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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Hodowca ryb 622101

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu
•
•
•
•

Hodowca karpi.
Hodowca ryb słodkowodnych.
Rybak hodowca.
Rybak stawowy.

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

6221 Aquaculture workers.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):
•

Sekcja A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo.

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:
•
•
•

Tadeusz Andrzejewski – Zespół Szkół w Sierakowie, Sieraków.
Tomasz Czerwiński – Instytut Rybactwa Śródlądowego im Stanisława Sakowicza, Olsztyn.
Beata Kowalczyk – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:
•
•
•
•
•
•

Zdzisław Czajka – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa
Maciej Gruza – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
Urszula Jeruszka – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
Barbara Sajkiewicz – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Ireneusz Woźniak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:
•
•

Andrzej Kowalski – Gospodarstwo Rybackie Ostróda, Giżycko.
Bożena Szczepkowska – Instytut Rybactwa Śródlądowego, Olsztyn.
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Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:
•
•

Rafał Kozik – Branżowa Szkoła I Stopnia nr 33, Kraków.
Magdalena Popik – Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ustrzyki
Dolne.

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
Hodowca ryb planuje, organizuje i wykonuje prace związane z hodowlą ryb2 oraz chowem ryb
słodkowodnych w stawach, sadzach9 i obiegach cyrkulacyjnych4 w celu wyprodukowania ryb
na sprzedaż lub do zarybiania11 stawów.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Hodowca ryb planuje, organizuje i wykonuje prace związane z rozmnażaniem, hodowlą, odławianiem
i przechowywaniem ryb słodkowodnych w stawach w celach rynkowych oraz związanych
z zarybianiem stawów. W trakcie planowania hodowca ryb sporządza plan produkcji hodowlanej
z uwzględnieniem potrzeb rynkowych oraz warunków środowiska. Określa ilość i rodzaj ryb, sprzęt,
materiały oraz technologie potrzebne do ich hodowli, a także szacuje budżet niezbędny do realizacji
tego planu.
Ponadto, hodowca ryb dba o poprawne funkcjonowanie infrastruktury stawowej. Przeprowadza
selekcję i dobór stada tarłowego przeznaczonego do rozrodu, nadzoruje hodowlę ryb, stosuje
niezbędną profilaktykę oraz środki ochronne dla zapewnienia ich dobrego stanu zdrowotnego.
Hodowca ryb zajmuje się również odławianiem, przechowywaniem i przygotowywaniem ryb
do sprzedaży, a niekiedy także ich dostarczaniem na rynek. Innym obszarem pracy hodowcy ryb może
być działalność handlowa, to znaczy kontakty z istniejącymi kontrahentami oraz poszukiwanie
nowych rynków zbytu.
WAŻNE:
Możliwość realizacji założonego planu chowu ryb zależy od warunków klimatycznych, koniunktury
na lokalnych i światowych rynkach zbytu, a także europejskich oraz krajowych regulacji prawnych.

Sposoby wykonywania pracy
Pracownik w zawodzie hodowca ryb wykonuje pracę polegającą m.in. na:
− planowaniu i organizowaniu działań związanych z rozmnażaniem, hodowlą i odławianiem ryb
na sprzedaż lub w celu zarybiania zbiorników słodkowodnych,
− prowadzeniu hodowli zgodnie ze stosowaną technologią hodowli ryb,
− planowaniu i dobieraniu rodzaju ryb hodowlanych do warunków klimatycznych, środowiskowych
oraz ekonomicznych,
− przeprowadzaniu selekcji i doboru stada tarłowego przeznaczonego do rozrodu i obsady
tarlaków6 w tarliskach7,
− przygotowywaniu pasz i żywieniu ryb,
− stosowaniu niezbędnej profilaktyki dla zapewnienia dobrego stanu zdrowotnego ryb,
4
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−
−
−

odławianiu, sortowaniu i przechowywaniu ryb w ładowniach z solą i lodem,
przygotowywaniu ryb do sprzedaży i wprowadzaniu ryb do obrotu rynkowego,
prowadzeniu rejestrów transakcji handlowych, działalności hodowlanej i warunków pogodowych.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2. Kompetencja
zawodowa.

