony
różnych rodzajów odzieży damskiej, męskiej i dziecięcej, które powszechnie występują
na rynku odzieżowym w Polsce i Europie. 
Opracowuje siatki konstrukcyjne w oparciu o zatwierdzone wymiary, korzystając z tabel
odzieżowych. 
Modeluje szablony w środowisku CAD/CAM i przygotowuje je do wykorzystania w
procesach przemysłowych. 
Digitalizuje gotowe szablony, kontroluje ich poprawność i wprowadza do zasobów
przedsiębiorstwa.

Osoba posiadająca kwalifikację „Konstruowanie w systemach CAD/CAM przemysłowych
szablonów odzieżowych” 

Konstruowanie w systemach CAD/CAM
przemysłowych szablon�w odzieżowych

1.



jest przygotowana do zarządzania procesami technologicznymi, w tym pracą zespołów
ludzkich w produkcji odzieży z dzianin w szwalniach. 
Ustala działanie linii produkcyjnej, uwzględniając podział obowiązków w zespole.
Zarządza działaniami członków zespołu szyjącego. 
Rozdziela zadania pomiędzy członków zespołu i prowadzi instruktaż w zakresie
przydzielonych zadań. 
Kontroluje postęp procesu produkcji, wprowadzając korekty do wykonywanych
czynności oraz reagując w sytuacjach zagrażających ciągłości procesu produkcji.
Sprawdza zgodność wyrobu z dokumentacją w czasie produkcji i w ramach końcowej
kontroli jakości oraz proponuje ewentualne działania naprawcze, które doprowadzą do
przywrócenia jakości.

Osoba posiadająca kwalifikację 

2. Zarządzanie procesami technologicznymi
przemysłowego szycia odzieży z dzianin



Konstruuje i modeluje szablony przemysłowe tych rodzajów odzieży damskiej i męskiej,
które powszechnie występują na rynku odzieżowym w Polsce i Europie. 
Konstruuje odzież na podstawie projektu odzieży (w formie opisu słownego, rysunku,
fotografii, wizualizacji lub okazu) oraz danych dotyczących wymiarów ciała. 
sporządza dokumentację (w dowolnej formie) umożliwiającą poprawne uszycie modelu
przez krawca lub szwaczkę maszynową. W skład dokumentacji może wchodzić opis
słowno-rysunkowy i ewentualnie odszycie wzorcowe.

Osoba posiadająca kwalifikację

3.Konstruowanie szablon�w odzieżowych do
produkcji przemysłowej odzieży.



konstruuje i modeluje szablony przemysłowe tych rodzajów obuwia damskiego i
męskiego, które powszechnie występują na rynku obuwniczym w Polsce i Europie.
Konstruuje obuwie na podstawie projektu (w formie opisu słownego,

sporządza dokumentację (w dowolnej formie) umożliwiającą poprawne uszycie modelu
przez szwaczkę maszynową. W skład dokumentacji może wchodzić opis słowno-
rysunkowy i ewentualnie odszycie wzorcowe.

Osoba posiadająca kompetencję 

       rysunku, fotografii, wizualizacji lub okazu) oraz danych dotyczących wymiarów
       kopyta. 

4.Konstruowanie szablon�w obuwniczych



 jest gotowa do wytwarzania odzieży damskiej na zamówienie klienta, według
indywidualnego projektu. 
Stosuje wiedzę z zakresu antropometrii, konstrukcji, materiałoznawstwa i technologii
szycia oraz estetyki i funkcjonalności ubioru, pozwalającą na poprawne uszycie wyrobu
odzieżowego, 
 doradza klientowi przed zatwierdzeniem realizacji projektu.

Osoba posiadająca kwalifikację 

5.Wytwarzanie odzieży miarowej damskie 



jest gotowa do wytwarzania obuwia na zamówienie klienta, według indywidualnego
projektu.
Stosuje wiedzę z zakresu ortopedii, konstrukcji, materiałoznawstwa i technologii szycia
oraz estetyki i funkcjonalności obuwia, pozwalającą na poprawne zamontowanie
obuwia, 
doradza klientowi przed zatwierdzeniem realizacji projektu.

