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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Oczyszczacz konstrukcji stalowych 721405

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu



Oczyszczacz mechaniczny konstrukcji stalowych.
Szlifierz – oczyszczacz.

1.3. Usytuowanie zawodu w klasyfikacjach: ISCO, PKD
W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:


7214 – Structural-metal prepares and erectors.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):


Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe.

1.4. Notka metodologiczna, autorzy i eksperci opiniujący
Notka metodologiczna
Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:
 analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe) oraz źródeł internetowych,
 analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych
Służb Zatrudnienia,
 badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w październiku 2018 r.,
 zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji
i jakości informacji o zawodach.
Autorzy i eksperci opiniujący
Zespół Ekspercki:




Michał Balicki – Metalodlew SA, Kraków.
Mirosław Kozieł – Ekspert niezależny, Skaryszew.
Małgorzata Sołtysiak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:




Marcin Olifirowicz – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Ireneusz Woźniak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:



Stanisław Popis – Ekspert niezależny, Radom.
Jolanta Skoczylas – Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego, Radom.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Jarosław Buczyński – Niezależny Samorządowy Związek Zawodowy JSW S.A. KWK „BUDRYK”,
Ornatowice.
Elżbieta Próchenko – Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Siedlce.
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Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.
WAŻNE:
W tekście opisu informacji o zawodzie występują podkreślenia wybranych określeń wraz z indeksem górnym,
który wskazuje numer definicji w słowniku branżowym w punkcie 7.2.

2. OPIS ZAWODU
2.1. Synteza zawodu
Oczyszczacz konstrukcji stalowych5 oczyszcza konstrukcje i ich elementy stalowe z rdzy12,
zgorzeliny17, brudu i starych pokryć, przygotowując je do nakładania nowych powłok.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Oczyszczacz konstrukcji stalowych jest zawodem o charakterze usługowym. Pracownik zatrudniony
w tym zawodzie zajmuje się przygotowywaniem konstrukcji stalowych do malowania lub nakładania
pokryć antykorozyjnych10, lakierniczych, izolacyjnych9 itp. Oczyszcza elementy konstrukcji stalowych
z zanieczyszczeń (rdzy, zgorzeliny, brudu) za pomocą maszyn oraz prostych narzędzi. Do oczyszczania
konstrukcji wykorzystuje również środki chemiczne. Przygotowuje narzędzia i maszyny odpowiednie
dla danego procesu czyszczenia. Odpowiada za jakość oczyszczanych powierzchni oraz prawidłową
i bezpieczną obsługę stanowiska oczyszczania, organizowanego w różnych warunkach pracy.
Sposoby wykonywania pracy
Oczyszczacz konstrukcji stalowych wykonuje prace ręczne lub mechaniczne, z zastosowaniem
odpowiednich narzędzi i urządzeń. Jego praca polega m.in. na:
 zapoznaniu się z dokumentacją lub obiektem i szczegółowymi zadaniami w celu przygotowania
konstrukcji stalowych do oczyszczenia,
 przygotowywaniu konstrukcji stalowych do pokrycia ich powłokami: antykorozyjnymi,
lakierniczymi, galwanicznymi itp.,
 przygotowywaniu narzędzi i maszyn odpowiednich dla danego procesu czyszczenia oraz urządzeń
pomocniczych, jak: drabiny, rusztowania, podnośniki,
 gromadzeniu środków i materiałów do czyszczenia, takich jak: piasek, śrut, środki chemiczne,
gazy techniczne itp.,
 czyszczeniu powierzchni z rdzy i zgorzelin za pomocą młotków ręcznych i przecinaków lub
młotów pneumatycznych, urządzeń z napędem elektrycznym,
 wygładzaniu spoin za pomocą młotków i przecinaków lub szlifierek z giętkim wałkiem,
 usuwaniu zgorzeliny, farby i nierówności za pomocą płomienia,
 zmiękczaniu chemicznym i przygotowywaniu do usunięcia starych warstw farby, pokryć
antykorozyjnych lub innych,
 usuwaniu brudu, resztek farb, tłuszczów i porostów za pomocą maszyn do czyszczenia
hydrodynamicznego,
 prowadzeniu ewentualnej dokumentacji z wykonywanych prac.
Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2. Kompetencja
zawodowa.
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2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja
pracy)
Warunki pracy
Oczyszczacz konstrukcji stalowych pracuje w zróżnicowanych warunkach:
 na wysokości,
 w niewygodnych pozycjach,
 w zmiennych warunkach atmosferycznych,
 na wolnym powietrzu lub w obiektach wyłączonych z użytkowania, w których znajdują się
oczyszczane konstrukcje.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Oczyszczacz konstrukcji stalowych w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:
 narzędzia ręczne (np. młotki, skrobaki13, szczotki, przecinaki),
 narzędzia elektryczne (np. wiertarki16, szlifierki14),
 narzędzia spalinowe (np. młotki pneumatyczne, agregaty prądotwórcze),
 narzędzia pneumatyczne (np. śrutownice15, piaskownice8, młotki pneumatyczne),
 oczyszczarki hydrodynamiczne7,
 rusztowania, pomosty, drabiny, podnośniki,
 sprzęt alpinistyczny (np. kaski, linki, uprzęże, karabinki).
Organizacja pracy
Oczyszczacz konstrukcji stalowych ze względu na dużą ilość prac przygotowawczych w obiektach
budowlanych wyłączonych z użytkowania, może wykonywać pracę w zespole lub samodzielnie. Jego
praca jest nadzorowana przez brygadzistę lub kierownika budowy. Pracuje w podstawowym
wymiarze czasu pracy, w systemie jedno-, dwu- lub trzyzmianowym, dostosowując czas pracy do
przyjętego, w ramach świadczonych usług, harmonogramu robót.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
Oczyszczacz konstrukcji stalowych może być narażony m.in. na zagrożenia:
 fizyczne (promieniowanie ultrafioletowe podczas pracy w słońcu, zmienne warunki
atmosferyczne podczas pracy na zewnątrz, przeciągi),
 chemiczne i pyły (pyły z oczyszczanych powierzchni, pyły z farb i lakierów),
 mechaniczne (praca na wysokości11, przenoszenie elementów oczyszczanych, skaleczenia ostrymi
krawędziami, porażenie prądem, poślizgnięcia na mokrej nawierzchni, odpryski, urazy oczu
i skóry podczas pracy, przygniecenia elementami demontowanych konstrukcji, hałas, drgania,
wibracje),
 ergonomiczne, psychospołeczne (wymuszona pozycja ciała podczas pracy, nadmierny wysiłek
podczas ręcznego transportu, lęk przed pracą na wysokości).