2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja
pracy)
Warunki pracy
Miejscem pracy w zawodzie hodowca ryb jest gospodarstwo lub przedsiębiorstwo, gdzie odbywa się
hodowla ryb słodkowodnych. Gospodarstwo hodowlane wyposażone jest w zbiornik wodny, budynki
gospodarcze itp., które muszą spełniać wszystkie normy polskiego i europejskiego prawa
regulującego tego typu produkcję. Praca hodowcy ryb jest wymagająca fizycznie. Osoba zatrudniona
na tym stanowisku część swoich zdań wykonuje na zewnątrz (np. odławianie ryb), a część
w pomieszczeniach przystosowanych do sortowania i przechowywania ryb.
Dodatkowo hodowca ryb, który prowadzi własne przedsiębiorstwo, wykonuje część swojej pracy
poza gospodarstwem, np. gdy udaje się na spotkania handlowe z kontrahentami w celu
negocjowania warunków współpracy.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Hodowca ryb w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:
− baseny do hodowli ryb,
− aerator wody1,
− karmniki i dozowniki dla ryb hodowlanych,
− sprzęt do rozmnażania ryb,
− inkubator do ikry,
− urządzenia ręczne i automatyczne do sortowania ryb,
− filtry do wody,
− stożki tlenowe10,
− system odpływu wody,
− węże i ramy napowietrzające,
− wyciągi ślimakowe do ryb,
− sprzęt do transportu żywych ryb,
− stół do sortowania ryb,
− podnośnik do ryb,
− sieciowe narzędzia odłowu ryb,
− samochód,
− ciągnik rolniczy.
Organizacja pracy
Czas pracy osoby pracującej w zawodzie hodowca ryb wykracza poza standardowe 8 godzin,
szczególnie w okresie tarła8 i odławiania ryb. W dużej mierze czas pracy zależy od wielkości
gospodarstwa, sezonu, ilości i rodzaju zadań, które wykonuje pracownik w tym zawodzie. Praca może
być wykonywana w różnych porach dnia przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Dodatkowo, hodowca ryb
nie ma tzw. okresu urlopowego, jeśli nikt nie może go zastąpić w pracy, bowiem hodowla ryb
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wymaga stałej opieki i nadzoru. Osoba zatrudniona w dużym przedsiębiorstwie hodowli ryb
współpracuje w grupie i odpowiada za konkretnie przydzielone zadania. Hodowca ryb, który
prowadzi własną działalność gospodarczą, w zależności od jej rozmiarów, sam dba o proces produkcji
i/lub nadzoruje prace swoich pracowników.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
Zagrożenia dla zdrowia osoby pracującej w zawodzie hodowca ryb wiążą się z organizacją środowiska
pracy (zastosowaniem maszyn oraz bliskością zbiorników wodnych). Osoba pracująca w zawodzie
narażona jest na:
− urazy powstałe w wyniku poślizgnięcia,
− urazy powstałe w wyniku wpadnięcia do zbiornika wodnego,
− upadki,
− wypadki z udziałem maszyn wykorzystywanych w hodowli ryb.
Praca w gospodarstwie hodowlanym często wykonywana jest w wymuszonej pozycji ciała i wymaga
powtarzalnych czynności, które mogą być przyczyną:
− urazów stawów,
− bólów pleców, ramion i rąk.
Kontakt z wodą może także powodować choroby reumatyczne i alergiczne zapalenia skóry.
WAŻNE:
W związku z występującymi zagrożeniami w pracy hodowcy ryb ważne jest planowanie i organizowanie pracy
zgodnie:
− z wymaganiami sanitarno-higienicznymi,
− z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,
− z zasadami ochrony środowiska,
− z zasadami ergonomii.

