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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Inspektor ochrony środowiska 325504

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu




Asystent ochrony środowiska.
Inspektor ochrony środowiska.
Inspektor ochrony środowiska w przedsiębiorstwie.

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


3257 Environmental and occupational health inspectors and associates.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):


Sekcja O – Administracja publiczna. Obowiązkowe zabezpieczenie społeczne.

1.4. Notka metodologiczna, autorzy i eksperci opiniujący
Notka metodologiczna
Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:
 analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe), źródeł internetowych oraz
wyników badań i analiz prowadzonych w projekcie SPO RZL (2006-2007) „Opracowanie
i upowszechnianie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych”,
 analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu
Publicznych Służb Zatrudnienia,
 badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w maju 2018 r.,
 zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. spraw
walidacji i jakości informacji o zawodach.
Autorzy i eksperci opiniujący
Zespół Ekspercki:




Anna Dębowiec – Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, Warszawa.
Wiesław Steinke – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie, Szczecin.
Aleksandra Stachura – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:



Maria Widerszal-Bazyl – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa.
Maria Konarska – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa.

Recenzenci:



Urszula Suchenia – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach, Kielce.
Joanna Pepłowska – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, Łódź.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Joanna Kostecka – Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej, Rzeszów.
Paweł Rozowski – Stowarzyszenie Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, Warszawa.
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Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.
WAŻNE:
W tekście opisu informacji o zawodzie występują podkreślania wybranych określeń wraz z indeksem górnym,
który wskazuje numer definicji w słowniku branżowym w punkcie 7.2.

2. OPIS ZAWODU
2.1. Synteza zawodu
Inspektor ochrony środowiska odpowiada za kontrolowanie (planowanie i prowadzenie kontroli oraz
działań pokontrolnych2) przestrzegania przepisów prawa przez podmioty korzystające ze
środowiska13, a także decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska18.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Inspektor ochrony środowiska przede wszystkim wykonuje nadzór zakładów, jednostek
organizacyjnych8 i osób fizycznych, korzystających ze środowiska. Ponadto sprawuje kontrole
podmiotów korzystających ze środowiska. Kontrole te mogą być prowadzone w terenie (na terenie
zakładu19 lub w miejscach prowadzenia działalności gospodarczej) lub w oparciu o dokumenty (tzw.
kontrole dokumentacyjne). W przypadku stwierdzenia wykroczenia inspektor posiadający stosowne
upoważnienie może udzielać pouczeń lub nakładać grzywny w drodze mandatu karnego.
Inspektor także uczestniczy w procesie przygotowywania planów działalności kontrolnej,
rozpatrywania skarg i wniosków o interwencję, sporządzania raportów, sprawozdań oraz innego
rodzaju informacji, w tym np. edukuje i przygotowuje do zmian przepisów prawa.
W przypadku zatrudnienia w Inspekcji Ochrony Środowiska inspektor posiada uprawnienia
do pouczania i nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Inspektor zatrudniony
w administracji publicznej (rządowej i samorządowej) prowadzi postępowania administracyjne
i przygotowuje projekty zarządzeń, wystąpień, postanowień oraz decyzji administracyjnych. Inspektor
zatrudniony w przedsiębiorstwie wykonuje wewnętrzne zadania kontrolne i egzekucyjne w imieniu
przedsiębiorcy. Inspektor ochrony środowiska może także sprawować funkcje doradcze, edukacyjne
i instruktażowe.
Sposoby wykonywania pracy
Dla inspektora ochrony środowiska najważniejsze sposoby wykonywania pracy to:
 kontrolowanie podmiotów korzystających ze środowiska,
 dokonywanie oceny stanu środowiska na podstawie dostępnych danych w ramach Państwowego
Monitoringu Środowiska12,
 prowadzenie postępowań administracyjnych określających warunki korzystania ze środowiska,
a w przypadku ich nieprzestrzegania podejmowanie działań pokontrolnych,
 ustalanie przyczyn i uczestniczenie w procesie usuwania skutków zdarzenia o charakterze
poważnej awarii14,
 opracowanie dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji określających warunki korzystania ze
środowiska1,
 przygotowanie przedsiębiorstwa do uzyskania audytu ekologicznego (np. ISO7 lub EMAS3),
 sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie
objętym właściwością organów rządowych lub samorządowych,
 sporządzanie różnego rodzaju programów, raportów, sprawozdań i opracowań,
 gromadzenie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających
szczególne zagrożenie dla środowiska,
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udostępnianie informacji dotyczących środowiska,
prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych,
sporządzanie lub ocena przeglądu ekologicznego w celu ustalenia rodzajów oddziaływań instalacji
i ich zakresu,
nadzorowanie i ocena wpływu działalności na środowisko oraz wypracowywanie działań
mających na celu minimalizację negatywnego wpływu.

WAŻNE:
Inspektor ochrony środowiska kontroluje przestrzeganie przepisów ochrony środowiska. Z tego względu
powinien na bieżąco uzupełniać swoją wiedzę z tego zakresu, zarówno we własnym zakresie, jak i poprzez
uczestnictwo w szkoleniach.
Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2, 3.3, 3.4 i 3.5.

2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja
pracy)
Warunki pracy
Praca może być wykonywana:
 w pomieszczeniach biurowych,
 w laboratoriach,
 na terenie należącym do osób prywatnych lub w miejscach prowadzonej działalności
gospodarczej, w tym na wolnym powietrzu,
 w miejscach wystąpienia zdarzeń o charakterze poważnej awarii.
Praca w tym zawodzie często wykonywana jest w trudnych warunkach atmosferycznych, na
wysokości, w wykopach, w niektórych przypadkach poza godzinami pracy urzędu.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Inspektor ochrony środowiska w zależności od miejsca wykonywania czynności w działalności
zawodowej wykorzystuje następujące urządzenia:
 urządzenia biurowe (np.: komputer, kserokopiarka, skaner, telefon, faks, oprogramowanie
informatyczne do gromadzenia i przetwarzania danych),
 narzędzia pomiarowe (np.: poziomica, miara, dalmierz),
 specjalistyczną aparaturę pomiarowo-badawczą, laboratoryjną (np.: do pobierania próbek oraz
wykonywania analiz),
 inne (np.: samochód, odbiornik GPS, aparat fotograficzny, kamera, dron).
Organizacja pracy
Inspektor ochrony środowiska w zależności od miejsca pracy, wykonywanych zadań zawodowych
i liczby osób zatrudnionych w urzędzie lub przedsiębiorstwie, może pracować indywidualnie lub
zespołowo. Osoby w tym zawodzie zwykle pracują w systemie jednozmianowym, rzadziej
w dwuzmianowym (w przedsiębiorstwie), w stałych godzinach pracy.
Do kontroli w terenie inspektor (pracujący w administracji publicznej) wykorzystuje pojazdy
służbowe, w tym specjalistyczne z zainstalowaną aparaturą kontrolno-pomiarową, z wyjątkiem
przypadków, gdy przedmiot kontroli znajduje się w pobliżu miejsca pracy inspektora. Kontrole
planowe prowadzone są w oparciu o wcześniej zatwierdzony plan kontroli (np. roczny, kwartalny).
Kontrole pozaplanowe mogą być wykonywane na wniosek osób fizycznych lub instytucji, posła RP,
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radnego, organu administracji publicznej. W zależności od skali problemu lub zakresu, kontrola może
być prowadzona przez zespół inspektorów lub samodzielnie.
W przypadku inspektorów wykonujących zadania związane z oceną stanu środowiska zakres
czynności zawodowych, w tym działań w terenie, jest ustalany przez przełożonych lub wynika
bezpośrednio z regulacji formalno-prawnych. Inspektor zatrudniony w korpusie służby cywilnej9
podlega okresowej ocenie pracy przez przełożonego według ściśle określonych w przepisach
procedur. Inspektor zatrudniony w przedsiębiorstwie wykonuje swoje zadania w oparciu
o obowiązujący w danym zakładzie regulamin pracy oraz indywidualnie przydzielony zakres
stanowiskowy.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
Inspektor ochrony środowiska może być narażony na zagrożenia:
fizyczne (mechaniczne):
 hałas,
 drgania (wibracja),
 promieniowanie (jonizujące, podczerwone, nadfioletowe, laserowe),
 pole elektromagnetyczne,
 elektryczność statyczna,
 pyły przemysłowe;
czynniki niebezpieczne mogące prowadzić do urazów:
 poruszające się maszyny,
 ruchome elementy maszyn,
 przemieszczające się wyroby i materiały,
 ostre oraz wystające elementy i krawędzie;
chemiczne:
 w zależności od możliwych skutków i rodzaju ich działania:
 toksyczne,
 drażniące,
 uczulające,
 rakotwórcze,
 mutagenne,
 upośledzające funkcje rozrodcze;
 w zależności od sposobów wchłaniania:
 przez drogi oddechowe,
 przez skórę i błony śluzowe,
 przez przewód pokarmowy;
biologiczne:
 mikroorganizmy (bakterie, wirusy, grzyby, pierwotniaki),
 substancje wytwarzane przez mikroorganizmy (toksyny, alergeny),
 makroorganizmy (rośliny, zwierzęta);
psychofizyczne:
 obciążenie fizyczne (statyczne i dynamiczne),
 obciążenie psychiczne (percepcyjne, emocjonalne) i związany z tym stres.
Do występujących w zawodzie chorób można zaliczyć m.in.:
 zatrucia ostre lub przewlekłe,
 ostre reakcje alergiczne,
 choroby skóry,
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choroby wzroku,
choroby zakaźne,
wady postawy.