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód oczyszczacz konstrukcji stalowych ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
 ogólna wydolność fizyczna,
 sprawność układu oddechowego,
 sprawność narządu równowagi,
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 sprawność układu kostno-stawowego,
 sprawność narządu słuchu,
 sprawność narządu wzroku;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 rozróżnianie barw,
 koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 zręczność rąk,
 zręczność palców,
 brak lęku przed wysokością,
 zmysł równowagi,
 spostrzegawczość,
 ostrość słuchu,
 ostrość wzroku;
w kategorii sprawności i zdolności
 zdolność koncentracji uwagi,
 podzielność uwagi,
 uzdolnienia techniczne,
 współdziałanie i współpraca w zespole (grupie),
 łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą;
w kategorii cech osobowościowych
 samokontrola,
 samodzielność,
 rzetelność,
 dokładność,
 dbałość o jakość pracy,
 wytrzymałość na długotrwały wysiłek fizyczny,
 gotowość do pracy w nieprzyjemnych (różnych) warunkach środowiskowych.
Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
Oczyszczacz konstrukcji stalowych musi posiadać dobre zdrowie i sprawność ruchową, gdyż jego
praca wymaga znacznego wysiłku fizycznego. Praca oczyszczacza konstrukcji stalowych pod
względem wydatku energetycznego należy do prac ciężkich.
Przeciwskazaniem do pracy w zawodzie oczyszczacz konstrukcji stalowych m.in. są:
 dysfunkcje ruchowe,
 niska wydolność fizyczna,
 wady wzroku i słuchu niepodlegające korekcji,
 zaburzenia równowagi,
 lęk wysokości,
 choroby układu mięśniowego, kostno-stawowego, oddechowego,
 wady serca uniemożliwiające wykonywanie zadań zawodowych,
 zaburzenia układu nerwowego.
WAŻNE:
O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.
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2.5. Wykształcenie, tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane
do podjęcia pracy w zawodzie
Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie
Obecnie (2018 r.) do podjęcia pracy w zawodzie oczyszczacz konstrukcji stalowych preferowane jest
wykształcenie na poziomie branżowej szkoły I stopnia (dawniej zasadnicza szkoła zawodowa)
w zawodach z obszaru mechanicznego.
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Pracę w zawodzie oczyszczacz konstrukcji stalowych może wykonywać również osoba, która:
 została przyuczona do zawodu,
 uzyskała doświadczenie w trakcie pracy,
 odbyła
szkolenie
zorganizowane
w
przedsiębiorstwie
branży
metalowej
w wyspecjalizowanym ośrodku szkoleniowym.

lub

Podjęcie pracy w zawodzie oczyszczacz konstrukcji stalowych ułatwiają:
 dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w pokrewnym zawodzie szkolnym lakiernik lub
ślusarz,
 świadectwo potwierdzające kwalifikacje MG. 27 Wykonywanie prac lakierniczych w zawodzie
pokrewnym lakiernik lub MG.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
w zawodzie pokrewnym ślusarz,
 świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski w zawodzie (pokrewnym) lakiernik lub ślusarz,
nadawane w ramach kształcenia rzemieślniczego po zdaniu egzaminu organizowanego przez Izby
Rzemieślnicze.
Dodatkowymi atutami przy zatrudnieniu oczyszczacza konstrukcji stalowych są m.in.:
 suplementy Europass (w języku polskim i angielskim), wydawane na prośbę zainteresowanego
przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne oraz Izby Rzemieślnicze,
 certyfikaty lub zaświadczenia potwierdzające doskonalenie w zakresie oczyszczania konstrukcji
stalowych, organizowanych przez instytucje szkoleniowe,
 zaświadczenie potwierdzające ważność badań do pracy na wysokości powyżej 3m (tzw. badania
wysokościowe),
 uprawnienia z zakresu alpinizmu przemysłowego1.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie
kompetencji w ramach zawodu.

2.6. Możliwości rozwoju zawodowego, awansu i potwierdzania kompetencji
Możliwości rozwoju zawodowego i awansu
Pracownik w zawodzie oczyszczacz konstrukcji stalowych ma możliwość:
 rozpocząć pracę od stanowiska pomocnika, a następnie wraz z nabyciem doświadczenia
zawodowego awansować na samodzielne stanowisko,
 po nabyciu dalszego doświadczenia zawodowego, kompetencji organizacyjnych i w obszarze
kierowania ludźmi – awansować na stanowisko brygadzisty nadzorującego pracę małego zespołu
pracowników,
 założyć i prowadzić działalność gospodarczą w zakresie oczyszczania konstrukcji stalowych,
 posiadając wykształcenie zawodowe w zawodzie pokrewnym ślusarz, dalej kształcić się
w branżowej szkole II stopnia (w zawodzie technik mechanik) lub w liceum ogólnokształcącym
dla dorosłych, a następnie po zdaniu matury i ewentualnym ukończeniu uczelni wyższej (np. na
kierunku mechanika i budowa maszyn), awansować na stanowisko kierownicze (kierownika:
zmiany, działu, wydziału, produkcji, szefa produkcji, dyrektora technicznego),
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rozszerzać swoje kompetencje zawodowe poprzez kształcenie/szkolenie w zawodach
pokrewnych,
doskonalić swoje umiejętności, uczestnicząc w szkoleniach branżowych oraz organizowanych
przez pracodawców.