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód hodowca ryb ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
− silna budowa ciała,
− ogólna wydolność fizyczna,
− sprawność układu krążenia,
− sprawność układu oddechowego,
− sprawność układu kostno-stawowego,
− sprawność układu mięśniowego,
− sprawność narządu wzroku i słuchu,
− sprawność narządów równowagi;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
− koordynacja wzrokowo-ruchowa,
− ostrość wzroku i słuchu,
− rozróżnianie barw,
− widzenie stereoskopowe (widzenie głębi umożliwiające ocenę odległości),
− zmysł równowagi,
− zręczność rąk,
− szybki refleks,
− spostrzegawczość;
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w kategorii sprawności i zdolności
− zdolność koncentracji uwagi,
− podzielność uwagi,
− uzdolnienia techniczne i organizacyjne,
− dobra pamięć,
− zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji,
− współdziałanie i współpraca w zespole (grupie);
w kategorii cech osobowościowych
− gotowość do pracy w szybkim tempie,
− gotowość do współdziałania,
− gotowość do pracy w warunkach monotonnych,
− gotowość do pracy w nieprzyjemnych (różnych) warunkach środowiskowych,
− odpowiedzialność proekologiczna,
− samodzielność,
− samokontrola,
− systematyczność,
− wytrzymałość na długotrwały wysiłek fizyczny,
− odporność na działanie pod presją czasu,
− rzetelność,
− dokładność,
− dbałość o jakość pracy,
− wytrwałość i cierpliwość.
Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.3. Kompetencje społeczne; 3.4. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
Hodowca ryb to zawód zaliczany do trudnych prac fizycznych, w związku z tym od osób
zatrudnionych na tym stanowisku wymagana jest dobra ogólna wydolność fizyczna oraz sprawność
zarówno kończyn górnych, jak i dolnych.
Przeciwwskazaniem do pracy w zawodzie hodowca ryb jest niska sprawność motoryczna, wady
wzroku niepodlegające korekcji czy też choroby reumatyczne. W zawodzie nie mogą pracować osoby
z chorobami skóry, które uniemożliwiają im kontakt z wodą. Ponadto, osoba wykonująca ten zawód
powinna być odporna na stres związany z koniecznością podejmowania decyzji pod presją czasu,
dlatego tej pracy powinny unikać osoby cierpiące na nadciśnienie tętnicze i choroby serca.
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 jako hodowca ryb preferowane jest (dla młodzieży) wykształcenie na poziomie
branżowej szkoły I stopnia (dawniej zasadnicza szkoła zawodowa) w zawodzie pokrewnym rybak
śródlądowy lub ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie kwalifikacji RL.02
Wykonywanie prac rybackich w akwakulturze, przewidzianej dla zawodu rybak śródlądowy.
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Pracę w zawodzie hodowca ryb może wykonywać również osoba, która:
− została przyuczona do zawodu,
− nabyła doświadczenie w trakcie wykonywania pracy.
W zawodzie mogą pracować także osoby z wykształceniem średnim lub wyższym po kierunkach
związanych z rolnictwem.
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie
Do wykonywania zawodu hodowca ryb nie są wymagane tytuły zawodowe, kwalifikacje czy
uprawnienia zawodowe. Jednak pracodawcy najchętniej zatrudniają osoby legitymujące się:
− dyplomem potwierdzającym kwalifikację RL.02 Wykonywanie prac rybackich w akwakulturze,
wyodrębnioną w zawodzie pokrewnym rybak śródlądowy, uzyskanym po spełnieniu wymagań
formalnych i zdaniu egzaminu organizowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.
Cenione jest również posiadanie:
− suplementu Europass (w języku polskim i angielskim), wydawanego na prośbę zainteresowanego
przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
− udokumentowanego doświadczenia zawodowego w dziedzinie akwakultury, potwierdzającego
umiejętności praktyczne w zakresie hodowli ryb.
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
Hodowca ryb może:
− w miarę nabywania doświadczenia, umiejętności i wiedzy awansować na wyższe stanowiska
w hierarchii przedsiębiorstwa: od pracownika pomocniczego, przez samodzielnego pracownika
hodowli ryb, po kierownika firmy (w ostatnim przypadku minimalnym kryterium jest zwykle
wykształcenie średnie zawodowe),
− doskonalić swoje umiejętności, uczestnicząc w szkoleniach organizowanych w przedsiębiorstwie
przez stowarzyszenia i inne organizacje branżowe lub w wyspecjalizowanych ośrodkach
szkoleniowych,
− dalej kształcić się na studiach wyższych i podyplomowych na kierunkach związanych
z rolnictwem, jeżeli posiada wykształcenie średnie i świadectwo maturalne,
− rozszerzać swoje kompetencje zawodowe poprzez kształcenie i/lub szkolenie w zawodach
pokrewnych.
Dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia w zawodzie rybak śródlądowy istnieje możliwość
rozwoju zawodowego w ramach kształcenia w branżowej szkole II stopnia oraz w technikum,
w zawodzie pokrewnym technik rybactwa śródlądowego z wyodrębnioną kwalifikacją RL.15
Organizacja prac rybackich w akwakulturze.
Osoby dorosłe mają możliwość kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zakresie
kwalifikacji RL.02 Wykonywanie prac rybackich w akwakulturze.
Możliwości potwierdzania kompetencji
Obecnie (2018 r.) w zawodzie hodowca ryb nie ma możliwości bezpośredniego potwierdzania
kompetencji zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej.
Możliwe jest potwierdzanie kompetencji przydatnych dla tego zawodu po przystąpieniu do egzaminu
(przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną) potwierdzającego kwalifikację RL.02 Wykonywanie prac
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rybackich w akwakulturze, właściwą dla zawodu szkolnego (pokrewnego) rybak śródlądowy, także
w trybie eksternistycznym.
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 hodowca ryb może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe
w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
Technik rybactwa śródlądowego
S
Rybak śródlądowy

