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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Operator maszyny rozlewniczej 812108

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu





Aparatowy procesów rozlewniczych.
Odlewacz.
Operator.
Operator rozlewu.

1.3. Usytuowanie zawodu w klasyfikacjach: ISCO, PKD
W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:
8121 Metal processing plant operators.
Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):
Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe.

1.4. Notka metodologiczna, autorzy i eksperci opiniujący
Notka metodologiczna
Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:
 analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe) oraz źródeł internetowych,
 analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych
Służb Zatrudnienia,
 badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w lutym 2019 r.,
 zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji
i jakości informacji o zawodach.
Autorzy i eksperci opiniujący
Zespół Ekspercki:




Joanna Jakubowska-Wójcik – PGW Wody Polskie, Warszawa.
Małgorzata Kowalska – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Rafał Walasik – PHU Madej-Pack s.c., Kraków.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:





Jolanta Religa – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Ireneusz Woźniak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Mirosław Żurek – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:



Robert Haraźny – Celsa Huta Ostrowiec Sp. z o.o., Ostrowiec Świętokrzyski.
Małgorzata Kapusta – Zespół Szkół Budowlanych, Radom.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Janusz Figurski – Regionalna Organizacja Pracodawców, Częstochowa.
Elżbieta Próchenko – Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Siedlce.

3

INFORMACJA O ZAWODZIE – Operator maszyny rozlewniczej 812108
Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2019 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
Operator maszyny rozlewniczej przygotowuje, użytkuje i konserwuje maszyny rozlewnicze4 do
odlewania żeliwa, staliwa, metali nieżelaznych5 i ich stopów oraz powleka wlewnicę16 środkiem
ochronnym, najczęściej roztworem wapnia, w celu uniknięcia zgrzewania się płynnego metalu
z wlewnicą i uzyskania gładkiej powierzchni wykonywanego wyrobu.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Głównym celem pracy operatora maszyny rozlewniczej jest przygotowanie urządzeń do odbioru
i odlewania metali oraz urządzeń do wciągania wlewaków15. Jego zadania zawodowe związane są
z eksploatacją i użytkowaniem maszyn, linii automatycznych i robotów stosowanych w branży
odlewniczej. Pracownik w tym zawodzie prowadzi także kontrolę jakości, nadzorując i doskonaląc
proces produkcyjny.
Operator maszyny rozlewniczej przygotowuje stanowisko pracy zgodnie z przepisami BHP i ochrony
przeciwpożarowej, obowiązującymi w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Operator posługuje się
dokumentacją technologiczną2, przygotowuje maszyny, urządzenia, materiały pomocnicze niezbędne
do produkcji danego wyrobu. Ocenia prawidłowość działania maszyn w czasie próbnej operacji.
Dokonuje regulacji i ustawienia właściwych parametrów urządzeń zgodnie z danym wzorem, w tym
celu korzysta z dokumentacji techniczno-ruchowej1 (DTR). Wykonuje operacje zgodnie z procesem
technologicznym.
Sposoby wykonywania pracy
Operator maszyny rozlewniczej wykonuje swoją pracę z wykorzystaniem odpowiednich metod,
technik związanych m.in. z:
 dobieraniem składu przetwarzanych materiałów wsadowych zgodnie z dokumentacją
technologiczną,
 uruchomieniem i przygotowaniem urządzeń do pracy,
 ustawieniem parametrów urządzeń do odlewania metali (wymiary przekrojów wlewka,
temperatury stali w kadzi pośredniej i krystalizatorze, prędkości wyciągania wlewka, prędkości
przepływu wody chłodzącej, długości pociętych wlewków) na podstawie dokumentacji
technologicznej,
 wykonaniem próbnej serii półwyrobu lub wyrobu gotowego, jego oceną oraz ewentualnie
korektą ustawień maszyny,
 nadzorowaniem pracy urządzenia, analizą komunikatów z panelu operacyjnego11,
 konfekcjonowaniem wyrobów gotowych, czyli sortowaniem, pakowaniem i odpowiednim
oznaczaniem,
 usuwaniem drobnych usterek,
 wykonywaniem prostych czynności konserwacyjno-naprawczych np. smarowaniem prowadnic,
 oczyszczaniem powierzchni wyrobów po obróbce cieplnej,
 monitorowaniem zużycia surowców i półproduktów, sporządzaniem zapotrzebowania do ich
uzupełnienia,
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zgłoszeniem do przełożonego nieprawidłowości w działaniu maszyny,
powiadomieniem przełożonego o konieczności dokonania przeglądu okresowego maszyny.

