
ŚLUSARZ



Ślusarz to jeden z podstawowych i najstarszych zawodów w przemyśle

metalowym i maszynowym. Ma szerokie zastosowanie w gospodarce, głównie

w usługach oraz wytwarzaniu i eksploatacji wyrobów technicznych branży

metalowej.

Zawód ślusarza



Czym zajmuje się ślusarz

Ślusarz to zawód rzemieślniczy, polegający na

ręcznej bądź wspomaganej maszynami obróbce metalu.

(kształtowanie prętów, płaskowników i kształtowników,

prace spawalniczo-konstrukcyjne itp.) Wymiana zepsutych

zamków, wykonanie okuć budowlanych czy dorabianie

kluczy to tylko niektóre z zadań, jakich podejmuje się ten

fachowiec.



Podstawowym miejscem pracy ślusarza jest warsztat. Powinien on być dobrze

wyposażony i zaprojektowany zgodnie z zasadami ergonomii i bezpieczeństwa.

Warsztat ślusarza



Wyposażenie warsztatu

Co powinno 

znaleźć się w 

warsztacie 

ślusarskim:

solidny stół warsztatowy,
z blatem odpornym na 
uderzenia i miejscem na 

imadło. 

przydatne są również 
urządzenia pomiarowe, 

które pozwalają na 
precyzję i dokładność.

ważnym elementem są 
odciągi dymów i pyłów, 

szczególnie w warsztatach 
wyposażonych w 

urządzenia spawalnicze.



Ślusarz wykonuje swoją pracę używając odpowiednich 
narzędzi m.in.: 

Narzędzia 
pomiarowe

Szlifierka kątowa Młotek ślusarski Gwintowniki

Wiertła Pilniki zdzieraki Wkrętaki płaskie 
i krzyżowe

Przecinarka do 
metali



Jakie zagrożenia wiążą się z wykonywaniem 
tego zawodu?

 Pochwycenie Pracownika przez obracające się 

elementy. Najczęściej takie wypadki kończą się 

zgnieceniem, złamaniem dłoni, rąk a czasem nawet śmiercią.

 Zaprószenia oczu wiórami metali co może spowodować 

pogorszenie lub utratę wzroku

 Poślizgnięcia – na mokrych powierzchniach, na plamach 

oleju, chłodziwa, może spowodować to urazy ciała

 Porażenie prądem elektrycznym



Jakie predyspozycje powinien posiadać ślusarz?

 uzdolnienia techniczne

 wytrwałość

 precyzja

 wyobraźnia przestrzenna

 dokładność

 sumienność

 zmysł artystyczny

 koordynacja wzrokowo-ruchowa



Specyfika środowiska pracy ślusarza

Pracownik pracuje 8 godzin

dziennie w systemie zmianowym,

często także w porze nocnej.

Ślusarze zarabiają średnio około

4700 złotych brutto. Pensja

ślusarza zależy od wielu

czynników takich jak: staż pracy,

wykształcenie czy wielkość firmy.
(www.wynagrodzenia.pl)

Czas pracy Wynagrodzenie



Specyfika środowiska pracy ślusarza

 bezpiecznie zorganizowane stanowisko 

pracy (odpowiednie oświetlenie, równa 

powierzchnia bez progów i śliskich 

nawierzchni)

 ślusarz w czasie pracy powinien być 

ubrany w odzież roboczą i odpowiednie 

obuwie robocze.

 przy pracach, przy których mogą 

wystąpić odpryski założyć okulary 

ochronne i ewentualnie np. gumowy 

fartuch roboczy.

Ergonomia pracy



Ścieżki kształcenia:

Ścieżka 1:

>

• Zasadnicza szkoła zawodowa – 3 lata 
(egzaminy potwierdzające kwalifikacje w 
zawodzie odbywają się w trakcie nauki) M.20. 

>
• Praca w zawodzie ślusarza



Ścieżki kształcenia:

Ścieżka 2:

>

• Kwalifikacyjny kurs zawodowy M.20. lub 
doświadczenie zawodowe w zawodzie (min. 2lata) 
lub ukończenie 2 lat nauki w szkole 
ponadgimnazjalnej kierunkowej.

>

• Potwierdzenie kwalifikacji M.20. egzaminem 
zorganizowanym przez Okręgową Komisję 
Egzaminacyjną.

>
• Praca w zawodzie ślusarza



Ścieżki kształcenia:

Ścieżka 3:

>
• Zasadnicza szkoła zawodowa lub dokształcanie teoretyczne w formie 

pozaszkolnej + praktyka w zakładzie rzemieślniczym

>
• potwierdzenie kwalifikacji egzaminem czeladniczym przed Komisją 

Izby Rzemieślniczej – tytuł czeladnika w zawodzie ślusarz 

>
• po przepracowaniu min. 3 lat potwierdzenie kwalifikacji egzaminem 

mistrzowskim przed Komisją Izby Rzemieślniczej – tytuł mistrza w 
zawodzie ślusarz

>
• Praca w zawodzie ślusarza



Możliwości zatrudnienia

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. Ślusarz 

znajdzie 

zatrudnienie:

w zakładach 
przemysłu 

maszynowego

warsztatach 
samochodowych

na budowie
w usługach 

naprawy sprzętu 
domowego

prowadząc własną 
działalność

w firmach 
sanitarnych i 
instalacyjno-
grzewczych

w pracowniach 
artystycznych



Możliwości rozwoju w tym zawodzie

Zawód ślusarza jest 

doskonałą podstawą do rozwoju 

w zawodach pokrewnych takich 

jak:

Repuserstwo

Kowalstwo artystyczne 

Spawacz podwodny

Mechanik monter maszyn

Instalator urządzeń sanitarnych



Ciekawostki

 Jednym z najlepszych specjalistów na świecie w ślusarstwie jest Jan Gałek z Mysłakowic. 
Jego dzieła zamawiał choćby sam Karl Lagerfeld.

 W Świątnikach Górnych znajduje się lokalne Muzeum Ślusarstwa im. Marcina Mikuły.

 Pierwszym wykonawcą nowego zegara na ratuszowej wieży w Poznaniu był ślusarz, 
niejaki Franciszek. 

 Król Ludwik XVI interesował się jako dziecko ślusarstwem.

 Pierwsze narzędzia pełniące funkcję młotka pojawiły się ponad 3,3 miliona lat temu. Z 
jaskiń przeszliśmy do nowoczesnych warsztatów, a sam młotek przeszedł metamorfozę 
od bycia kawałkiem odpowiedniego ukształtowanego kamienia do jednego 
z najbardziej przydatnych narzędzi.

 Znanej frazy „Ślusarz zawinił, a kowala powieszono” używamy wówczas, gdy 
chcemy powiedzieć, że ukarana została osoba niewinna, a nie winowajca.

 Termin „ślusarz” jest używany w różny sposób, często zgodnie z jego podstawowym 
znaczeniem dyscypliny zajmującej się zamkami. 
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