S

Kod zawodu
314208
622201

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie hodowca ryb wykonuje różnorodne zadania, do których należą
w szczególności:
Z1 Planowanie i organizowanie produkcji hodowlanej z uwzględnieniem warunków
meteorologicznych, warunków środowiska naturalnego oraz warunków rynkowych.
Z2 Utrzymywanie infrastruktury stawowej zapewniającej warunki dobrostanu środowiskowo-wodnego umożliwiającego hodowlę i chów ryb.
Z3 Wykonywanie tarła i prowadzenie wychowu ryb.
Z4 Odławianie i przechowywanie ryb.
Z5 Przeglądanie, naprawianie oraz konserwowanie infrastruktury hydrotechnicznej stawów, maszyn
i urządzeń stosowanych w hodowli ryb.
Z6 Prowadzenie niezbędnej dokumentacji i wykonywanie analiz ekonomiczno-produkcyjnych
prowadzonej działalności.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Prowadzenie hodowli ryb słodkowodnych w stawach
Kompetencja zawodowa Kz1: Prowadzenie hodowli ryb słodkowodnych w stawach obejmuje
zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, do realizacji których wymagane są odpowiednie
zbiory wiedzy i umiejętności.
Z1 Planowanie i organizowanie produkcji hodowlanej z uwzględnieniem warunków
meteorologicznych, warunków środowiska naturalnego oraz warunków rynkowych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

•

•
•

•

•

Rynek spożywczy w zakresie kupna i sprzedaży
ryb słodkowodnych;
Zasady i przepisy dotyczące ergonomii i ochrony
środowiska, BHP oraz ochrony przeciwpożarowej
w zakresie hodowli ryb;
Zasady prowadzenia hodowli i chowu ryb
słodkowodnych.

•
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Analizować specyfikę rynku ryb słodkowodnych;
Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony
przeciwpożarowej, ergonomii i ochrony
środowiska w zakresie planowania hodowli
i chowu ryb słodkowodnych;
Przygotowywać infrastrukturę stawową zgodnie
z zasadami prowadzenia hodowli ryb
słodkowodnych.
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Z2 Utrzymywanie infrastruktury stawowej zapewniającej warunki dobrostanu środowiskowo-wodnego umożliwiającego hodowlę i chów ryb
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

•

•
•
•

•
•
•

Zasady prowadzenia zabiegów dezynfekcji
w stawach;
Zasady osuszania dna stawowego;
Roczny harmonogram prac na stawach;
Zasady nawożenia i podnoszenia wydajności
stawów.

•

Przeprowadzać dezynfekcję w stawach;
Osuszać dna stawów;
Planować prace nad infrastrukturą stawową
zgodnie z rocznym harmonogramem pracy;
Dobierać i stosować odpowiednie metody
podnoszenia wydajności stawów.

Z3 Wykonywanie tarła i prowadzenie wychowu ryb
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

•

•
•

•
•
•
•

Zasady zarybiania stawu materiałem
obsadowym;
Zasady przeprowadzania tarła;
Zasady karmienia ryb;
Zasady ochrony ryb przed chorobami;
Zasady ochrony ryb przed zwierzętami
rybożernymi oraz kradzieżami.

•
•

•

Zarybiać stawy materiałem obsadowym;
Przeprowadzać selekcję i dobór stada tarłowego
przeznaczonego do rozrodu i obsady tarlaków
w tarliskach;
Przygotowywać paszę i żywienie ryb;
Kontrolować przyrost masy ciała ryb i ich stanu
zdrowotnego oraz stosować niezbędną
profilaktykę dla zapewnienia dobrego stanu
zdrowotnego ryb;
Chronić ryby przed zwierzętami rybożernymi
i kradzieżami.