Bardzo ważne jest planowanie i organizowanie stanowiska pracy dla inspektora ochrony środowiska
zgodnie z:
 wymaganiami sanitarno-higienicznymi,
 zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 zasadami przeciwpożarowymi,
 zasadami ochrony środowiska,
 procedurami wewnątrzzakładowymi.

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód inspektor ochrony środowiska ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
 sprawność układu mięśniowego,
 ogólna wydolność fizyczna,
 sprawność układu oddechowego,
 sprawność narządu wzroku,
 sprawność narządu słuchu;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 rozróżnianie barw,
 powonienie,
 ostrość wzroku i słuchu,
 koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 spostrzegawczość;
w kategorii sprawności i zdolności
 uzdolnienia organizacyjne,
 zdolność koncentracji uwagi,
 podzielność uwagi,
 rozumowanie logiczne,
 zdolność nawiązywania kontaktu z ludźmi,
 zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji,
 zdolność przekonywania,
 zdolność współdziałania,
 łatwość wypowiadania się w mowie i w piśmie;
w kategorii cech osobowościowych
 samodzielność,
 dokładność,
 samokontrola,
 gotowość do pracy w uciążliwych warunkach środowiskowych,
 łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą,
 gotowość pracy w szybkim tempie,
 dostosowywanie się do różnych sytuacji,
 odporność emocjonalna.
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Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.6. Kompetencje społeczne; 3,7. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
Osoba wykonująca zawód inspektor ochrony środowiska powinna charakteryzować się sprawnością
ruchową, która umożliwia jej łatwe przemieszczanie się w trakcie pracy.
Bardzo istotne jest wykonywanie okresowych badań lekarskich, zgodnie z przyjętym
harmonogramem oraz zakresem badań, wynikającym z zagrożeń występujących na danym
stanowisku.
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.

2.5. Wykształcenie, tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane
do podjęcia pracy w zawodzie
Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie
Do podjęcia pracy w zawodzie inspektor ochrony środowiska preferowane jest co najmniej
wykształcenie średnie techniczne (np. w zawodzie pokrewnym technik ochrony środowiska) lub
ogólnokształcące.
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Atutem przy zatrudnianiu inspektora ochrony środowiska jest posiadanie prawa jazdy kat. B oraz
posiadanie certyfikatów i świadectw potwierdzających udział w szkoleniach w zakresie ochrony
środowiska, jak również znajomość języków obcych. Przykładowo mogą to być następujące szkolenia
lub kursy:
 nadające uprawnienia audytora wewnętrznego zintegrowanych systemów zarządzania
środowiskowego,
 ochrona powietrza – wymagania prawne: pozwolenia emisyjne, standardy emisyjne, pomiary
emisji4,
 zmieniony system prawny prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej zgodnie z nowym prawem
wodnym,
 ochrona gleb i przeciwdziałanie różnym formom degradacji (w tym różnorodność biologiczna
gleb).
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
Inspektor ochrony środowiska zatrudniony w administracji publicznej może:
 awansować na kolejne stanowiska przewidziane w danym urzędzie (np. starszy inspektor,
specjalista, starszy specjalista, główny specjalista, kierownik, naczelnik),
 dalej kształcić się na studiach wyższych na kierunkach związanych z ochroną środowiska
(w przypadku posiadania średniego wykształcenia),
 doskonalić umiejętności, uczestnicząc w branżowych szkoleniach, konferencjach, jak również
warsztatach tematycznych dotyczących ochrony środowiska.
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Inspektor ochrony środowiska może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe poprzez kształcenie lub
szkolenie w zawodach pokrewnych.
Możliwości potwierdzania kompetencji
Obecnie (2018 r.) w zawodzie inspektor ochrony środowiska istnieje możliwość potwierdzenia
kompetencji w pokrewnym zawodzie technik ochrony środowiska, w zakresie kwalifikacji: RL.08
Ocena stanu środowiska oraz RL. 09 Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska.
Kompetencje właściwe dla ww. kwalifikacji potwierdzają Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, po
spełnieniu wymagań formalnych i zdaniu egzaminu (również w trybie eksternistycznym).
Więcej informacji można uzyskać w Rejestrze Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

2.7. Zawody pokrewne
Osoba zatrudniona w zawodzie inspektor ochrony środowiska może rozszerzać swoje kompetencje
zawodowe w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
Audytor środowiskowy
Ekolog
Specjalista ochrony środowiska
Strażnik ochrony przyrody / środowiska
Technik ochrony środowiskaS
Technik analizy i monitoringu środowiska
Technik gospodarki odpadami

Kod zawodu
213301
213302
213303
325507
325511
325508
325515

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie inspektor ochrony środowiska wykonuje różnorodne zadania, do których
należą w szczególności:
Z1 Kontrolowanie przestrzegania przez podmioty korzystające ze środowiska przepisów ochrony
środowiska oraz decyzji, pozwoleń i zgłoszeń ustalających warunki korzystania ze środowiska.
Z2 Kontrolowanie eksploatacji urządzeń chroniących środowisko.
Z3 Ustalanie zgodności oddawanych do użytku obiektów i urządzeń technicznych z dokumentacją
projektową i wymaganiami ochrony środowiska.
Z4 Sporządzanie dokumentacji kontrolnej i pokontrolnej.
Z5 Gromadzenie wyników pomiarów i badań stanu środowiska, analizowanie tych danych oraz
sporządzanie okresowych charakterystyk i ocen stanu środowiska.
Z6 Charakteryzowanie i ocenianie stanu środowiska oraz zachodzących w nim zmian.
Z7 Współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej, prokuraturą, policją,
organizacjami społecznymi, związkami zawodowymi w zakresie ochrony środowiska.
Z8 Współdziałanie w akcji zwalczania zagrożeń środowiska oraz usuwania skutków poważnych awarii
przemysłowych.
Z9 Opracowywanie instrukcji eksploatacji instalacji6 i urządzeń chroniących środowisko.
Z10 Rozpoznawanie oraz zapobieganie lub ograniczanie negatywnego oddziaływania na środowisko
instalacji i urządzeń technicznych.