Możliwości potwierdzania kompetencji
Obecnie (2018 r.) w zawodzie oczyszczacz konstrukcji stalowych nie ma możliwości potwierdzania
kompetencji zawodowych w edukacji formalnej, jak i pozaformalnej.
Okręgowe Komisje Egzaminacyjne oferują możliwość potwierdzania kompetencji zawodowych
przydatnych w zawodzie oczyszczacz konstrukcji stalowych wchodzących w skład zawodu
(pokrewnego):
 lakiernik w zakresie kwalifikacji MG. 27 Wykonywanie prac lakierniczych,
 ślusarz w zakresie kwalifikacji MG.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń
i narzędzi.
Alternatywną drogę potwierdzania kompetencji w zawodzie oczyszczacz konstrukcji stalowych
oferuje system nauki zawodu w rzemiośle, który umożliwia zdobycie tytułu czeladnika, a następnie
mistrza w zawodzie pokrewnym lakiernik lub ślusarz. Dokumentami potwierdzającymi te tytuły są
odpowiednio: świadectwo czeladnicze oraz dyplom mistrzowski.
Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz
Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

2.7. Zawody pokrewne
Osoba zatrudniona w zawodzie oczyszczacz konstrukcji stalowych może rozszerzać swoje
kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
S

Technik mechanik
S
Lakiernik
Malarz-lakiernik konstrukcji i wyrobów metalowych
Piaskarz
Alpinista przemysłowy
Monter konstrukcji aluminiowych
Monter konstrukcji stalowych
s
Ślusarz
Szlifierz metali

Kod zawodu
311504
713201
713207
713208
713301
721403
721404
722204
722312

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie oczyszczacz konstrukcji stalowych wykonuje różnorodne zadania, do których
należą w szczególności:
Z1 Ocenianie warunków technicznych docelowego miejsca oczyszczania konstrukcji stalowych.
Z2 Wykonywanie obsługi codziennej i konserwacji4 narzędzi i urządzeń do oczyszczania konstrukcji
stalowych.
Z3 Przygotowywanie materiałów do prowadzenia oczyszczania.
Z4 Prowadzenie procesów oczyszczania zgodnie z technologią.
Z5 Kontrolowanie i dokumentowanie jakości wykonanej pracy.
8
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3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Oczyszczanie konstrukcji stalowych zgodnie
z technologią
Kompetencja zawodowa Kz1: Oczyszczanie konstrukcji stalowych zgodnie z technologią obejmuje
zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory
wiedzy i umiejętności.
Z1 Ocenianie warunków technicznych docelowego miejsca oczyszczania konstrukcji stalowych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:















Zasady i przepisy BHP, ochrony
przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz
ergonomii w zakresie zorganizowania
stanowiska pracy;
2
Dokumentację techniczną przebiegu procesu
oczyszczania realizowanego na stanowisku
pracy;
Podstawowe rodzaje profili i elementów
stalowych wykorzystywanych do budowy
konstrukcji stalowych;
Technologie wykonania konstrukcji stalowych;
Technologie oczyszczania konstrukcji stalowych;
Zasady doboru niezbędne do wykonania
czyszczenia konstrukcji stalowych materiałów,
narzędzi i urządzeń pomocnicze;
Rodzaje i sposoby wykorzystania środków
ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas
wykonywania procesów oczyszczania konstrukcji
stalowych.









Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony
przeciwpożarowej, ochrony środowiska,
ergonomii podczas organizowania stanowiska
pracy;
Czytać i interpretować zapisy dokumentacji
technologicznej procesu oczyszczania
konstrukcji stalowych;
Zidentyfikować rodzaje profili i elementów
konstrukcyjnych, której powierzchnia będzie
czyszczona;
Oceniać stan powierzchni konstrukcji i dobierać
technologie wykonania jej czyszczenia;
Gromadzić na stanowisku pracy niezbędne
materiały, narzędzia i urządzenia pomocnicze;
Dobierać środki ochrony indywidualnej
i zbiorowej stosowane podczas realizacji
procesu oczyszczania konstrukcji stalowych.

Z2 Wykonywanie obsługi codziennej i konserwacji narzędzi i urządzeń do oczyszczania
konstrukcji stalowych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:











Zasady i przepisy BHP, ochrony
przeciwpożarowej, ochrony środowiska,
ergonomii obowiązujące podczas wykonywania
obsługi codziennej i konserwacji urządzeń
stosowanych na stanowisku pracy;
Budowę oraz sposób działania maszyn
i urządzeń oczyszczania konstrukcji stalowych,
środków transportu, narzędzi i urządzeń
pomocniczych oraz aparatury kontrolno-pomiarowej wykorzystywanych na stanowisku
pracy;
Instrukcje obsługi i konserwacji urządzeń do
przeprowadzania oczyszczania konstrukcji
stalowych;
Zasady przeprowadzania obsług codziennych
i konserwacji maszyn i urządzeń do oczyszczania
konstrukcji stalowych, środków transportu,
narzędzi i urządzeń pomocniczych oraz
aparatury kontrolno-pomiarowej
wykorzystywanych na stanowisku pracy.
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Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony
przeciwpożarowej, ochrony środowiska
i ergonomii podczas wykonywania obsługi
codziennej i konserwacji narzędzi oraz urządzeń
do oczyszczania konstrukcji stalowych;
Wykonywać obsługę codzienną maszyn
i urządzeń stosowanych do oczyszczania
konstrukcji stalowych, środków transportu,
narzędzi i urządzeń pomocniczych oraz
aparatury kontrolno-pomiarowej
wykorzystywanych na stanowisku pracy zgodnie
z ich instrukcjami obsługi;
Wykonywać konserwację maszyn i urządzeń
wykorzystywanych do oczyszczania konstrukcji
stalowych, środków transportu, narzędzi
i urządzeń pomocniczych oraz aparatury
kontrolno-pomiarowej, wykorzystywanych na
stanowisku pracy zgodnie z instrukcjami
konserwacji;
Dokumentować wykonanie obsługi codziennej
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oraz konserwacji maszyn i urządzeń
oczyszczania konstrukcji stalowych, środków
transportu, narzędzi i urządzeń pomocniczych
oraz aparatury kontrolno-pomiarowej,
wykorzystywanych na stanowisku pracy.

Z3 Przygotowywanie materiałów niezbędnych do prowadzenia oczyszczania
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:














Procedurę przyjmowania materiałów do
urządzeń czyszczących (piaskownic, śrutownic);
Zasady składowania materiałów do urządzeń
czyszczących;
Procedurę przygotowania materiałów do
urządzeń czyszczących opisaną w karcie
technologicznej oraz instrukcji technologicznej;
Procedurę załadowania materiałów do urządzeń
czyszczących;
Budowę, sposób działania oraz przeznaczenie
narzędzi, urządzeń pomocniczych oraz środków
transportu wykorzystywanych do przyjmowania,
przygotowania materiałów do urządzeń
czyszczących;
3
Karty charakterystyki materiałów
niebezpiecznych;
Zasady i przepisy BHP, ochrony
przeciwpożarowej, ochrony środowiska,
ergonomii obowiązujące podczas
przygotowywania i ładowania materiałów do
urządzeń czyszczących.









