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Ślusarz jest rzemieślnikiem, którego zadaniem jest ręczna lub ręczno-maszynowa 

obróbka metalu. Celem pracy ślusarza jest budowa prostych konstrukcji  

lub konserwacja i naprawa prostych mechanizmów oraz wyrobów metalowych.  

W zależności od rodzaju wykonywanych prac, ślusarze specjalizują się w określonych 

kierunkach i stosuję 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. 

 

Kwalifikacja uzyskiwana w wyniku kształcenia 

• Kwalifikacja 1: 

MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 

 

Sylwetka absolwenta 

Od kilku lat zawód ślusarza jest wymieniany wśród najbardziej poszukiwanych profesji. 

Zarówno w Polsce jak i za granicą na specjalistę w tej dziedzinie czeka praca.  

Jest to jedna z tych specjalizacji, na którą jest większe zapotrzebowanie, niż osób 

gotowych podjąć pracę. 

Absolwent kończący szkołę w zawodzie ślusarz będzie potrafił: 

• wykonać i naprawić elementy maszyn, urządzeń i narzędzi, 

• wykonać elementy maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej, 

• wykonać elementy maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki 

maszynowej, 

• wykonać połączenia materiałów, 

• naprawić i konserwować elementy maszyn, urządzeń i narzędzi, 

• demontować urządzenia na zespoły i części z wykorzystaniem narzędzi  

oraz przyrządów ślusarskich uniwersalnych i specjalistycznych, 



• zweryfikować uszkodzone zespoły i części, 

• dorobić, dopasować i wymienić uszkodzone części, oraz sprawdzić 

poprawność działania urządzeń po naprawie, 

• dopasować oraz łączyć elementy do spawania i nitowania, 

• konserwować i wykonać zabezpieczenia antykorozyjne, z zachowaniem 

wymogów ochrony środowiska naturalnego, 

• użytkować zgodnie z wymogami racjonalnej eksploatacji narzędzi 

mechanicznych i urządzeń ślusarskich, 

• stosować bezpieczne metody pracy, przestrzegając przepisów bhp i ppoż. 

 

Ślusarz znajdzie zatrudnienie w: 

• zakładach usługowych naprawy sprzętu domowego, 

• zakładach usługowych wyrobów artystycznych, 

• zakładach przemysłowych, administracji domów mieszkalnych,  

• przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją 

wyrobów technicznych,  

• przedsiębiorstwach zajmujących się konserwacją i naprawą sprzętu 

mechanicznego, 

• w sklepach i hurtowniach,  

• punktach usługowo-naprawczych,  

• w branży metalowej. 

Ślusarz może prowadzić własny warsztat ślusarski. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