9
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Z11 Wykonywanie czynności związanych z wydawaniem pozwoleń, zezwoleń, decyzji środowiskowych
oraz innych decyzji administracyjnych, reglamentujących korzystanie ze środowiska.
Z12 Wdrażanie systemów zarządzania jakością.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Kontrolowanie przestrzegania przepisów ochrony
środowiska
Kompetencja zawodowa Kz1: Kontrolowanie przestrzegania przepisów ochrony środowiska
obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, do realizacji których wymagane są odpowiednie
zbiory wiedzy i umiejętności.
Z1 Kontrolowanie przestrzegania przez podmioty korzystające ze środowiska przepisów ochrony
środowiska oraz decyzji, pozwoleń i zgłoszeń ustalających warunki korzystania ze środowiska
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:























Akty prawne z zakresu ochrony środowiska
obowiązujące w kraju i UE;
Przepisy prawa określające obowiązki posiadania
decyzji, pozwoleń i zgłoszeń ustalających
warunki korzystania ze środowiska;
Treść decyzji ustalających warunki korzystania
ze środowiska;
Przepisy prawa określające częstotliwość
i sposoby prowadzenia pomiarów wielkości
emisji;
Przepisy prawa umożliwiające przeprowadzenie
pomiarów przez organ kontrolny;
Czynniki zagrożeń powierzchni ziemi, wód
powierzchniowych i podziemnych oraz emisji
zanieczyszczeń do powietrza;
Rodzaje i zasady działania instalacji chroniących
środowisko przed zanieczyszczeniem;
17
Rodzaje ścieków ;
Emisje niejonizującego promieniowania
elektromagnetycznego;
Technologie różnych rodzajów produkcji;
Uciążliwość odorową;
Niekonwencjonalne źródła energii elektrycznej
i cieplnej;
Czynniki powodujące zniszczenie,
22
zanieczyszczenie , zmiany cech fizycznych lub
charakteru elementów przyrodniczych;
Praktyki i procedury kontrolne mające na celu
zapobieganie awariom.
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Analizować przepisy prawa określające
wymagania dotyczące konieczność regulacji
w zakresie ustalenia warunków korzystania
ze środowiska;
Oceniać stopień przestrzegania ustaleń
warunków korzystania ze środowiska
określonych w decyzjach, pozwoleniach
i zgłoszeniach, odnosząc je do zastanych
w terenie warunków eksploatacji zakładu,
instalacji, urządzenia;
Stwierdzać, czy zachowana jest częstotliwość
prowadzenia pomiarów wielkości emisji dla
poszczególnych komponentów środowiskowych;
Stwierdzać, czy sposób prowadzenia pomiarów
wielkości emisji odpowiada warunkom
określonym w decyzjach i pozwoleniach oraz
przepisach prawa;
Interpretować wyniki badań wody, ścieków,
gleby, pomiarów emisji zanieczyszczeń do
powietrza, emisji hałasu, poziomu pola
elektromagnetycznego;
Wyznaczać punkty do pomiarów emisji
zanieczyszczeń powietrza i emisji hałasu oraz do
poboru prób wody i ścieków, poziomu pola
elektromagnetycznego;
Oceniać dotrzymywanie standardów emisyjnych;
Przygotowywać program kontroli;
Przeprowadzać kontrolę przestrzegania
wymagań ochrony środowiska;
Sporządzać dokumentację kontrolną, w tym
protokół oględzin, protokół kontroli;
Prowadzić czynności kontrolne z udziałem lub
bez udziału przedstawiciela zakładu oraz
z udziałem przedstawicieli innych organów;
Definiować stwierdzone naruszenia wymagań
ochrony środowiska określone w przepisach
prawa i aktach wykonawczych;
Stosować sankcje karne w przypadku
stwierdzenia wykroczenia (mandat, pouczenie).
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Z2 Kontrolowanie eksploatacji urządzeń chroniących środowisko
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:





















Źródła emisji zanieczyszczeń do środowiska;
Standardy jakości środowiska;
Wymagania normatywne dotyczące
dopuszczalnych emisji;
Procesy i operacje stosowane do oczyszczania
ścieków;
Rodzaje i charakterystykę techniczną urządzeń
oczyszczających ścieki;
Przyczyny i skutki zanieczyszczenia środowiska
w wyniku eksploatacji instalacji;
Charakterystykę miejsc powstawania
i odprowadzania zanieczyszczeń do powietrza;
Zasady działania urządzeń redukujących emisję
zanieczyszczeń do powietrza;
Technologie uzdatniania wody;
Rodzaje zabezpieczeń akustycznych;
Rodzaje inwestycji, dla których wymagane jest
sporządzenie raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko;
Sposoby zapobiegania powstawania lub
minimalizacji odpadów w związku z prowadzoną
działalnością;
Zasady gromadzenia danych dotyczących
środowiska.











Oceniać pracę oczyszczalni ścieków;
Oceniać pracę urządzeń redukujących emisję
zanieczyszczeń do powietrza;
Oceniać skuteczność ochrony akustycznej
i promieniowania elektromagnetycznego;
Oceniać sposób magazynowania i składowania
odpadów;
Porównywać wyniki pomiarów ze standardami
jakości środowiska;
Oceniać stopień zanieczyszczenia powietrza,
wód powierzchniowych, gleby i ziemi, stan
klimatu akustycznego, poziom promieniowania
elektromagnetycznego;
Klasyfikować instalacje ze względu na stopień
uciążliwości dla środowiska;
Wykonywać pomiary emisji zanieczyszczeń
do powietrza, hałasu, promieniowania
elektromagnetycznego oraz analizy stanu
i składu ścieków;
Dobierać odpowiednie przyrządy i aparaturę
pomiarową do pomiarów wielkości emisji oraz
stężeń i poziomu substancji lub energii
w środowisku.

Z3 Ustalanie zgodności oddawanych do użytku obiektów i urządzeń technicznych
z dokumentacją projektową i wymaganiami ochrony środowiska
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:



















Wymagania ochrony środowiska wynikające
11
z najlepszej dostępnej techniki (BAT) ;
Lokalizacje, rodzaje zabezpieczenia inwestycji
przed negatywnym jej oddziaływaniem na
środowisko;
Wymagane uzgodnienia w zakresie ochrony
środowiska z organami administracji na
wszystkich etapach procesu inwestycyjnego;
Ograniczenia w lokalizacji inwestycji uciążliwych
oraz stwarzających zagrożenia występowania
poważnych awarii;
Sposoby zapobiegania i ograniczenia
negatywnego oddziaływania inwestycji na
środowisko;
Wymagania ochrony środowiska dla nowo
oddawanych obiektów;
Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania
na środowisko planowanych inwestycji;
Formalno-prawne aspekty związane
z prowadzeniem procesu inwestycyjnego,
z uwzględnieniem jego poszczególnych etapów;
Ogólne zasady udziału organów administracji
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Porównywać, czy zagadnienia opisane
w projekcie architektoniczno-budowlanym,
pozwoleniu na budowę, raporcie oddziaływania
na środowisko, decyzji środowiskowej oraz
decyzjach reglamentujących korzystanie ze
środowiska, nie wykluczają się;
Sprawdzać, czy wskazane w posiadanych
dokumentach, instalacje i urządzenia chroniące
środowisko zostały wykonane zgodnie
z określonymi warunkami;
Sprawdzać, czy zakład posiada wszystkie
wymagane w zakresie ochrony środowiska
prawem decyzje, pozwolenia i zgłoszenia oraz
czy ich przestrzega;
Oceniać zgodność lokalizacji inwestycji
z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.
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publicznej w procesie inwestycyjnym;
Technologiczne wymogi prowadzenia inwestycji
w warunkach normalnych i w okresie rozruchu,
awarii i likwidacji instalacji bądź urządzenia.

Z4 Sporządzanie dokumentacji kontrolnej i pokontrolnej
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:





