Osoba posiadająca kompetencję 

6.Wytwarzanie obuwia na miarę 



metody zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi
specyfika projektów innowacyjnych i badawczo-rozwojowych w sektorze
formy nawiązywania współpracy z placówkami badawczo-rozwojowymi i naukowymi
kontekst biznesowy a działania badawczo-rozwojowe
planowanie i wdrażanie projektów badawczo-rozwojowych w sektorze
Angażowanie i włączanie kadry przedsiębiorstwa w realizacji projektów badawczo
rozwojowych

Osoba posiadająca kompetencję

7.Działalno�� badawczo rozwojowa w sektorze
odzieżowo - tekstylnym



rozróżnia elementy składowe prefabrykatów, 
analizuje parametry jakości prefabrykatów, 
samodzielnie posługuje się dokumentacją produkcyjną w zakresie kontroli jakości,
ocenia zgodność wymiarów wykonanych wyrobów odzieżowych ze specyfikacją
produktu, ocenia zgodność wykańczania i uszlachetniania wyrobu gotowego zgodnie ze
specyfikacją produktu biorąc za wszystkie czynności pełną odpowiedzialność. W
przypadku braku możliwości wykonania specjalistycznego badania, osoba ta zleca
wyspecjalizowanemu laboratorium dodatkowe badania (szczegółowy skład chemiczny
prefabrykatów, niektóre badania wytrzymałościowe), takie jak: test na tkaninę
poddawaną pod wpływem temperatury oraz wytrzymałość użytych nici czy dodatków
krawieckich.

Osoba posiadająca kompetencję 

8.Kontrolowanie jako�ci w branży odzieżowej



rozróżnia elementy składowe prefabrykatów, 
analizuje parametry jakości prefabrykatów, 
samodzielnie posługuje się dokumentacją produkcyjną w zakresie kontroli jakości,
ocenia zgodność wymiarów wykonanych wyrobów ze specyfikacją produktu, ocenia
zgodność wykańczania i uszlachetniania wyrobu gotowego zgodnie ze specyfikacją
produktu biorąc za wszystkie czynności pełną odpowiedzialność. W przypadku braku
możliwości wykonania specjalistycznego badania, osoba ta zlec wyspecjalizowanemu
laboratorium dodatkowe badania (szczegółowy skład chemiczny prefabrykatów,
niektóre badania wytrzymałościowe), takie jak: test na ścieralność, wodoodporność.

Osoba posiadająca kompetencję 

9.Kontrola jako�ci w branży obuwniczej



 zarządza procesami technologicznymi, w tym pracą zespołów ludzi w produkcji odzieży z tkanin w
przedsiębiorstwach; 
posługuje się wiedzą z zakresu materiałoznawstwa, technologii szycia pozwalającą na poprawne zarządzanie
procesami technologicznymi produkcji odzieży z tkanin; 
zarządza etapami produkcji odzieży z tkanin, 
identyfikuje węzły technologiczne oraz metody szycia dedykowane dla szycia z tkanin; 
użytkuje maszyny, urządzenia i akcesoria stosowane w produkcji odzieży z tkanin; 
posługuje się dokumentacja ̨ produkcyjna ̨ pod kątem kompletowania maszyn, urządzeń i akcesoriów
niezbędnych do produkcji danego typu odzieży, 
wprowadza korekty w dokumentacji w celu dostosowania projektów do możliwości szwalni oraz doboru i
kompletowania wykrojów i prefabrykatów. 
organizuje działanie linii produkcyjnej, uwzględniając podział obowiązków w zespole; 
rozdziela zadania pomiędzy członków zespołu i prowadzi instruktaż w zakresie przydzielonych zadań; 
kontroluje postęp̨ procesu produkcji, wprowadzając korekty do wykonywanych czynności oraz reagując w
sytuacjach zagrażających ciągłości procesu produkcji; zleca sprawdzenie zgodności wyrobu z dokumentacja ̨ w
czasie.

Osoba posiadająca kwalifikacje 

10.Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia
odzieży z tkanin



etapy procesu przygotowania i kontroli produkcji
aspekty techniczne przygotowania i kontroli produkcji
specyfika sektora i specjalizacji zawodowej w zakresie przygotowania i kontroli produkcji
przygotowanie i kontrola produkcji a perspektywa funkcjonowania całości
przedsiębiorstwa
efektywne przygotowanie i kontrola produkcji w zakresie pełnionego stanowiska pracy
współpraca z kadrą angażowaną w proces produkcji a także inne procesy organizacyjne

Osoba z kompetencję ma:

11.Przygotowanie i kontrola produkcji w sektorze
odzieżowo-tekstylnym



przygotowuje załogę maszyny i prefabrykaty do rozpoczęcia procesu produkcji; monitoruje i zgłasza
bieżące problemy ze stanem liczbowym załogi, stanem technicznym maszyn i niedoborami
prefabrykatów; 
zleca zakupy prefabrykatów; 
realizuje wewnątrzzakładowy przepływ prefabrykatów; koordynuje proces reklamacji prefabrykatów; 
wysyła odszyte zlecenia; wylicza straty wynikające z błędów w procesie produkcji;
przetwarza dane, zarządza danymi dotyczącymi produkcji pod kątem logistycznym w celu, przesyła
dane firmom zewnętrznym w sposób umożliwiający automatyczny zaczytywanie ich do produkcji;
sprawnie współpracuje i komunikuje się z technologami produkcji, księgowością,
zleceniodawcami, kontrahentami, kierownictwem przedsiębiorstwa odzieżowego, zna podstawy
każdego z tych obszarów.