Z4 Odławianie i przechowywanie ryb
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

•
•

•

•
•

Przepisy i zasady odłowu ryb;
Przepisy dotyczące składowania
i przechowywania ryb;
Zasady transportu i wstępnego przetwórstwa
ryb;
Zagrożenia związane z nieprawidłowym
odłowem i przechowywaniem ryb.

•

•
•

Odławiać wylęg z tarliska zgodnie z przyjętymi
3
przepisami, a także odławiać odchów narybku
5
w przesadkach ;
Składować i przechowywać ryby w ziemnych
stawach odrostowych i pomocniczych (np.
zimochowy i magazyny), basenach i stawach
pstrągowych;
Przygotowywać ryby do transportu na sprzedaż
i do wstępnego przetwórstwa;
Zapobiegać zagrożeniom związanym
z nieprawidłowym odłowem i przechowywaniem
ryb.

Z5 Przeglądanie, naprawianie oraz konserwowanie infrastruktury hydrotechnicznej stawów,
maszyn i urządzeń stosowanych w hodowli ryb
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

•
•

•

•

Technologie produkcji stosowane w hodowli ryb;
Podstawy budowy i zasady działania maszyn
i urządzeń stosowanych w hodowli i chowie ryb;
Obsługę ciągnika rolniczego.
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•
•

Wykorzystywać technologie stosowane
w hodowli i chowie ryb słodkowodnych;
Przeprowadzać konserwację i drobne naprawy
maszyn oraz utrzymywać infrastrukturę stawową;
Obsługiwać ciągnik rolniczy.
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Z6 Prowadzenie niezbędnej dokumentacji i wykonywanie analiz ekonomiczno-produkcyjnych
prowadzonej działalności
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

•
•
•

•
•
•

Zasady prowadzenia księgi stawowej;
Zasady dokumentacji produkcji ryb;
Zasady raportowania, odpowiadające prawu
europejskiemu i polskiemu.

Prowadzić księgi stawowe;
Dokumentować proces hodowli ryb;
Sporządzać raporty oraz analizy jakościowe
i ilościowe dotyczące procesu hodowli
i sprzedaży ryb słodkowodnych.

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

Ponoszenia odpowiedzialności za planowanie i prowadzenie hodowli ryb słodkowodnych zgodnie
z zasadami etyki i ekologicznej dbałości o środowisko naturalne, w którym prowadzona jest
hodowla.
Dostosowywania własnego zachowania do zmiennych okoliczności pracy w warunkach
pogodowych.
Podejmowania współpracy w zakresie prac związanych z hodowlą w zorganizowanych
warunkach.
Ponoszenia odpowiedzialności za skutki swoich działań w zakresie prac hodowlanych
realizowanych w ramach współpracy zespołowej.
Rozwijania kompetencji, w tym ustawicznego aktualizowania i podwyższania swojej wiedzy
w zakresie chowu ryb słodkowodnych, czyli podnoszenia swoich kwalifikacji.

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
hodowca ryb.
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