Zasady dokumentowania czynności kontrolnych;
Zasady dokumentowania pomiarów i badań;
Obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony
środowiska;
Zasady oceny spełniania wymagań ochrony
środowiska;
Technologiczne wymogi prowadzenia inwestycji
w warunkach normalnych i w okresie rozruchu,
awarii i likwidacji instalacji bądź urządzenia;
Ogólne zasady udziału organów administracji
publicznej w procesie inwestycyjnym;
Ograniczenia w lokalizacji inwestycji uciążliwych
oraz stwarzających zagrożenia występowania
poważnych awarii;
Wymagane uzgodnienia w zakresie ochrony
środowiska z organami administracji na
wszystkich etapach procesu inwestycyjnego;
Zasady ponoszenia opłat za korzystanie ze
środowiska w zakresie wprowadzanie gazów
i pyłów do powietrza, składowania odpadów,
szczególne korzystanie z wód, opłaty
podwyższone, opłaty produktowe i depozytowe;
Sposoby przywracania środowiska do stanu
właściwego;
Wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych;
Zasady odraczania, zmniejszania i umarzania
opłat i administracyjnych kar pieniężnych;
Zasady prowadzenia postępowania w sprawie
lokalizacji inwestycji;
Przestępstwa przeciwko środowisku;
Wymagania, jakim powinien odpowiadać plan
operacyjno-ratowniczy;
Zakłady o dużym ryzyku wystąpienia poważnej
20
awarii (ZDR) i zakłady o zwiększonym ryzyku
21
wystąpienia poważnej awarii (ZZR) – podstawy
zaliczania do tych kategorii;
Metody i środki służące ochronie ludzi
i środowiska;
Systemy alarmowania i interwencji na wypadek
awarii;
Obowiązki organów administracji związane
z awarią przemysłową.
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Analizować, porównywać i dokumentować
zebrany materiał kontrolny;
Sporządzać protokół kontroli;
Dokumentować pobór prób i wykonanie
pomiarów;
Interpretować wyniki pomiarów i badań oraz
analiz jakości środowiska;
Dokumentować przesłuchiwanie osób,
przyjmowanie wyjaśnień;
Sporządzać protokół oględzin wraz
z dokumentacją audiowizualną;
Dokumentować czynności na potrzeby
postępowania karnego albo postępowania
w sprawach o wykroczenia;
Przygotowywać wniosek do prokuratury
o wszczęcie postępowania przygotowawczego;
Wyliczać należne opłaty i kary za korzystanie
ze środowiska;
Oceniać wnioski o odroczenie, zmniejszenie
i umorzenie opłat i kar;
Udostępniać informację o środowisku;
Ocenić zgodność lokalizacji inwestycji
z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego;
Prowadzić postepowania administracyjne.
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3.3. Kompetencja zawodowa Kz2: Monitorowanie stanu środowiska
Kompetencja zawodowa Kz2: Monitorowanie stanu środowiska obejmuje zestaw zadań
zawodowych Z5, Z6, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z5 Gromadzenie wyników pomiarów i badań stanu środowiska, analizowanie tych danych
oraz sporządzanie okresowych charakterystyk i ocen stanu środowiska
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:



















Właściwości gleby i formy jej degradacji;
Metody i zakres dokonywania oceny poziomów
substancji w powietrzu;
10
Metodyki referencyjne modelowania jakości
powietrza;
Metodyki referencyjne badań jakości gleby lub
ziemi i rozprzestrzeniania substancji w glebie;
Oceny stanu akustycznego, w tym map
akustycznych;
Sposoby sprawdzania dotrzymywania poziomów
pól elektromagnetycznych;
Metodyki wykonywania pomiarów stężeń
zanieczyszczeń powietrza, opadu pyłu;
Metodyki pomiaru hałasu przemysłowego,
drogowego, kolejowego, lotniczego;
Metodyki poboru prób wody i ścieków oraz
wykonywania analiz podstawowych wskaźników
zanieczyszczeń;
Standardy jakości środowiska;
Zasady funkcjonowania Państwowego
Monitoringu Środowiska;
Zakres i formę udostępniania informacji
o środowisku;
Zasady gromadzenia i przetwarzania danych.

















Obliczać zasięg rozprzestrzeniania się
zanieczyszczeń;
Prognozować zmiany środowiskowe;
Oceniać efektywność wykorzystania surowców
i energii;
Określać aktualny stan jakości powietrza na
danym obszarze (tło zanieczyszczeń);
Oceniać wpływ warunków atmosferycznych
w procesie rozprzestrzeniania się
zanieczyszczeń;
Oceniać zdolności samooczyszczania się wód;
Rozmieszczać w odpowiednich miejscach
aparaturę kontrolno-pomiarową;
Dobierać odpowiednie przyrządy i aparaturę
pomiarową do pomiarów wielkości emisji oraz
stężeń i poziomu substancji lub energii
w środowisku;
Prowadzić niezbędne pomiary;
Oceniać jakość powietrza;
Oceniać jakość gleby i ziemi;
Oceniać stan akustyczny środowiska;
Oceniać poziomy pól elektromagnetycznych;
Oceniać jakość wody i ścieków.

Z6 Charakteryzowanie i ocenianie stanu środowiska oraz zachodzących w nim zmian
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:














Zasady prowadzenia monitoringu środowiska;
Zasady obliczania poziomu substancji
w środowisku;
Procedury zapewnienia odpowiedniej jakości
wyników badań środowiska;
Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń;
Metodologię ocen jakości środowiska (powietrze,
wody powierzchniowe, gleba, klimat akustyczny,
promieniowanie elektromagnetyczne);
Zasady projektowania sieci monitoringu;
Zasady zbierania i udostępniania informacji
o środowisku i jego ochronie;
Zasady wykonywania pomiarów i badań.
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Interpretować wyniki badań i pomiarów stanu
środowiska;
Rozpoznawać źródła zanieczyszczeń
wprowadzanych do środowiska;
Interpretować wyniki badań wody, ścieków,
gleby, pomiarów emisji zanieczyszczeń do
powietrza, emisji hałasu, promieniowania
elektromagnetycznego;
Oceniać dotrzymywanie standardów jakości
środowiska;
Wykorzystywać osiągnięcia naukowe
i techniczne w celu ochrony środowiska;
Dokonywać oceny stanu środowiska na danym
obszarze i w danym okresie oceny;
Przygotowywać raport o stanie środowiska;
Udostępniać dane dotyczące stanu środowiska
na wniosek osób fizycznych i prawnych.
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3.4. Kompetencja zawodowa Kz3: Współdziałanie w zakresie ochrony środowiska
Kompetencja zawodowa Kz3: Współdziałanie w zakresie ochrony środowiska obejmuje zestaw
zadań zawodowych Z7, Z8, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy
i umiejętności.
Z7 Współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej, prokuraturą, policją,
organizacjami społecznymi, związkami zawodowymi w zakresie ochrony środowiska
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:















Zasady udostępniania informacji o środowisku
(K-1, K-2);
Zasady wnioskowania do innego organu, policji,
lub prokuratury;
Obszary współpracy z organami ścigania
dotyczące szarej strefy;
Promocję zagadnień ochrony środowiska;
Edukację ekologiczną.
Politykę ekologiczną państwa;
Zasady programów: ochrony środowiska
i ochrony powietrza;
Zasadność oceny i raportowania w zakresie
ochrony środowiska;
Krajowy i Wojewódzki Plan Gospodarki
Odpadami.












Udostępniać informację o środowisku;
Przygotowywać wniosek do innego organu
o podjęcie stosownych działań administracyjnych;
Wnioskować, w uzasadnionych przypadkach
o udział przedstawiciela innego organu lub
policji w podejmowanych czynnościach
kontrolnych;
Sporządzać wniosek do prokuratury
w przypadku podejrzenia popełnienia
przestępstwa;
Promować zagadnienia ochrony środowiska;
Edukować w zakresie ekologii;
Dokonywać oceny programu zapobiegania
awariom;
Dokonywać oceny raportu o bezpieczeństwie;
Dokonywać oceny instalacji lub przedsięwzięcia
na wniosek innego organu;
Stosować przepisy Krajowego i Wojewódzkiego
Planu Gospodarki Odpadami.

Z8 Współdziałanie w akcji zwalczania zagrożeń środowiska oraz usuwania skutków poważnych
awarii przemysłowych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:
















Zagrożenia dla środowiska wynikające
z niewłaściwej eksploatacji instalacji i urządzeń
technicznych;
Obowiązki organów administracji związane
z awarią przemysłową;
Systemy alarmowania i interwencji na wypadek
awarii;
Wymagania ochrony środowiska wynikające
z najlepszej dostępnej techniki (BAT);
Lokalizację, rodzaje zabezpieczenia inwestycji
przed negatywnym jej oddziaływaniem
na środowisko;
Rozwiązania techniczne i organizacyjne
wpływające na poprawę jakości środowiska;
Metody eliminowania zagrożeń dla środowiska;
Zasady prowadzenia postępowania w sprawie
lokalizacji inwestycji;
Wymagania, jakim powinien odpowiadać plan
operacyjno-ratowniczy;
Zakłady o dużym ryzyku wystąpienia awarii (ZDR)
i zakłady o zwiększonym ryzyku wystąpienia
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Rozpoznawać zagrożenia dla środowiska
wynikające z niewłaściwej eksploatacji instalacji
i urządzeń technicznych;
Korzystać z systemów alarmowych
i współpracować z organami administracji na
wypadek awarii przemysłowej;
Współdziałać z Państwową Strażą Pożarną,
organami administracji, Policją, w akcji
zwalczania skutków poważnych awarii;
Inicjować wprowadzanie rozwiązań technicznych
i organizacyjnych wpływających na poprawę
jakości środowiska;
Wskazywać odpowiednie metody eliminowania
zagrożeń dla środowiska;
Zaliczać zakłady do kategorii o dużym ryzyku
i o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii;
Dobierać metody i środki służące ochronie ludzi
i środowiska.
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awarii (ZZR) – podstawy zaliczania do tych
kategorii;
Metody i środki służące ochronie ludzi
i środowiska.