Osoba posiadająca kompetencję 

12.Prowadzenie działa� logistycznych
związanych z produkcją odzieży.



etapy procesu produkcji
szczegółowa wiedza na temat prac realizowanych w ramach danego etapu procesu
produkcji, za które pracownik odpowiada
wymagania jakościowe i standardy realizacji produkcji, w obszarze prac danego
pracownika
sposób wykorzystania zaplecza technologicznego w procesie produkcji, w obszarze prac
danego pracownika

Osoba posiadająca kompetencji ma:

13.Realizacja prac produkcyjnych w sektorze
odzieżowo - tekstylnym.



definiuje profil klienta, projektuje strategię i system e-commerce z uwzględnieniem
aspektów prawnych dotyczących handlu w internecie, 
korzysta z narzędzi wspierających e-handel, 
wybiera narzędzia marketingowe wspierające konwersję na sprzedaż, 
przygotowuje ofertę produktu, analizuje podstawowe dane w ruchu sprzedaży 

Osoba posiadająca kwalifikację

14.Wdrażanie prowadzenia sprzedaży i obsługi
klienta w e-commerce.



metody zarządzania kadrą, zasobami i procesami z ujęciem specyfiki sektora i danej organizacji
metody realizacji procesów wsparcia z ujęciem specyfiki sektora i danej organizacji
skuteczne wykorzystywanie narzędzi i metod zarządczych, dostosowanych do specyfiki sektora oraz
organizacji
praca z wykorzystaniem narzędzi i metod adekwatnych dla procesów wsparcia za które pracownik
odpowiada, z uwzględnieniem specyfiki sektora oraz danej organizacji 
efektywne zarządzanie i kierowanie w zakresie zgodnym z obszarem zawodowym
efektywna współpraca z przełożonymi, współpracownikami, podwładnymi oraz przedstawicielami innych
działów /komórek / struktur organizacyjnych

Osoba posiadająca kompetencję ”ma:

15.Zarządzanie i realizacja proces�w wsparcia w
sektorze odzieżowo-tekstylnym



zna narzędzia i techniki do pracy zdalnej, 
definiuje potrzeby klienta, 
komunikuje się, wymienia informacje, negocjuje z klientem w warunkach pracy
zdalnej, 
uzgadnia warunki umowy z uwzględnieniem aspektów prawnych zabezpieczających
strony umowy w przypadkach kryzysowych związanych z pandemią, 
opracowuje dokumentację odbioru towaru/usługi w warunkach pracy zdalnej,
uwzględniającą aspekty prawne zabezpieczające strony umowy. 

Osoba posiadająca kompetencje  

16.Wsp�łpraca z klientem i jego obsługa w
warunkach pracy zdalnej i izolacji społecznej 



wdraża procedury zarządzania kryzysowego, 
reorganizuje tryby pracy zespołów, 
analizuje możliwości wsparcia infrastrukturalnego oraz narzędziowego przedsiębiorstwa, 
organizuje komunikację wewnętrzną i zewnętrzną przedsiębiorstwa, 
stosuje metody i narzędzia zarządzania łańcuchem dostaw w sytuacjach kryzysowych, 
wdraża skuteczne narzędzia zapewniające zwiększoną ochronę przed cyberatakami, zna
systemy zabezpieczenia danych wrażliwych, zarządza bazami danych, organizuje i
archiwizuje i pracę zdalną.

Osoba posiadająca kompetencje 

17.Zarządzanie kryzysowe w obliczu pandemii  



Konstruowanie w systemach CAD/CAM przemysłowych szablonów odzieżowych

Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży z dzianin

Konstruowanie szablonów odzieżowych do produkcji przemysłowej odzieży.

Konstruowanie szablonów obuwniczych

Wytwarzanie odzieży miarowej damskie

Wytwarzanie obuwia na miarę

Działalność badawczo rozwojowa w sektorze odzieżowo - tekstylnym

Kontrolowanie jakości w branży odzieżowej

Kontrola jakości w branży obuwniczej

Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży z tkanin

Przygotowanie i kontrola produkcji w sektorze odzieżowo-tekstylnym

Prowadzenie działań logistycznych związanych z produkcją odzieży.

Realizacja prac produkcyjnych w sektorze odzieżowo - tekstylnym

Wdrażanie prowadzenia sprzedaży i obsługi klienta w e-commerce

Zarządzanie i realizacja procesów wsparcia w sektorze odzieżowo-tekstylnym

Współpraca z klientem i jego obsługa w warunkach pracy zdalnej i izolacji

społecznej 

Zarządzanie kryzysowe w obliczu pandemii 
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