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu hodowca ryb
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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 hodowca ryb 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
Hodowca ryb zwykle wykonuje swoja pracę w formie samozatrudnienia opierającego się na
posiadaniu własnej hodowli ryb słodkowodnych. Ponadto hodowcy ryb mogą znaleźć zatrudnienie
w przemyśle rybnym i hodowlach należących do dużych przedsiębiorstw hodowlano-produkcyjnych.
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:
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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 (w 2018 roku) w ramach systemu kształcenia zawodowego w Polsce nie przygotowuje się
kandydatów do pracy w zawodzie hodowca ryb, ale osoba zainteresowana podjęciem pracy w tym
zawodzie może:
− ukończyć branżową szkołę I stopnia w zawodzie pokrewnym rybak śródlądowy,
− ukończyć kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji RL.02 Wykonywanie prac
rybackich w akwakulturze, właściwej dla zawodu szkolnego rybak śródlądowy.
Kwalifikacyjne kursy zawodowe (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.
Kwalifikację wyodrębnioną w ww. zawodzie pokrewnym potwierdzają (również w trybie
eksternistycznym) Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.
Szkolenie
Hodowca ryb może doskonalić swoją wiedzę i umiejętności, biorąc udział w szkoleniach związanych
z rolnictwem, których program obejmuje co najmniej jedno z następujących zagadnień:
− ekonomika rolnictwa,
− organizacja lub technologia produkcji rolniczej,
− marketing artykułów rolnych,
− rachunkowość rolnicza,
− agrobiznes,
− technika hodowli i transportu ryb,
− dobrostan ryb,
− innowacyjne metody wylęgarnicze ryb,
− profilaktyka ogólna w hodowli ryb.
Z reguły organizatorzy tych szkoleń poświadczają uzyskane przez uczestników kompetencje
stosownymi certyfikatami/zaświadczeniami.
Ponadto hodowca ryb może również doskonalić swoją wiedzę i umiejętności samodzielnie,
korzystając ze specjalistycznej literatury oraz czasopism branżowych.
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
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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 hodowca ryb trudno oszacować,
ponieważ jest ściśle uzależnione od następujących czynników:
− urodzaju w danym sezonie oraz ceny oferowanej za ryby w chwili sprzedaży,
− miejsca zbytu, jakości, rodzaju oraz ilości oferowanych produktów,
− wielkości gospodarstwa oraz stopnia technicyzacji hodowli,
− regionu Polski,
− rodzaju pracodawcy (miejsce wykonywania pracy).
Zarobki w małych gospodarstwach pozbawionych nowoczesnego wyposażenia technicznego mogą
utrzymywać się poniżej wynagrodzenia minimalnego (w roku 2018 r. 2100 zł brutto miesięcznie). Nie
brakuje jednak gospodarstw pozwalających hodowcy ryb na wypracowanie dochodu netto
w przedziale od 3000 zł do 5000 zł miesięcznie, a także wyższego.
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 hodowca ryb możliwe jest zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami.
Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier, dostosowanie technicznych
i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:
− z niewielkimi dysfunkcjami kończyn dolnych (05-R) umożliwiającymi swobodne wykonywanie
zadań zawodowych,
− z dysfunkcjami narządu wzroku (04-O), o ile pole widzenia pozostaje prawidłowe lub nieznacznie
ograniczone, pracownik prawidłowo rozróżnia barwy, a inne ewentualne wady wzroku
są skorygowane odpowiednimi szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi,
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−
−

z dysfunkcjami narządu słuchu (03-L) pod warunkiem, że są skorygowane za pomocą implantów
lub aparatów słuchowych w stopniu umożliwiającym komunikację werbalną,
z chorobami psychicznymi (02-P) pod warunkiem, że praca − poza wyjątkowymi sytuacjami − nie
zaburza ich rytmu dnia i nocy i jest zachowana zasada równego traktowania pracowników.

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:
• 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 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1566, z późn. zm.).
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 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1476).
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.).
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•
•

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:
•
•
•
•
•
•

Barszczewski J.: Innowacyjne rozwiązania wodno-stawowe w hodowli ryb karpiowatych.
Wydawnictwo Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych, Falenty 2008.
Fopp-Bayat D., Łuczyński M., Jankun M.: Gospodarowanie stadami rozrodczymi naturalnych
i hodowlanych populacji ryb - podstawy genetyki ilościowej. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski,
Olsztyn 2010.
Geldhauser F., Gerstner P.: Hodowla ryb. Wydawnictwo RM, Warszawa 2014.
Guziura J., Siemianowska E., Woźniak M., Szmyta M.: Poradnik początkującego hodowcy ryb.
Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 2015.
Kuczyński M., Szczepański Z.: Kodeks Dobrej Praktyki Rybackiej w Chowie i Hodowli Ryb.
Euroexpert, Toruń 2015.
Żelazny J., Reichert M.: Zagrożenia i ochrona zdrowia ryb: monografia. Państwowy Instytut
Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy 2014.

Zasoby internetowe [dostęp: 31.10. 2018]:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agronowiny: https://www.nowiny.pl/agronowiny/114173-wymyslil-pionierski-sposob-hodowlikarpia.html
Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie rybak śródlądowy:
https://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/622201.pdf
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Portal rybacki: http://portalrybacki.com
Portal spożywczy: http://www.portalspozywczy.pl/rybolowstwo-i-hodowla
Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS: http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardyorzecznictwa-lekarskiego-zus
Tygodnik rolniczy: http://www.tygodnik-rolniczy.pl/articles/tags/hodowla-ryb-slodkowodnych
Wyszukiwarka opisów zawodów: http://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
Awans zawodowy

Definicja pojęcia
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.

16

INFORMACJA O ZAWODZIE – Hodowca ryb 622101
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.