3.5. Kompetencja zawodowa Kz4: Zarządzanie ochroną środowiska
Kompetencja zawodowa Kz4: Zarządzanie ochroną środowiska obejmuje zestaw zadań zawodowych
Z9, Z10, Z11, Z12, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z9 Opracowywanie instrukcji eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

































Skutki zdrowotne zanieczyszczenia środowiska;
Zagrożenia i przyczyny nieszczęśliwych
wypadków pracowników obsługi urządzeń
chroniących środowisko;
Zasady przygotowania sprawozdań
statystycznych;
Przepisy BHP związane ze stanowiskiem pracy;
Przepisy prawne związane z ochroną
środowiska;
Sposoby komunikowania się z innymi
pracownikami odpowiedzialnymi za
przestrzeganie przepisów ochrony środowiska;
Metody pozyskiwania aktów prawnych oraz
informacji dotyczących interpretacji przepisów
ochrony środowiska;
Pomoc przedlekarską;
Przepisy prawa budowlanego;
15
Obowiązki prowadzącego instalację ;
Ochronę tajemnicy handlowej przedsiębiorstwa;
Analizę kosztów ekonomicznych ponoszonych
w związku z ochroną środowiska;
Sposób wyliczania opłat za korzystanie ze
środowiska;
Instrumenty prawno-ekonomiczne;
Ekonomiczne skutki właściwej organizacji pracy;
Regulaminy i zakresy obowiązków
pracowniczych;
Obowiązki pracowników odpowiedzialnych za
działania na wypadek awarii;
Procedury postępowania w niebezpiecznych
sytuacjach będących następstwem awarii;
16
Rodzaje składowisk odpadów ;
Warunki składowania odpadów;
Sposoby eksploatacji składowiska;
Sposoby gromadzenia, oczyszczania
i odprowadzania odcieków;
Procesy technologiczne w oczyszczalniach
ścieków;
Wymagania określone dla sporządzenia
wniosków w zakresie gospodarki odpadami;
Sposoby unieszkodliwiania odpadów;
Zasady gromadzenia danych;
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Rozpoznawać zagrożenia dla środowiska
wynikające z niewłaściwej eksploatacji instalacji
i urządzeń technicznych;
Inicjować wprowadzanie rozwiązań technicznych
i organizacyjnych wpływających na poprawę
jakości środowiska;
Dobierać i wskazywać odpowiednie metody
eliminowania zagrożeń dla środowiska;
Wdrażać zmiany legislacyjne związane
z problematyką ochrony środowiska;
Przestrzegać przepisów BHP;
Stosować dokumentację techniczno-projektową;
Zapoznawać się z projektami technicznymi;
Planować i wyznaczać terminy prowadzenia
pomiarów i badań środowiskowych;
Korzystać z nowoczesnych zasobów informacji
(internet i interaktywne bazy danych);
Sporządzać sprawozdania statystyczne
i przedkładać informacje właściwym organom,
zachowując odpowiednie terminy;
Planować i wdrażać organizację pracy własnej
bądź komórki organizacyjnej zapewniającej
skuteczne wykonanie założonych jej celów;
Organizować spotkania mające na celu
rozszerzenie zainteresowania problematyką
ochrony środowiska;
Wskazywać wpływ właściwej organizacji pracy
na efekty jednostki organizacyjnej;
Przewidywać postawy i zachowania osób
kontrolowanych w sytuacjach stresu i zagrożenia
sankcjami karnymi;
Popularyzować problematykę ochrony
środowiska w zakładzie pracy;
Współdziałać z pionem technologicznym,
energetycznym i gospodarki materiałowej,
w zakresie racjonalnego wykorzystania
surowców;
Przedstawiać działania poszczególnych urządzeń
oczyszczalni ścieków oraz urządzeń redukujących
emisję zanieczyszczeń do powietrza;
Oceniać wystarczalność zabezpieczeń czaszy
składowisk odpadów przed przenikaniem
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Zasady prowadzenia ewidencji;
Rodzaje zagrożeń;
Sposoby zapobiegania i zwalczania skutków
awarii przemysłowej;
Metody i środki służące ochronie ludzi
i środowiska przed skutkami awarii.





zanieczyszczeń do ziemi i wód podziemnych;
Wykonywać bilans wodno-ściekowy;
Prowadzić dokumentację dotyczącą eksploatacji
instalacji i urządzeń technologicznych;
Obsługiwać urządzenia chroniące środowisko.

Z10 Rozpoznawanie oraz zapobieganie lub ograniczanie negatywnego oddziaływania na
środowisko instalacji i urządzeń technicznych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

















Zasady zapobiegania zagrożeniom
i szkodliwościom związanym z eksploatacją
urządzeń chroniących środowisko;
Zasady postępowania w razie zakłóceń
w procesach technologicznych i operacjach
technicznych, dotyczących eksploatacji instalacji
lub urządzenia;
Procedury postępowania w niebezpiecznych
sytuacjach będących następstwem awarii;
Sposoby zapobiegania i ograniczenia
negatywnego oddziaływania inwestycji na
środowisko;
Rodzaje zagrożeń;
Sposoby zapobiegania i zwalczania skutków
awarii przemysłowej;
Metody i środki służące ochronie ludzi
i środowiska przed skutkami awarii;
Wymagania, jakim powinien odpowiadać plan
operacyjno-ratowniczy;
Systemy alarmowania i interwencji na wypadek
awarii;
Obowiązki pracowników odpowiedzialnych za
działania na wypadek awarii.

















Stosować sposoby ograniczenia zagrożeń dla
środowiska;
Rozmieszczać w odpowiednich miejscach
aparaturę kontrolno-pomiarową;
Prowadzić niezbędne pomiary;
Zabezpieczać środowisko na wypadek awarii
urządzeń;
Analizować podstawowe czynniki decydujące
o zagrożeniu środowiska w związku
z eksploatacją instalacji;
Dobierać odpowiednie zabezpieczenia
akustyczne w zależności od źródła hałasu;
Rozróżniać zagrożenia;
Oceniać wystarczalność zabezpieczeń czaszy
składowisk odpadów przed przenikaniem
zanieczyszczeń do ziemi i wód podziemnych;
Obsługiwać urządzenia chroniące środowisko;
Organizować akcję ratowniczą do czasu
przybycia służb specjalistycznych.
Określać obowiązki pracowników
odpowiedzialnych za działania na wypadek
awarii;
Wyszukiwać i przekazywać współpracownikom
odpowiednie akty prawne;
Szkolić pracowników w zakresie zasad i procedur
odnoszących się do bezpieczeństwa
w funkcjonowaniu instalacji.

Z11 Wykonywanie czynności związanych z wydawaniem pozwoleń, zezwoleń, decyzji
środowiskowych oraz innych decyzji administracyjnych, reglamentujących korzystanie ze
środowiska
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Aktualizowane na bieżąco przepisy ochrony
środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem
obowiązków dotyczących własnej jednostki
organizacyjnej;
Prognozy oddziaływania na środowisko instalacji
i urządzeń technicznych;
Przeglądy ekologiczne w celu zapobiegania lub
ograniczania negatywnego oddziaływania na
środowisko;
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Aktualizować wiedzę z zakresu przepisów
ochrony środowiska i ją stosować w odniesieniu
do własnej jednostki organizacyjnej;
Sporządzać prognozę oddziaływania na
środowisko instalacji i urządzeń technicznych;
Sporządzać przeglądy ekologiczne w celu
zapobiegania lub ograniczania negatywnego
oddziaływania na środowisko;
Wdrażać skuteczne metody zapobiegania
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Metody zapobiegania zanieczyszczeniu
środowiska;
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko;
Zagrożenia wynikające z niewłaściwej
eksploatacji urządzeń;
Analizę lokalizacji inwestycji z punktu widzenia
rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w różnych
komponentach środowiska;
Prognozy oddziaływania instalacji na
środowisko;
Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie
odpadów, wprowadzanie gazów lub pyłów do
powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do
ziemi, emitowanie pól elektromagnetycznych;
Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego;
Zasady sporządzania baz danych.

















