
Krawiec



Kim jest krawiec?
• Rzemieślnik, zajmujący się szyciem 

(ręcznie - igłą lub maszyną) bielizny 
damskiej, męskiej    i dziecięcej oraz 
odzieży wiosennej, jesiennej      i zimowej, 
z tkaniny, dzianiny, sukna.

• Krawiec jest to osoba szyjąca odzież na 
miarę dla indywidualnego odbiorcy. 
Krawiec miarowy wykonuje cały cykl 
technologiczny od opracowania szablonu 
do gotowego wyrobu.



Historia
• W Polsce pierwsza wzmianka o istnienia 

krawców pochodzi z Warszawy z 1282 
roku, gdzie istniał podział na krawców 
płóciennych czyli szyjących dla mężczyzn 
i jedwabnych szyjących dla kobiet. 

• Krawiectwo wiejskie było rzemiosłem 
powszechnym. Prawie w każdej rodzinie 
jedna osoba trudniła się szyciem. 
Wszystkie prace krawieckie były 
wykonywane ręcznie za pomocą igły. 

• Na początku XX wieku powstało 
krawiectwo objazdowe. Krawiec z 
maszyną do szycia przybywał do 
miejscowości i świadczył usługi 
krawieckie. Na zmniejszanie się liczby 
zakładów krawieckich wpłynęła masowa 
produkcja odzieży i bielizny.



Krawiectwo dzielimy na:
• Lekkie - szycie odzieży z 

lekkich materiałów, noszonej 
pod ubraniem wierzchnim np. 
koszule, bluzki, sukienki itp.. 

• Ciężkie - szycie odzieży 
wierzchniej, mającej 
podszewkę np. płaszcz, 
marynarka itp..

• Konfekcyjne – szycie odzieży 
lekkiej lub bielizny szytej na 
masową skalę.



Wymagane predyspozycje 
• Duża precyzja i staranność -

najmniejsza różnica może 
spowodować, że tkanina nie 
będzie układać się we właściwy 
sposób lub elementy wykroju 
przy zszywaniu nie będą do 
siebie pasować. 

• Wiedza o właściwościach 
materiałów oraz technikach 
szycia. Narzędzia i sposób 
szycia musi być starannie 
dobrany do tkanin, tak aby ich 
nie zniszczyć.



Przeciwwskazania zdrowotne
• wady wzroku, 
• zaburzenie widzenia barw
• ograniczona sprawność ruchowej kończyn, 

zwłaszcza rąk i palców
• alergie
• choroby skóry rąk
• zaburzenia zmysłu dotyku
• uzależnienia
o Przeciwwskazania zdrowotne w 

prasowalniach:
• - wady serca
• - płaskostopie
• - nadciśnienie
• - żylaki



Praca krawca
• Polega głównie na omówieniu z klientem 

projektu, ustaleniu wymiarów, stworzeniu 
formy, wycięciu na jej podstawie 
poszczególnych elementów stroju               z 
materiału, uszyciu, dokonaniu poprawek po 
przymiarce, wykończeniu oraz przygotowaniu 
stroju do bezpośredniego użytku. Praca w 
zakładach jest podzielona na poszczególne 
etapy. Ludzie zatrudnieni w poszczególnych 
działach wykonują przydzielone im zadania 
tzn. kto inny kroi materiał, szyje go, wykańcza i 
przygotowuje do użytku. Zawód ten nie należy 
do szczególnie niebezpiecznych czy 
szkodliwych, ale jest związany z licznymi 
niedogodnościami - łatwo w nim o skaleczenie, 
a od siedzenia i wykonywania schematycznych 
czynności boli kręgosłup. W dużych halach 
produkcyjnych pracy towarzyszy także silny 
hałas.



Instytucje
• Średnie: 
o Szkoła zawodowa
o Technikum 

• Wyższe: 
o ASP w Łodzi
o ASP w Warszawie
o SAPU w Krakowie 
o MSKPU w Warszawie
o VIA MODA w Warszawie 



Zarobki

• Krawcowe pracując w 
przedsiębiorstwie nie powinny 
liczyć na więcej niż około 2000 
zł brutto. W przypadku 
prowadzenia własnej 
działalności zarobki są ściśle 
zależne od liczby klientów, 
jednak obecnie perspektywy nie 
wyglądają najlepiej, a praca we 
własnym zakładzie często 
ogranicza się do nanoszenia 
poprawek krawieckich.



Sytuacja na rynku pracy 
• Zapotrzebowanie w zawodzie krawiec jest 

duże, ponieważ jest to zawód deficytowy. 
Dużo zakładów oraz mniejszych firm 
potrzebuje pracowników.  Krawcy i 
pracownicy produkcji odzieży są jednym z 
21 zawodów, które najbardziej poszukiwane 
są w skali całego kraju.

• Dokładnych danych nie udało się nam 
zdobyć. W poszukiwaniu ich sprawdziłyśmy 
wiele źródeł, jednak żadne z nich nie 
określało dokładnie sytuacji na rynku pracy. 



Zawody pokrewne 
• kapelusznik
• kuśnierz
• krojczy - wykrawacz 

elementów odzieży
• kaletnik
• rękawicznik
• technik technologii odzieży
• projektant 
• szewc 



Ciekawostki 
• Ramoneska – nazwa pochodzi 

od amerykańskiego zespołu 
rockowego Ramones, który 
wypromował ją wśród fanów.

• Gorset nie tylko dla kobiet -
Gorsety nosili także mężczyźni. 
W XIX w. kanon męskiej 
sylwetki zyskał kobiecych cech. 
Miał przypominać literę X.

• Najdroższa sukienka świata –
ważyła 14 kg i osiągnęła 
wartość 5,5 mln dolarów. 

• Śmiercionośne suknie –
krynoliny - suknie, halki i 
spódnice, których materiał 
rozpięty był na metalowych 
obręczach. Suknia prócz tego, 
że była bardzo niewygodna i 
niepraktyczna, zajmowała też 
sporo miejsca. Często kawałek 
sukienki niefortunnie zahaczył o 
rozpalony kominek i jej 
właścicielka płonęła żywcem. 



Koniec 
Prezentacje 
wykonały:
• Patrycja 

Caban
• Gabriela 

Fitrzyk
• Joanna Gibała
• Anna Kiełtyka
• Aleksandra 

Zając 
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