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”.
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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.

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

18

INFORMACJA O ZAWODZIE – Hodowca ryb 622101

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

Nazwa pojęcia

Definicja

Źródło

1

Aerator wody

Urządzenie służące do napowietrzania wody, to
znaczy wprowadzenia do wody tlenu oraz usuwania
rozpuszczonych w wodzie podziemnej gazów,
głównie CO2 oraz siarkowodoru (H2S).

http://www.technologiawody.pl/index.php?id=200&re
q=praktyka
[dostęp 31.10.2018]

2

Hodowla ryb

Działalność gospodarcza prowadzona na działce
z wykopanym i zarybionym stawem posiadającym
pełną dokumentację i warunki zabudowy. Celem
działalności jest hodowla ryb słodkowodnych
i raków na sprzedaż lub do zarybiania.

http://biznes.gazetaprawna.pl/
artykuly/326346,hodowla-rybprzyniesie-zysk-po-kilkulatach.html
[dostęp 31.10.2018]

3

Narybek

Młode ryby w okresie od rozpoczęcia
samodzielnego żerowania do ukończenia
pierwszego roku życia.

https://sjp.pwn.pl/slowniki/nar
ybek.html
[dostęp 31.10.2018]

4

Obieg cyrkulacyjny

Jedna z najbardziej nowoczesnych metod hodowli
polegająca na chowie ryb w zamkniętych obiegach
z uzdatnianiem wody, pozwalająca na oszczędność
wody, energii, pełną kontrolę tempa wzrostu i
zdrowia ryb, a także umożliwiająca prowadzenie
produkcji przez cały rok niezależnie od pogody.
Obiegi cyrkulacyjne składają się ze zbiorników
hodowlanych, filtrów mechanicznych
i biologicznych.

http://kbn.icm.edu.pl/pub/kbn
/eureka/0101/65.html
[dostęp 31.10.2018]

5

Przesadka

Staw odpowiednio uprawiony, wchodzący w skład
systemu stawów, do którego przenosi się wycier
w pewnym stadium wzrostu, zapewniający
narybkowi właściwe warunki środowiskowe
i pokarmowe.

https://sjp.pwn.pl/doroszewski
/przesadka;5484892.html
[dostęp 31.10.2018]

6

Tarlak

Ryba z dojrzałymi jajami (ikrzyca) lub nasieniem
(mleczak) gotowa do tarła.

https://sjp.pwn.pl/szukaj/tarla
k.html
[dostęp 31.10.2018]

7

Tarlisko

Miejsce, w którym ryby odbywają tarło lub staw
przeznaczony wyłącznie na tarło i do wylęgu ryb.

https://sjp.pwn.pl/szukaj/tarlis
ko.html
[dostęp 31.10.2018]

8

Tarło

Okres godowy u ryb. Składanie ikry w okresie
godowym przez samice ryb i zapładnianie jej
mleczem samców.

https://sjp.pwn.pl/slowniki/tar
%C5%82o.html
[dostęp 31.10.2018]

9

Sadza

Sadza to wielki, głęboki zbiornik służący do hodowli
ryb, zanurzony w wodach morskich.

https://www.money.pl/gospod
arka/wiadomosci/artykul/losos
-atlantycki-hodowla-w-polsceruszyla,204,0,1919436.html
[dostęp 31.10.2018]

10

Stożki tlenowe

Urządzenia natleniające zbiorniki, w których
prowadzi się hodowlę ryb.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
http://www.karonryby.pl/Hodowlarybwstawach/
tabid/1325/Default.aspx
[dostęp 31.10.2018]

19

INFORMACJA O ZAWODZIE – Hodowca ryb 622101
11

Zarybianie

Ostatni etap pracy nad założeniem stawu
polegający na wpuszczeniu do zbiornika ryb. Aby
ryby zdrowo rosły i przystępowały do tarła, nie
można dopuścić do przerybienia stawu. Zazwyczaj
przyjmuje się, że na 2,5 cm długości ryby powinno
2
przypadać przynajmniej 3 cm wody. Liczba ryb,
które możemy przyjąć, zależy więc od wielkości
zbiornika oraz docelowych rozmiarów gatunku,
który chcemy hodować.
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https://www.rynekrolny.pl/artykul/zarybianiestawu-wyjasniamy-zasadywypuszczania-ryb-dostawu.html
[dostęp 31.10.2018]

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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