zanieczyszczeniu środowiska;
Sporządzać raport o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko;
Oceniać zagrożenia wynikające z niewłaściwej
eksploatacji urządzeń;
Przeprowadzać analizę lokalizacji inwestycji
z punktu widzenia rozprzestrzeniania się
zanieczyszczeń w różnych komponentach
środowiska;
Prognozować oddziaływanie instalacji na
środowisko;
Sporządzać wniosek o wydanie pozwolenia na
wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
emitowanie hałasu, emitowanie pól
elektromagnetycznych;
Sporządzać wniosek o wydanie pozwolenia
zintegrowanego;
Sporządzać i przedkładać informacje do
właściwych organów (określać wysokość opłat za
korzystanie ze środowiska);
Zakładać bazy danych do swoich potrzeb
i wykorzystywać je do opracowania informacji,
sprawozdań statystycznych i innych;
Sporządzać informacje o wytwarzanych
odpadach innych niż niebezpieczne oraz
o sposobach gospodarowania nimi;
Prowadzić ewidencję: ilości i rodzaju gazów lub
pyłów wprowadzanych do powietrza, ilości
i jakości pobranej wody powierzchniowej
i podziemnej, ilości, stanu i składu ścieków
wprowadzanych do wód lub do ziemi, wielkości,
rodzaju i sposobów zagospodarowania terenu,
z którego odprowadzane są ścieki i wody
opadowe.

Z12 Wdrażanie systemów zarządzania jakością
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:











System zarządzania jakością ISO 9001;
System zarzadzania środowiskowego ISO 14001;
System zarządzania jakością EMAS;
Procedury zapewnienia odpowiedniej jakości
badań;
Zasady prowadzenia audytu w organizacji
objętej system zarzadzania jakością.
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Wdrażać system zarządzania środowiskowego;
Prowadzić przegląd systemu zarządzania
środowiskowego;
Nadzorować właściwe przestrzeganie procedur
określonych w systemie zarządzania jakością;
Przygotowywać dokumenty na potrzeby audytu
zewnętrznego;
Dokumentować system organizacji i zarządzania
środowiskowego;
Prowadzić działania korygujące system
zarządzania środowiskowego;
Sporządzać okresowe raporty i przekazywać
kierownikowi jednostki organizacyjnej.
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3.6. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie inspektor ochrony środowiska powinien mieć kompetencje społeczne
niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.
W szczególności pracownik jest gotów do:








Ponoszenia odpowiedzialności za skutki podejmowanych działań (bezpieczeństwo i zdrowie ludzi)
oraz za powierzone maszyny, urządzenia, narzędzia oraz aparaturę, wykorzystywane na
stanowisku pracy.
Podejmowania działania i współdziałania podczas realizacji zadań inspekcji środowiska.
Przekazywania informacji celem zwiększenia wiedzy i świadomości wystąpienia zagrożeń.
Dokonywania samooceny i weryfikacji działania własnego i oceny osób, którymi kieruje
w zakresie realizacji zadań zawodowych.
Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową i obowiązującymi przepisami w zakresie
ochrony środowiska.
Podnoszenia kompetencji zawodowych własnych w kontekście zmian prawnych i nowych
rozwiązań technologiczno-organizacyjnych właściwych dla ochrony środowiska.
Dokonywania racjonalnej oceny zagrożenia zdrowia oraz życia i podejmowania działań
adekwatnych do stopnia zagrożenia.

3.7. 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
inspektor ochrony środowiska.

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

0

1

2

3

4

5

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu inspektor ochrony środowiska

Uwaga:
Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu
Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).
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3.8. Powiązanie kompetencji zawodowych z opisami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji
oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji
Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie inspektor ochrony środowiska 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
Inspektor ochrony środowiska może być zatrudniony w:
 administracji rządowej – Ministerstwie Środowiska, Inspekcji Ochrony Środowiska5, urzędach
wojewódzkich, regionalnych zarządach gospodarki wodnej oraz regionalnych dyrekcjach ochrony
środowiska;
 administracji samorządowej – urzędzie marszałkowskim, starostwie powiatowym, urzędzie
miasta lub gminy;
 podmiotach komunalnych, np. prowadzących punkt selektywnego zbierania odpadów23
komunalnych (PSZOK), w ponadregionalnych i regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów
komunalnych;
 sektorze prywatnym – dużych i małych zakładach przemysłowych, firmach usługowych,
doradczych świadczących usługi związane z ochroną środowiska oraz wykonujących pomiary
związane z emisją substancji i energii do środowiska;
 instytucjach naukowo-badawczych zajmujących się rozwiązaniami technologicznymi
w zakresie ochrony środowiska, jako pomocniczy personel techniczny.
Inspektor ochrony środowiska może założyć i prowadzić własną firmę, zajmującą się np.
przetwarzaniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, recyklingiem pojazdów czy
odbiorem odpadów komunalnych.
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: 10.07.2018]:
Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:
http://mz.praca.gov.pl
https://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/zawody-deficytowe-inadwyzkowe
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
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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.) na wielu uczelniach wyższych, w szczególności technicznych, prowadzone są
kierunki o profilu mogącym służyć jako przygotowanie do wykonywania zawodu inspektor ochrony
środowiska.
Kompetencje przydatne do wykonywania zawodu inspektor ochrony środowiska oferują szkoły
w zawodzie pokrewnym technik ochrony środowiska, w zakresie kwalifikacji:
 RL.08 Ocena stanu środowiska,
 RL.09 Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska.
W ramach wymienionych kwalifikacji można również uczestniczyć w kwalifikacyjnym kursie
zawodowym (dla dorosłych) organizowanym przez:
 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.
Kwalifikacje te potwierdzają (także w trybie eksternistycznym) Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, po
zdaniu egzaminu i spełnieniu wymagań formalnych.
Inspektor ochrony środowiska ma możliwość podejmowania studiów rozszerzających jego
kompetencje zawodowe. Może skorzystać z oferowanych przez uczelnie wyższe kierunków studiów
takich, jak np.:
 technologia i urządzenia zagospodarowania odpadów,