Przyjmować materiały do urządzeń
czyszczących;
Przygotowywać materiały do urządzeń
czyszczących zgodnie z kartą technologiczną
oraz instrukcją technologiczną;
Użytkować narzędzia, urządzenia pomocnicze
oraz środki transportu wykorzystywane do
przyjmowania, przygotowania oraz załadunku
materiałów do urządzeń czyszczących;
Wykonywać prace związane
z przygotowywaniem i ładowaniem materiałów
do urządzeń czyszczących z zachowaniem zasad
i przepisów BHP, ochrony przeciwpożarowej,
ochrony środowiska i ergonomii, zgodnie z kartą
technologiczną oraz instrukcją technologiczną;
Użytkować narzędzia, urządzenia pomocnicze
oraz środki transportu wykorzystywane do
przyjmowania, przygotowania oraz załadunku
wsadu do pieca.

Z4 Prowadzenie procesów oczyszczania zgodnie z technologią
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Zasady i przepisy BHP, ochrony
przeciwpożarowej, ochrony środowiska,
ergonomii obowiązujące podczas użytkowania
urządzeń i maszyn oczyszczających;
Rodzaje właściwości metali i stopów metali;
Rodzaje oraz przebieg procesów oczyszczania
konstrukcji stalowych;
Zasady oczyszczania konstrukcji stalowych
wybraną metodą;
Sposób użytkowania urządzeń i maszyn
wykorzystywanych na stanowisku pracy.






Użytkować maszyny i urządzenia czyszczące
z zachowaniem zasad i przepisów BHP, ochrony
przeciwpożarowej, ochrony środowiska
i ergonomii;
Odczytywać z karty lub instrukcji
technologicznej wartości parametrów
realizowanego procesu oczyszczania;
Uruchamiać maszyny i urządzenia czyszczące
zgodnie z instrukcją użytkowania;
Wykonywać proces oczyszczania konstrukcji
stalowych zgodnie z wybraną metodą (ręcznie,
mechanicznie, chemicznie, cieplnie itp.) oraz
z obowiązującymi zasadami.

Z5 Kontrolowanie i dokumentowanie jakości wykonanej pracy
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:





Zasady i przepisy BHP, ochrony
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Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony
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przeciwpożarowej, ochrony środowiska,
ergonomii obowiązujące podczas kontrolowania
jakości wykonanej obróbki.
6
Procedury kontroli jakości wykonanej pracy;
Metody i zakres kontroli jakości wykonania
oczyszczania różnymi metodami;
Zasady użytkowania, konserwacji
i przechowywania narzędzi i przyrządów
pomiarowych;
Zasady przygotowywania dokumentacji
wykonanych prac.






przeciwpożarowej, ochrony środowiska,
ergonomii w trakcie wykonywania kontroli
jakości efektów procesu oczyszczania;
Oceniać wzrokowo jakość wykonanych prac oraz
wykonywać niezbędne pomiary w tym zakresie;
Użytkować, konserwować i przechowywać
narzędzia i urządzenia pomiarowe stosowane
do kontroli jakości wykonanego procesu
oczyszczania;
Sporządzać dokumentacji z wykonanych prac.

3.3. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie oczyszczacz konstrukcji stalowych powinien posiadać kompetencje społeczne
niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.
W szczególności pracownik jest gotów do:








Ponoszenia odpowiedzialności za skutki podejmowanych działań oraz za powierzony sprzęt
i narzędzia wykorzystywane na stanowisku pracy podczas wykonywania robót związanych
z oczyszczaniem konstrukcji stalowych.
Dostosowywania zachowania do zmiennych okoliczności pracy podczas wykonywania robót
związanych z oczyszczaniem konstrukcji stalowych.
Podejmowania współpracy w grupie podczas wykonywania robót związanych z oczyszczaniem
konstrukcji stalowych.
Podnoszenia własnych kompetencji zawodowych w zakresie wykonywanych robót związanych
z oczyszczaniem konstrukcji stalowych.
Oceniania i weryfikowania wykonywanych przez siebie prac w zakresie robót związanych
z oczyszczaniem konstrukcji stalowych.
Oceniania zagrożenia zdrowia oraz życia i podejmowania działań adekwatnych do stopnia
zagrożenia podczas wykonywania robót związanych z oczyszczaniem konstrukcji stalowych.
Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową i obowiązującymi przepisami w branży
mechanicznej.

3.4. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu
Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do
rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały
one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu
oczyszczacz konstrukcji stalowych.
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Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu
Umiejętności matematyczne
Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania
Sprawność motoryczna
Planowanie i organizowanie pracy
Wywieranie wpływu/przywództwo
Komunikacja ustna
Współpraca w zespole
Rozwiązywanie problemów
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Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu oczyszczacz konstrukcji stalowych

Uwaga:
Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu
Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

3.5. Powiązanie kompetencji zawodowych z opisami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji
oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji
Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie oczyszczacz konstrukcji stalowych nawiązują do
opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.
Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny
dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu
Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:
 Zintegrowany System Kwalifikacji: https://www.kwalifikacje.gov.pl
 Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