instalacje budowlane, hydrotechnika i inżynieria środowiska,

biotechnologia ścieków, utylizacja odpadów, specjalizacje: technologia wody i ścieków oraz
gospodarka odpadami.
Szkolenie
Dla inspektorów ochrony środowiska zatrudnionych w korpusie służby cywilnej organizowane są
przez organy centralne (np. Ministerstwo Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska -
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GIOŚ, Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska) szkolenia tematyczne/branżowe w ramach wcześniej
przyjętych planów szkoleń. Przykładem takiego działania jest organizowane przez GIOŚ szkolenie
dla inspektorów o krótkim stażu pracy w Inspekcji Ochrony Środowiska.
Organizacją szkoleń na własne potrzeby (dla kandydatów do pracy i pracowników) zajmują się także
przedsiębiorstwa, zatrudniające inspektora ochrony środowiska.
Szkolenie może być też oferowane na wolnym rynku usług szkoleniowych (ogólnodostępne,
komercyjne szkolenia/seminaria/warsztaty). Przykładowa tematyka:
 ochrona środowiska w zakładzie przemysłowym,
 nowe prawo wodne,
 kurs gospodarki odpadami komunalnymi,
 gospodarka odpadami – najnowsze nowelizacje, przepisy wykonawcze, interpretacje
i projektowane zmiany.
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: 10.07.2018]:
Szkolnictwo wyższe:
www.wybierzstudia.nauka.gov.pl
Szkolnictwo zawodowe:
https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-zawodowe
http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod
http://www.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 na stanowiskach właściwych dla zawodu
inspektor ochrony środowiska jest uzależnione przede wszystkim od rodzaju pracodawcy.
W przypadku Korpusu Służby Cywilnej stosunkowo wyższe poziomy wynagrodzeń dostępne są
w urzędach centralnych, gdzie można uzyskać zarobki do 5000 zł miesięcznie brutto w przeliczeniu na
jeden etat, niższe występują w urzędach na poziomie wojewódzkim – do 4000 zł brutto.
W administracji samorządowej można osiągnąć poziom wynagrodzenia rzędu 5000 zł brutto,
natomiast w dużych zakładach przemysłowych – do 6000 zł miesięcznie brutto.
Poziom wynagrodzeń:
 w przypadku stanowisk o niższym poziomie wymagań (np. inspektor o krótkim stażu z małym
doświadczeniem zawodowym, brygadzista w zakładzie, referent ds. ochrony środowiska) nie
przekracza 3000 zł brutto,
 na stanowiskach samodzielnych lub koordynujących w administracji publicznej (np. starszy
inspektor, specjalista, główny specjalista) zawiera się w przedziale od 3000 zł do 5000 zł brutto,
 na stanowiskach wymagających wyższych kompetencji oraz znacznego doświadczenia, w grupie
przedsiębiorstw (np. kierownik działu ochrony środowiska, specjalista ds. ochrony środowiska)
kształtuje się w przedziale od 4000 zł do 6000 zł brutto.
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Poziom wynagrodzeń osób wykonujących zawód inspektor ochrony środowiska uzależniony jest od:
 doświadczenia zawodowego,
 wykształcenia,
 szczegółowego zakresu zadań,
 zasad obowiązujących wewnątrz zakładu pracy,
 sytuacji na lokalnym rynku pracy,
 rodzaju pracodawcy (prywatny, publiczny),
 regionu Polski i wielkości aglomeracji.
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: 10.07.2018]:
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 inspektor ochrony środowiska możliwe jest zatrudnienie osób z niepełnosprawnością.
Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie technicznych
i organizacyjnym warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:
 z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych (05-R), która nie wyklucza stania i chodzenia, w tym
samodzielnego przemieszczania się po zróżnicowanym terenie,
 z niewielką dysfunkcją kończyn górnych (05-R), która nie wyklucza wykonywania bardziej
precyzyjnych czynności,
 z dysfunkcją narządu wzroku (04-O), jeśli posiadana wada jest skorygowana odpowiednimi
szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi, które zapewnią ostrość widzenia,
 słabo słyszących, głuchych i głuchoniemych (03-L), pod warunkiem zapewnienia im odpowiedniej
pomocy technicznej oraz właściwego przygotowania środowiska i stanowiska pracy, np. pod
kątem możliwości percepcji sygnałów alarmowych,
 cierpiących na padaczkę (06-E), które mogą wykonywać zawód na wybranych stanowiskach
pracy, pod warunkiem, że ryzyko występowania ataków jest możliwe do określenia; osoby te
powinny unikać obsługi maszyn, urządzeń i prac na podwyższeniu.
WAŻNE:
Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie
po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.
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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:
• 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: 30.06.2018 r.













Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566, 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 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
(Dz. U. poz. 1688, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz
o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1951, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j.
Dz. U. z 2018 r. poz. 150, 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 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 143).
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1803,
z późn. zm.).
Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 296).
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 954).
Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 578).
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U
z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.).
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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 2016 r. poz.
1478, z późn. zm.).
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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1289, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 1688, 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).

Literatura branżowa:









Górski M., Pchałek M., Radecki W., Jerzmański J., Bar M., Jendrośka J.: Prawo ochrony
środowiska. Komentarz. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014.
Gruszecki K.: Prawo ochrony środowiska. Komentarz. Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa
2016.
Jaśkiewicz P., Olejniczak A.: Gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie. Nowe zasady
funkcjonowanie systemu w 2013 r. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013.
Lewandowski W., Aranowski R.: Technologie ochrony środowiska w przemyśle i energetyce.
Wydawnictwo PWN, Warszawa 2016.
Lipińska D.: Gospodarka odpadowa i wodno-ściekowa. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,
Łódź 2016.
Radecki W.: Ustawa o odpadach. Komentarz (stan prawny na 03.10.2016 r.). Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2016.
Rakoczy B., Wierzbowski B.: Prawo ochrony środowiska zagadnienia podstawowe. Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2015.
Rosik-Dulewska Cz.: Podstawy gospodarki odpadami. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2015.

Zasoby internetowe [dostęp: 10.07.2018 r.]:














Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
EKOFIRMA Poradnik dla małych i średnich przedsiębiorstw: http://ekofirma.gov.pl
EKOINFO Baza wiedzy dla specjalisty ds. ochrony środowiska: http://www.ekoinfo.pl
EKOPORTAL: http://www.ekoportal.gov.pl
EKO-NET Serwis dla specjalistów ochrony środowiska: http://eko-net.pl
EUR-LEX Baza aktów prawnych Unii Europejskiej:
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=pl
Europejska Agencja Środowiska: https://www.eea.europa.eu/pl
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska: http://www.gios.gov.pl/pl
Internetowy System Aktów Prawnych: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/home.xsp
Ministerstwo Środowiska: https://www.mos.gov.pl
Opis zawodu inspektor ochrony środowiska w bazie danych MRPiPS:
http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja-zawodow-ispecjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow.
Portal Komunalny: https://portalkomunalny.pl
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl

24

INFORMACJA O ZAWODZIE – Inspektor ochrony środowiska 325504






Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS: http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardyorzecznictwa-lekarskiego-zus
Serwis ochrony środowiska: https://serwisochronysrodowiska.pl
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji: http://www.cp.org.pl
Stowarzyszenie Rada Regionalnych Instytucji Przetwarzania Odpadów Komunalnych:
http://radaripok.pl
Wyszukiwarka opisów zawodów: https://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacjazawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow

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).

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.
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Kompetencje
kluczowe

Kompetencja
zawodowa

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.

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.

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.
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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

Definicja

Źródło

1

Decyzje określające
warunki korzystania ze
środowiska

Decyzje administracyjne, wydawane przez właściwy
organ administracji publicznej, określające warunki
korzystania ze środowiska - np. pozwolenia na
emisję zanieczyszczeń, zezwolenia na przetwarzanie
odpadów, decyzje o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

2

Działania pokontrolne

Inspekcja Ochrony Środowiska w wyniku ustaleń
kontroli może stwierdzić naruszenie przepisów
prawa lub decyzji administracyjnych
reglamentujących zasady korzystania ze środowiska,
wówczas podejmuje działania pokontrolne, do
których należą: zarządzenia/zalecenia pokontrolne,
decyzje administracyjne, egzekucja.

3

Eco-Management and
Audit Scheme (EMAS)

4

Emisja

System Ekozarządzania i Audytu - system zarządzania
środowiskowego, w którym dobrowolnie mogą
uczestniczyć organizacje (przedsiębiorstwa,
instytucje, urzędy). Głównym założeniem systemu
jest wyróżnienie tych organizacji, które wychodzą
poza zakres minimalnej zgodności z przepisami
i ciągle doskonalą efekty swojej działalności
środowiskowej.
Wprowadzane bezpośrednio lub pośrednio,
w wyniku działalności człowieka, do powietrza,
wody, gleby lub ziemi:
a) substancje,

Ustawa z 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1257, z późn.zm.)
oraz odpowiednie przepisy
prawa materialnego,
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.
nsf/download.xsp/WDU19600
300168/O/D19600168.pdf
[dostęp: 10.07.2018]
Ustawa z dnia z dnia 20 lipca
1991 r. o Inspekcji Ochrony
Środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 1688, z późn. zm.),
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.
nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20
160001688
[dostęp: 10.07.2018]
EMAS Ekozarządzania i Audytu:
https://emas.gdos.gov.pl/coto-jest-emas
[dostęp: 10.07.2018]
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b) energie, takie jak ciepło, hałas, wibracje lub pola
elektromagnetyczne.

5

Inspekcja Ochrony
Środowiska

Instytucja powołana do kontroli przestrzegania
przepisów o ochronie środowiska oraz badania
i oceny stanu środowiska.

6

Instalacja

7

International
Organizaton for
Standarization (ISO)

8

Jednostka
organizacyjna

9

Korpus służby cywilnej

a) stacjonarne urządzenie techniczne,
b) zespół stacjonarnych urządzeń technicznych
powiązanych technologicznie, do których tytułem
prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych
na terenie jednego zakładu,
c) budowle niebędące urządzeniami technicznymi
ani ich zespołami, których eksploatacja może
spowodować emisję.
Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna –
organizacja pozarządowa zrzeszająca krajowe
organizacje normalizacyjne. ISO zajmuje się
standaryzacją (ujednoliceniem) różnych dziedzin
życia, w tym różnych rozwiązań technicznych
i organizacyjnych.
Typowymi jednostkami organizacyjnymi
niemającymi osobowości prawnej są:
a) spółki osobowe (partnerskie, komandytowe,
jawne, komandytowo-akcyjne),
b) stowarzyszenia zwykłe.
Szczególnymi jednostkami niemającymi osobowości
prawnej są jednostki budżetowe (urzędy władzy
rządowej i samorządowej, kontroli, wymiaru
sprawiedliwości oraz powoływane dla wykonywania
zadań państwa lub samorządu terytorialnego inne
jednostki organizacyjne, takie jak: szkoły, inspekcje,
sądy itd.
Tworzą go pracownicy zatrudnieni na stanowiskach
urzędniczych w:
a) Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
b) urzędach ministrów i przewodniczących
komitetów wchodzących w skład Rady
Ministrów oraz urzędach centralnych organów
administracji rządowej,
c) urzędach wojewódzkich oraz innych urzędach
stanowiących aparat pomocniczy terenowych
organów administracji rządowej podległych
ministrom lub centralnym organom
administracji rządowej,
d) Krajowej Informacji Skarbowej i izbach
administracji skarbowej;
e) komendach, inspektoratach i innych jednostkach
organizacyjnych stanowiących aparat
pomocniczy kierowników zespolonych służb,
inspekcji i straży wojewódzkich oraz
kierowników powiatowych służb, inspekcji
i straży, chyba że odrębne ustawy stanowią
inaczej,
f) Centralnym Biurze Śledczym Policji,
g) Biurze Spraw Wewnętrznych Policji,
h) Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej,
i) Biurze Nasiennictwa Leśnego,
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http://prawo.sejm.gov.pl/isap.
nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20
010620627
[dostęp: 10.07.2018]
Ustawa z dnia z dnia 20 lipca
1991 r. o Inspekcji Ochrony
Środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 1688, z późn. zm.),
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.
nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20
160001688
[dostęp: 10.07.2018]
Ustawa z dnia 27 kwietnia
2001 r. – Prawo ochrony
środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 799, z późn. zm.)
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.
nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20
010620627
[dostęp: 10.07.2018]
ISO – International
Organizaton for Standarization:
www.iso.org
[dostęp: 10.07.2018]

Słownik wybranych pojęć:
http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr
/bialystok/ASSETS_2006_zmian
y_strukturalne_7_slownik_poj
ec.pdf [dostęp: 10.07.2018]

Ustawa z dnia 21 listopada
2008 r. o służbie cywilnej (t.j.
Dz. U z 2017 r. poz. 1889,
z późn. zm.)
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.
nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20
082271505
[dostęp: 10.07.2018]
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j)

10

Metodyka referencyjna

11

Najlepsze dostępne
techniki (BAT)

12

Państwowy Monitoring
Środowiska

13

Podmiot korzystający
ze środowiska

14

Poważna awaria

15

Prowadzący instalację

16

Składowisko odpadów

jednostkach budżetowych obsługujących
państwowe fundusze celowe, których
dysponentami są organy administracji rządowej,
a także powiatowi i graniczni lekarze weterynarii
oraz ich zastępcy.
Określona na podstawie ustawy metoda pomiarów
lub badań, która może obejmować w szczególności
sposób poboru próbek, sposób interpretacji
uzyskanych danych, a także metodyki modelowania
rozprzestrzeniania substancji oraz energii
w środowisku.

Najbardziej efektywny oraz zaawansowany poziom
rozwoju technologii i metod prowadzenia danej
działalności (ang.: Best Available Techniques - BAT),
wykorzystywany jako podstawa ustalania
granicznych wielkości emisyjnych, mających na celu
eliminowanie emisji lub, jeżeli nie jest to praktycznie
możliwe, ograniczanie emisji i wpływu na środowisko
jako całość.
Obejmuje uzyskiwane na podstawie badań
monitoringowych informacje w zakresie:
1) jakości powietrza,
2) jakości wód śródlądowych powierzchniowych
i podziemnych oraz wód przejściowych, a także wód
morza terytorialnego, wód wyłącznej strefy
ekonomicznej RP i wód przybrzeżnych,
3) jakości gleby i ziemi,
4) hałasu,
5) promieniowania jonizującego i pól
elektromagnetycznych,
6) stanu zasobów środowiska, w tym lasów,
7) rodzajów i ilości substancji lub energii
wprowadzanych do powietrza, wód, gleby i ziemi,
8) wytwarzania i gospodarowania odpadami.
Przedsiębiorca w rozumieniu odpowiednich ustaw
oraz osoby prowadzące działalność wytwórczą
w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub
hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa,
leśnictwa i rybactwa śródlądowego, jak również
osoby wykonujące zawód medyczny w ramach
indywidualnej praktyki lub indywidualnej
specjalistycznej praktyki.
Zdarzenie, w szczególności emisja, pożar lub
eksplozja, powstałe w trakcie procesu
przemysłowego, magazynowania lub transportu,
w których występuje jedna lub więcej
niebezpiecznych substancji, prowadzące do
natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub
zdrowia ludzi lub środowiska, lub powstania takiego
zagrożenia z opóźnieniem.
Podmiot uprawniony na podstawie określonego
tytułu prawnego do władania instalacją w celu jej
eksploatacji zgodnie z wymaganiami ochrony
środowiska, na zasadach wskazanych w ustawie.

Obiekt budowlany przeznaczony do składowania
odpadów.
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środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 799, z późn. zm.)
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.
nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20
010620627
[dostęp: 10.07.2018]
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010620627
[dostęp: 10.07.2018]
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z 2018 r. poz. 21, z późn. zm.)
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17

Ścieki

a) wody zużyte na cele bytowe lub gospodarcze,
b) ciekłe odchody zwierzęce (z pewnymi wyjątkami),
c) wody odciekowe ze składowisk odpadów oraz
obiektów unieszkodliwiania odpadów
wydobywczych, miejsc magazynowania,
prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów, wykorzystane solanki, wody lecznicze
i termalne,
d) wody pochodzące z obiegów chłodzących
elektrowni lub elektrociepłowni,
e) wody pochodzące z odwodnienia zakładów
górniczych (z pewnymi wyjątkami),
f) wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów
chowu lub hodowli ryb w obiektach przepływowych
(pod pewnymi warunkami),
g) wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów
chowu lub hodowli ryb albo innych organizmów
wodnych w stawach o wodzie stojącej (podobnie –
pod pewnymi warunkami).
Ogół elementów przyrodniczych, w tym także
przekształconych w wyniku działalności człowieka,
a w szczególności powierzchnię ziemi, kopaliny,
wody, powietrze, krajobraz, klimat oraz pozostałe
elementy różnorodności biologicznej, a także
wzajemne oddziaływania pomiędzy tymi
elementami.

18

Środowisko

19

Zakład

Jedna lub kilka instalacji wraz z terenem, do którego
prowadzący instalacje posiada tytuł prawny, oraz
znajdującymi się na nim urządzeniami.

20

Zakłady o dużym
ryzyku wystąpienia
poważnej awarii

Zakłady, w których występuje jedna lub więcej
substancji niebezpiecznych w ilości równej lub
większej niż określona w załączniku do
rozporządzenia, w tabeli 1 lub 2 w kolumnie „Ilość
substancji niebezpiecznej decydująca o zaliczeniu do
zakładu o dużym ryzyku”.

21

Zakłady o zwiększonym
ryzyku wystąpienia
poważnej awarii

Zakłady, w których występuje jedna lub więcej
substancji niebezpiecznych w ilości równej lub
większej niż określone w załączniku do
rozporządzenia, w tabeli 1 lub 2 w kolumnie „Ilość
substancji niebezpiecznej decydująca o zaliczeniu do
zakładu o zwiększonym ryzyku”.

30

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.
nsf/DocDetails.xsp?id=wdu201
30000021
[dostęp: 10.07.2018]
Ustawa z dnia 20 lipca 2017r.
Prawo wodne (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1566, z późn.
zm.)
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.
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Zanieczyszczenie

Emisja, która może być szkodliwa dla zdrowia ludzi
lub stanu środowiska, może powodować szkodę
w dobrach materialnych, może pogarszać walory
estetyczne środowiska lub może kolidować z innymi,
uzasadnionymi sposobami korzystania ze środowiska
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Zbieranie odpadów

Gromadzenie odpadów przed ich transportem do
miejsc przetwarzania, w tym wstępne sortowanie.
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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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