4. ODNIESIENIE DO SYTUACJI ZAWODU NA RYNKU PRACY I MOŻLIWOŚCI
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie
Oczyszczacz konstrukcji stalowych może być zatrudniony przy oczyszczaniu konstrukcji stalowych tj.
mostów, wież, słupów lub masztów oraz przy produkcji wyrobów metalowych.
Miejscem zatrudnienia mogą być:
 zakłady usługowe i duże przedsiębiorstwa produkcyjne związane z budową i oczyszczaniem
konstrukcji stalowych,
 przedsiębiorcy realizujący usługi oczyszczania i konserwacji konstrukcji stalowych,
 przedsiębiorstwa remontowo-budowlane,
 zakłady produkujące wyroby metalowe.
Oczyszczacz konstrukcji stalowych może prowadzić własną działalność gospodarczą związaną
z oczyszczaniem konstrukcji stalowych.
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WAŻNE:
Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:
http://oferty.praca.gov.pl
Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na
dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:
Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:
http://mz.praca.gov.pl
https://www.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe
Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl
Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:
Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl
Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl
Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl
Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl
Pomorskie – http://www.porp.pl
Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl
Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl
Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynkupracya
Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl
Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:
http://zielonalinia.gov.pl
Portal Prognozowanie Zatrudnienia:
www.prognozowaniezatrudnienia.pl
Portal EU Skills Panorama:
http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en
Europejski portal mobilności zawodowej EURES:
https://eures.praca.gov.pl
https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach
zawodu
Kształcenie
Obecnie (2018 r.) w ramach systemu kształcenia zawodowego nie przygotowuje się kandydatów do
pracy w zawodzie oczyszczacz konstrukcji stalowych.
Kompetencje przydatne do wykonywania zawodu oczyszczacz konstrukcji stalowych można uzyskać
podejmując:
 kształcenie w branżowej szkole I stopnia, w zawodzie pokrewnych lakiernik lub ślusarz,
 szkolenie w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie kwalifikacji:
 MG.27 Wykonywanie prac lakierniczych, w zawodzie pokrewnym lakiernik, lub
 MG.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
Kształcenie w zakresie kwalifikacyjnego kursu zawodowego (dla dorosłych) mogą prowadzić:
 publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe,
 niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych, prowadzące kształcenie
zawodowe,
 publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego,
ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 instytucje rynku pracy prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową,
 podmioty prowadzące działalność oświatową na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców.
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Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie pokrewnym lakiernik lub ślusarz potwierdzają (również
w trybie eksternistycznym) Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.
Alternatywną formą kształcenia w zawodzie oczyszczacz konstrukcji stalowych jest kształcenie
rzemieślnicze (z udziałem pracodawców rzemieślników), które umożliwia nabycie tytułu czeladnika,
a następnie mistrza w zawodzie pokrewnym lakiernik lub ślusarz. Kompetencje w tych zawodach
potwierdzają Izby Rzemieślnicze.
Szkolenie
W większości przypadków przedsiębiorstwa specjalizujące się w oczyszczaniu konstrukcji stalowych
same prowadzą szkolenia kandydatów i pracowników w zawodzie oczyszczacz konstrukcji stalowych.
Szkolenia mogą być również oferowane przez szkoły, ośrodki i centra kształcenia zawodowego oraz
inne instytucje działające na rynku usług szkoleniowych w zakresie oczyszczania konstrukcji
stalowych.
Przykładowo, tematyka szkoleń może dotyczyć:
 postępowania z substancjami i preparatami niebezpiecznymi – w przypadku pracy
w specjalistycznej firmie, stosującej metody oczyszczania z użyciem substancji i preparatów
niebezpiecznych,
 obsługi szlifierki kątowej, szlifowania spawów konstrukcji stalowych.
Z reguły organizatorzy tych szkoleń poświadczają uzyskane przez uczestników kompetencje
stosownymi certyfikatami/zaświadczeniami.
WAŻNE:
Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach
zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:
Szkolnictwo wyższe:
www.wybierzstudia.nauka.gov.pl
Szkolnictwo zawodowe:
https://www.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-zawodowe-i-ustawiczne
http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod
https://zrp.pl
Szkolenia zawodowe:
Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris
Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
Inne źródła danych:
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl
Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

4.3. Zarobki osób wykonujących dany zawód/daną grupę zawodów
Obecnie (2018 r.) wynagrodzenie osób pracujących w zawodzie oczyszczacz konstrukcji stalowych
jest zróżnicowane i wynosi od 2600 zł do 3800 zł brutto miesięcznie w przeliczeniu na jeden etat.
Na poziom wynagrodzenia oczyszczacza konstrukcji stalowych ma wpływ m.in.:
 forma własności pracodawcy (prywatny, publiczny),
 zakres wykonywanych zadań i obowiązków,
 liczba przedsiębiorstw działających na danym terenie,
 region Polski,
 wielkość aglomeracji,
 koniunktura na rynku pracy.
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WAŻNE:
Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność.
Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:
Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy
Przykładowe portale informujące o zarobkach:
https://wynagrodzenia.pl/gus
https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach
https://sedlak.pl/raporty-placowe
https://zarobki.pracuj.pl
https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen
https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie
W zawodzie oczyszczacz konstrukcji stalowych możliwości zatrudnienie osób niepełnosprawnych są
ograniczone.
Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie oczyszczacz
konstrukcji stalowych jest identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie technicznych
i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:
 z niewielką dysfunkcją narządu wzroku (04-0), pod warunkiem stosowania szkieł korekcyjnych,
dobrego oświetlenia,
 słabosłyszących (03-L), gdy stosują aparaty słuchowe umożliwiające swobodną komunikację
(z wyłączeniem czynności, podczas których praca musi być wykonywana w hałasie) oraz pod
warunkiem zapewnienia im odpowiedniej pomocy technicznej, a także właściwego
przygotowania środowiska i stanowiska pracy, pod kątem możliwości percepcji sygnałów
alarmowych,
 z niewielkimi zaburzeniami mowy (03-L).
WAŻNE:
Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie po
indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

5. ODNIESIENIE DO EUROPEJSKIEJ KLASYFIKACJI
UMIEJĘTNOŚCI/KOMPETENCJI, KWALIFIKACJI I ZAWODÓW (ESCO)
Europejska klasyfikacja umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów (European
Skills/Competences, Qualifications and Occupations – ESCO) jest narzędziem łączącym rynek edukacji
z rynkiem pracy. ESCO jest częścią strategii „Europa 2020”. W klasyfikacji określono i uszeregowano
umiejętności, kompetencje, kwalifikacje i zawody istotne dla unijnego rynku pracy oraz kształcenia
i szkolenia. Tworzenie europejskiego rynku pracy, a w przyszłości wspólnego obszaru kształcenia
ustawicznego wymaga, aby zdobywane przez jednostki umiejętności oraz kwalifikacje były zrozumiałe
oraz łatwo porównywalne między krajami, a także – by promowały mobilność wśród pracowników.
Obecnie (2018 r.) klasyfikacja ESCO jest dostępna w 27 językach (w 24 językach UE, islandzkim,
norweskim i arabskim) za pośrednictwem platformy ESCO:
https://ec.europa.eu/esco/portal/home
Klasyfikacja ESCO została oparta na trzech filarach i pokazuje w sposób systematyczny relacje między
nimi:
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• Zawody: https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation
• Umiejętności/Kompetencje: https://ec.europa.eu/esco/portal/skill
• Kwalifikacje: https://ec.europa.eu/esco/portal/qualification

6. ŹRÓDŁA DODATKOWYCH INFORMACJI O ZAWODZIE
Podstawowe regulacje prawne:
Stan prawny na dzień: 31.10. 2018 r.

















Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
986, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 954, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1265 i 1149, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania
niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
1932).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1267).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
(Dz. U. poz. 1663).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy
programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 860, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. 622, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu
czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych
przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. poz. 89, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk
drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym –
poziomy 1–8 (Dz. U. poz. 537).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 227).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych,
budowlanych i drogowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 583).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach
związanych z wysiłkiem fizycznym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1139).

Literatura branżowa:




Biegus A.: Stalowe budynki halowe. Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2006.
Blicharski M.: Inżynieria materiałowa. Stal. WNT, Warszawa 2009.
Dobrzański L. A.: Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo. WNT, Warszawa 2002.
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Figurski J., Popis S.: Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki
ręcznej. Kwalifikacja M.20.1. Podręcznik do nauki zawodu technik mechanik i ślusarz.
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2015.
Popek M.: Konstrukcje budowlane. Podręcznik do nauki zawodu technik budownictwa.
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2015.
Rykaluk K.: Konstrukcje metalowe. Część 1. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław
2016.
Włodarczyk W.: Konstrukcje stalowe. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2010.

Zasoby internetowe [dostęp: 31.10. 2018]:











Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
Centralny Instytut Ochrony Pracy: https://www.ciop.pl
Informator dotyczący egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lakiernik 713201:
https://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/713201.pdf
Informator dotyczący egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (kształcenie według
podstawy programowej z 2017 r.) ślusarz 722204:
https://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/722204.pdf
Instytut Inżynierii Materiałowej: https://inom.polsl.pl/index.php/publikacje/index/s/all/871
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS:
http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardy-orzecznictwa-lekarskiego-zus
Wyszukiwarka opisów zawodów: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacjazawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow
Związek Rzemiosła Polskiego – Wykaz standardów egzaminacyjnych:
https://zrp.pl/dzialalnosc-zrp/oswiata-zawodowa/egzaminy/standardy-egzaminacyjne/wykazstandardow-egzaminacyjnych

7. SŁOWNIK POJĘĆ
7.1. Definicje powiązane z opisem informacji o zawodzie (zawodoznawcze)
Nazwa pojęcia

Definicja pojęcia

Awans zawodowy

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje awansu – pionowy oraz poziomy. Awans pionowy
oznacza zmianę stanowiska na wyższe w hierarchii przedsiębiorstwa/organizacji oraz przyznanie
wyższego wynagrodzenia i poszerzenie uprawnień, np. awans polegający na osiągnięciu
wyższego stopnia wymagań formalnych w policji, w wojsku, mianowanie na wyższy stopień –
awans nauczycielski. Awans poziomy oznacza zmianę stanowiska niepociągającą za sobą zmiany
pozycji pracownika w hierarchii firmy, np. objęcie dodatkowego stanowiska przez pracownika,
powierzenie nowych zadań, rozszerzenie uprawnień i zakresu podejmowanych decyzji.

Czynności
zawodowe

Są to działania podejmowane w ramach zadania zawodowego i dające efekt w postaci realizacji
celu przewidzianego w zadaniu zawodowym.

Edukacja formalna

Kształcenie realizowane przez publiczne i niepubliczne szkoły oraz inne podmioty systemu
oświaty, uczelnie oraz inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego w ramach programów, które
prowadzą do uzyskania kwalifikacji pełnych oraz kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów
podyplomowych (zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym) albo kwalifikacje w zawodzie
(zgodnie z przepisami oświatowymi).

Edukacja
pozaformalna

Kształcenie i szkolenie realizowane w ramach programów, które nie prowadzą do uzyskania
kwalifikacji pełnych lub kwalifikacji właściwych dla edukacji formalnej.

Efekty uczenia się

Wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne nabyte w procesie uczenia się (w ramach
edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne).
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Europejskie Ramy
Kwalifikacji (ERK)

Przyjęta w Unii Europejskiej struktura i opis poziomów kwalifikacji umożliwiająca porównanie
kwalifikacji uzyskiwanych w różnych państwach. W ERK wyróżniono 8 poziomów kwalifikacji
opisywanych za pomocą efektów uczenia się (wiedza, umiejętności i kompetencje). ERK stanowi
układ odniesienia do krajowych ram kwalifikacji, w tym do PRK.

Kody
niepełnosprawności

Są symbolami rodzaju schorzenia, które ma decydujący wpływ na to, do jakich prac osoba
niepełnosprawna może być kierowana, a do jakich nie powinna ze względu na jej zdrowie
i skuteczność pracy na danym stanowisku. Podstawowe kody niepełnosprawności:
01-U upośledzenie umysłowe,
02-P choroby psychiczne,
03-L zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu,
04-O choroby narządu wzroku,
05-R upośledzenie narządu ruchu,
06-E epilepsja,
07-S choroby układu oddechowego i krążenia,
08-T choroby układu pokarmowego,
09-M choroby układu moczowo-płciowego,
10-N choroby neurologiczne,
11-I inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby
zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego,
12-C całościowe zaburzenia rozwojowe.

Kompetencje
społeczne

Jest to rozwinięta w toku uczenia się zdolność kształtowania własnego rozwoju oraz
autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym,
z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania.

Kompetencje
kluczowe

Są to kompetencje (połączenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) integracji
społecznej i zatrudnienia potrzebne w życiu zawodowym i pozazawodowym oraz do bycia
aktywnym obywatelem. Na potrzeby opracowania informacji o zawodach wyróżniono
9 kompetencji, które zostały wybrane i pogrupowane ze zbioru 15 kompetencji kluczowych
wyodrębnionych w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − Projekt PIAAC
prowadzonym cyklicznie przez OECD.
Jest to układ wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do wykonywania,
w ramach wydzielonego zakresu pracy w zawodzie zestawu zadań zawodowych. Posiadanie jednej
lub kilku kompetencji zawodowych powinno umożliwić zatrudnienie na co najmniej jednym
stanowisku pracy w zawodzie.

Kompetencja
zawodowa

Kwalifikacja

Oznacza zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych
nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne,
zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało
sprawdzone w procesie walidacji oraz formalnie potwierdzone przez uprawniony podmiot
certyfikujący. W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji wyodrębniono 4 rodzaje kwalifikacji: pełne,
cząstkowe, rynkowe i uregulowane.

Polska Rama
Kwalifikacji (PRK)

Opis ośmiu wyodrębnionych w Polsce poziomów kwalifikacji odpowiadających odpowiednim
poziomom Europejskich Ram Kwalifikacji sformułowany za pomocą ogólnych charakterystyk
efektów uczenia się dla kwalifikacji na poszczególnych poziomach ujętych w kategoriach wiedzy,
umiejętności i kompetencji społecznych.

Potwierdzanie
kompetencji

Jest to proces polegający na sprawdzeniu, czy kompetencje wymagane dla danej kwalifikacji
zostały osiągnięte. Terminy o podobnym znaczeniu: „walidacja”, „egzaminowanie”. Proces ten
prowadzi do certyfikacji − wydania przez upoważnioną instytucję „dyplomu”, „świadectwa”,
„certyfikatu”.

Sektorowa Rama
Kwalifikacji (SRK)

Opis poziomów kwalifikacji funkcjonujących w danym sektorze lub branży; poziomy Sektorowych
Ram Kwalifikacji odpowiadają odpowiednim poziomom Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Sprawności
sensomotoryczne

Są to sprawności związane z funkcjonowaniem narządów zmysłów (wzroku, słuchu, smaku,
powonienia, dotyku) oraz narządu ruchu (sprawność rąk, precyzja ruchów rąk, sprawność nóg,
koordynacja wzrokowo-ruchowa itp.).

Stanowisko pracy

Jest to miejsce pracy w strukturze organizacyjnej, np. przedsiębiorstwa, instytucji, organizacji,
w ramach którego pracownik wykonuje zadania zawodowe stale lub okresowo. Do prawidłowego
wykonywania zadań na danym stanowisku pracy konieczne jest posiadanie wiedzy, umiejętności
oraz kompetencji społecznych właściwych dla kompetencji zawodowych wyodrębnionych
w zawodzie.
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Tytuł zawodowy

Jest przyznawany osobie, która udowodniła, że posiada określony zasób wiedzy i umiejętności
potrzebny do wykonywania danego zawodu. W niektórych grupach zawodowych (technicy,
lekarze, rzemieślnicy) istnieją ustawowo zadekretowane nazwy i hierarchie tych tytułów, podczas
gdy w innych nie ma takich systemów. Przykładowo tytuły zawodowe uzyskiwane w szkołach
i placówkach oświaty to: robotnik wykwalifikowany i technik, w rzemiośle: uczeń, czeladnik, mistrz,
w kulturze fizycznej: trener, instruktor, menedżer sportu.

Umiejętności

Jest to przyswojona w procesie uczenia się zdolność do wykonywania zadań i rozwiązywania
problemów właściwych dla dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Uprawnienia
zawodowe

Oznaczają posiadanie prawa do wykonywania czynności zawodowych (zawodu), do których dostęp
jest ograniczony poprzez przepisy prawne przewidujące konieczność posiadania odpowiedniego
wykształcenia, spełnienia wymagań kwalifikacyjnych lub innych dodatkowych wymagań.

Uczenie się
nieformalne

Uzyskiwanie efektów uczenia się poprzez różnego rodzaju aktywność poza edukacją formalną
i edukacją pozaformalną, w tym poprzez samouczenie się i doświadczenie uzyskane w pracy.

Walidacja

Oznacza sprawdzenie, czy osoba ubiegająca się o nadanie określonej kwalifikacji, niezależnie od
sposobu uczenia się (edukacja formalna, pozaformalna i uczenie się nieformalne) tej osoby,
osiągnęła wyodrębnioną część lub całość efektów uczenia się wymaganych dla tej kwalifikacji.

Wiedza

Jest to zbiór opisów obiektów i faktów, zasad, teorii oraz praktyk przyswojonych w procesie
uczenia się, odnoszących się do dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Wykształcenie

Oznacza rezultat procesu kształcenia w zakresie ogólnym i specjalistycznym charakteryzowany na
podstawie:
 poziomu wykształcenia odpowiadającego poziomowi ukończonej szkoły (np. wykształcenie:
podstawowe, gimnazjalne, ponadpodstawowe, ponadgimnazjalne, czeladnicze, policealne,
wyższe (pierwszy, drugi i trzeci stopień),
 profilu wykształcenia (ukończonej szkoły) lub dziedziny wykształcenia (kierunek lub kierunek
i specjalność ukończonej szkoły wyższej lub wyższej szkoły zawodowej).

Zadanie zawodowe

Jest to logiczny wycinek lub etap pracy w ramach zawodu o wyraźnie określonym początku i końcu
wykonywany na stanowisku pracy. Na zadanie zawodowe składa się układ czynności zawodowych
powiązanych jednym celem, kończący się określonym wytworem, usługą lub istotną decyzją.
W wyniku podziału pracy każdy zawód różni się wykonywanymi zadaniami, na które składają się
czynności zawodowe.
Jest to zbiór zadań zawodowych wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy,
wykonywanych przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji i kompetencji
(wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki.
Wykonywanie zawodu stanowi źródło utrzymania.

Zawód

Zintegrowany
System Kwalifikacji
(ZSK)

Wyodrębniona część Krajowego Systemu Kwalifikacji, w której obowiązują określone w ustawie
standardy opisywania kwalifikacji oraz przypisywania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do
kwalifikacji, zasady włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i ich
ewidencjonowania w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK), a także zasady i standardy
certyfikowania kwalifikacji oraz zapewniania jakości nadawania kwalifikacji.
Informacje o ZSK są dostępne pod adresem: https://www.kwalifikacje.gov.pl

Zintegrowany
Rejestr Kwalifikacji
(ZRK)

Rejestr publiczny prowadzony w systemie teleinformatycznym ewidencjonujący kwalifikacje
włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Informacje o ZRK są dostępne pod adresem:
https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

7.2. Definicje związane z wykonywaniem zawodu (branżowe)
Lp.

Nazwa pojęcia

1

Alpinizm przemysłowy

Definicja
Rodzaj pracy na wysokości w podwieszeniu lub
w podparciu, który wykształcił się poprzez
wykorzystanie technik wspinaczkowych
i jaskiniowych do pracy.
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Źródło
https://prezi.com/psx69wtaoa
xc/alpinizm
[dostęp: 31.10.2018]
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2

Dokumentacja
techniczna

W jej skład wchodzi dokumentacja konstrukcyjna
obejmująca dokumenty związane z konstrukcją
(budową, postacią geometryczną) projektowanego
wyrobu (rysunki, obliczenia opisy) oraz
dokumentacja technologiczna określająca
technologie wykonania poszczególnych części.

Rutkowski A.: Części maszyn.
Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne, Warszawa
2007

3

Karta charakterystyki

Dokument zawierający opis zagrożeń, które może
spowodować określona substancja lub mieszanina
chemiczna (preparat), a także podstawowe dane
fizykochemiczne na jej temat. Jej podstawowym
celem jest informowanie o potencjalnych
zagrożeniach związanych z daną substancją
(mieszaniną), metodach ich zapobiegania oraz
procedurach, jakie należy wykonać w razie
wystąpienia skażenia opisywaną substancją
(mieszaniną).

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
http://www.ekotox.org/kartacharakterystyki-kch/ktopowinien-sporzdzi-kartcharakterystyki
[dostęp: 31.10.2018]

4

Konserwacja

Wykonanie robót mających na celu utrzymanie
obiektu w dobrym stanie, zabezpieczenie przed
szybkim zużyciem albo zniszczeniem.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
https://www.prawo.pl/biznes/
remont-czy-konserwacjadefinicje,152085.html
[dostęp: 31.10.2018]

5

Konstrukcja stalowa

Obiekty budowlane, w których głównymi
elementami nośnymi, przekazującymi obciążenia na
fundamenty są proste elementy stalowe lub ich
większe zespoły. Konstrukcje stalowe zyskały
niezwykle dużą popularność szczególnie jako
podstawa do konstrukcji hal, magazynów czy hal
produkcyjnych.

http://www.konstrukcjestalowe.org
[dostęp: 31.10.2018]

6

Kontrolowanie jakości

Działania mające na celu sprawdzenie, mierzenie lub
testowanie jednej lub więcej charakterystyk
produktu i odnoszenie wyników do
wyspecjalizowanych wymagań w celu potwierdzenia
zgodności.

https://mfiles.pl/pl/index.php
/Kontrola_jako%C5%9Bci
[dostęp: 31.10.2018]

7

Oczyszczarka
hydrodynamiczna

Urządzenie wykorzystujące strumień zimnej lub
gorącej wody pod wysokim ciśnieniem, kierowanej
na czyszczoną powierzchnię poprzez specjalne
dysze (punktowe, płaskie, wirujące itp.).

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
https://www.anticorr.eu/kate
goria/piaskarki-oczyszczarki
[dostęp: 31.10.2018]

8

Piaskownica

Narzędzie do wykonywania obróbki udarowo-ściernej powierzchni metalowych strumieniem
piasku kwarcowego.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
https://encyklopedia.pwn.pl/s
zukaj/piaskowanie.html
[dostęp: 31.10.2018]

9

Pokrycia izolacyjne

Pokrycia oddzielające kogoś lub coś od otoczenia
i jego wpływów.

https://sjp.pwn.pl/slowniki/iz
olacja.html
[dostęp: 31.10.2018]

10

Pokrycie antykorozyjne

Warstwa wytworzona na powierzchni konstrukcji
stalowych w celu zabezpieczenia jej przed korozją.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
https://www.ankom.pl/powlokiochronne.html
[dostęp: 31.10.2018]
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11

Praca na wysokości

Pracą na wysokości w rozumieniu Rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy z póżn. zm.(tekst
jedn.: Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650, ze zm.) jest
praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na
wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi
lub ziemi.

www.ciop.pl
[dostęp: 31.10.2018]

12

Rdza

Krucha, porowata, zwykle brunatna warstwa tlenków,
wodorotlenków i niekiedy soli żelaza, tworząca się na
wyrobach z żelaza i stali pod wpływem czynników
korodujących.

https://encyklopedia.pwn.pl/s
zukaj/rdza.html
[dostęp: 31.10.2018]

13

Skrobak

Narzędzie używane w technice do skrobania,
oczyszczania lub wygładzania powierzchni
przedmiotów.

https://sjp.pwn.pl/slowniki/sk
robak.html
[dostęp: 31.10.2018]

14

Szlifierka

Szlifierki są przeznaczone do obróbki za pomocą
ściernic przedmiotów metalowych oraz z tworzyw
sztucznych skrawalnych, a w szczególności do
obróbki wykończeniowej przedmiotów stalowych
ulepszanych cieplnie (o dużej twardości do HRC=65
i więcej), przy małych naddatkach obróbkowych.
Szlifowanie zapewnia uzyskanie wymiarów w klasach
dokładności IT 7-2 i chropowatości powierzchni
w klasach 9-12.

http://www.ktmia.ath.
bielsko.pl
[dostęp: 31.10.2018]

15

Śrutownica

Urządzenie do obróbki plastycznej powierzchni
przez uderzanie przedmiotu stalowymi lub
żeliwnymi ziarnami (zw. śrutem), wyrzucanymi np.
w strumieniu sprężonego powietrza.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
https://encyklopedia.pwn.pl/s
zukaj/%C5%9Brutowanie.html
[dostęp: 31.10.2018]

16

Wiertarka

Urządzenie służące do wiercenia lub pogłębiania
otworów.

www.pl.glosbe.com
[dostęp: 31.10.2018]

17

Zgorzelina

Warstwa tlenków metali, powstająca na
powierzchni przedmiotów metalowych, podczas
nagrzewania ich do wysokich temperatur
w atmosferze utleniającej (z. pierwotna) lub
podczas obróbki na gorąco i chłodzenia (z. wtórna).

https://encyklopedia.pwn.pl/s
zukaj/zgorzelina.html
[dostęp: 31.10.2018]
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www.psz.praca.gov.pl

ZASTOSOWANIE INFORMACJI O ZAWODACH
Wsparcie dla pracowników i klientów instytucji rynku pracy w zakresie:

• skutecznego podejmowania decyzji dotyczących wyboru zawodu,
pracy/zatrudnienia,
• nabywania nowych lub rozszerzania już posiadanych kompetencji zawodowych,
• zmiany kwalifikacji zawodowych zgodnie z potrzebami rynku pracy,
• dopasowywania treści szkoleń kontraktowanych przez urzędy pracy do
potrzeb rynku pracy.

Wsparcie dla różnych grup interesariuszy w zakresie:
•
•
•
•
•

poradnictwa i doradztwa zawodowego,
tworzenia i aktualizacji ofert szkoleniowych dla rynku pracy,
dostosowania oferty kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy,
tworzenia i aktualizacji opisów stanowisk pracy,
przygotowania lub aktualizacji opisu kwalifikacji rynkowych wprowadzanych
do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
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