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
Operator maszyny rozlewniczej pracuje w halach produkcyjnych przedsiębiorstw zajmujących się
metalurgią i hutnictwem. Są to z reguły odlewnie żeliwa, staliwa i stopów metali nieżelaznych. Praca
wykonywana jest zazwyczaj na stojąco, w pomieszczeniach z oświetleniem dziennym i sztucznym,
które są wentylowane.
Pracownik wyposażony jest w specjalne ubranie robocze, okulary i buty ochronne z uwagi na trudne
warunki pracy, związane z wysoką temperaturą i zapyleniem.
Operator maszyny rozlewniczej zatrudniony w dużym zakładzie może obsługiwać jeden lub kilka
rodzajów maszyn rozlewniczych.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Operator maszyny rozlewniczej w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:
 urządzenia do przechylania kadzi z płynną surówką12,
 układy wlewowe13,
 kadzie odlewnicze,
 ochładzalniki10,
 podciągarki oraz urządzenia dźwigowe, np. elektrowciągi3,
 maszyny do ciągłego odlewania,
 przyrządy do pomiaru temperatury ciekłego metalu,
 formy do odlewania próbek do badań laboratoryjnych,
 urządzenia i środki do napraw kadzi odlewniczych,
 urządzenia do wytwarzania rozpylanych proszków metali.
Organizacja pracy
Operator maszyny rozlewniczej w zależności od miejsca pracy, zakresu wykonywanych zadań
zawodowych i liczby osób zatrudnionych w zakładzie może pracować indywidualnie lub zespołowo.
Pracuje w systemie jedno- lub wielozmianowym, zwykle w stałych godzinach pracy, w wymiarze
8 godzin dziennie. W zależności od miejsca świadczenia usług oraz ilości zamówień, jego czas pracy
może skracać się lub wydłużać.
Operator maszyny rozlewniczej w obrębie zakładu produkcyjnego wykonuje powtarzalne czynności
związane z użytkowaniem maszyny14 rozlewniczej, która jest wyposażona w komputerowe panele
sterowania. Ponadto komunikuje się i współpracuje z pracownikami serwisu technicznego
(utrzymania ruchu) oraz działami technologicznymi. Bezpośrednim przełożonym operatora maszyny
rozlewniczej jest brygadzista lub kierownik produkcji. Praca może odbywać się w obecności
czynników szkodliwych związanych z występowaniem drgań i hałasu oraz czynników uciążliwych
spowodowanych zmiennym mikroklimatem. Może jej towarzyszyć podnoszenie dużych i ciężkich
przedmiotów podczas wykonywania pracy.
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Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
Operator maszyny rozlewniczej w trakcie wykonywania pracy jest narażony m.in. na:
 poparzenia,
 urazy wynikające z poślizgnięcia się i upadków,
 zmiażdżenia, stłuczenia spowodowane przez ruchome części maszyny rozlewniczej,
 zapylenie,
 hałas maszyn i urządzeń.
Do występujących w tym zawodzie chorób można zaliczyć m.in.:
 choroby układu mięśniowo-szkieletowego,
 choroby skóry,
 choroby oczu,
 bóle pleców, ramion i rąk wynikające z wymuszonej pozycji ciała w trakcie pracy.
Operator maszyny rozlewniczej narażony jest na obciążenia statyczne7 podczas przyjmowania
wymuszonej pozycji ciała przy użytkowaniu maszyny oraz obciążenia dynamiczne6 podczas
wykonywania ręcznych prac transportowych.

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód operator maszyny rozlewniczej ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
 ogólna wydolność fizyczna,
 sprawność układu mięśniowego,
 sprawność układu kostno-stawowego,
 sprawność narządu wzroku,
 sprawność narządu słuchu,
 sprawność narządów równowagi;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 ostrość słuchu,
 ostrość wzroku,
 zmysł równowagi,
 koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 spostrzegawczość,
 szybki refleks,
 zręczność rąk i palców;
w kategorii sprawności i zdolności
 zdolność koncentracji uwagi,
 współdziałanie i współpraca w zespole (grupie),
 zdolność podporządkowania się,
 podzielność uwagi,
 zdolność do przestrzegania reguł, przepisów i standardów,
 łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą,
 uzdolnienia techniczne;
w kategorii cech osobowościowych
 samodzielność,
 samokontrola,
 systematyczność,
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 gotowość podporzadkowania się,
 dokładność,
 odpowiedzialność za działania zawodowe,
 gotowość do pracy indywidualnej,
 gotowość do współdziałania,
 gotowość do pracy w trudnych warunkach środowiskowych,
 gotowość do pracy w warunkach monotonnych,
 gotowość pracy w szybkim tempie,
 wytrzymałość na długotrwały wysiłek fizyczny.
Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.3. Kompetencje społeczne; 3.4. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
W zawodzie operator maszyny rozlewniczej wskazane jest posiadanie dobrego zdrowia i sprawności
ruchowej, gdyż praca wymaga znaczącego wysiłku fizycznego i odbywa się w warunkach wysokiej
temperatury panującej w hali produkcyjnej. Pod względem wydatku energetycznego praca operatora
maszyny rozlewniczej zaliczana jest do prac ciężkich. Występują w niej również obciążenia umysłowe,
związane z np. pracą w szybkim tempie czy odpowiedzialnością za działania zawodowe.
Przeciwskazaniami do pracy w zawodzie są m.in.:
 choroby ograniczające sprawność ruchową i manualną,
 zaburzenia równowagi,
 choroby układu krążenia,
 wady serca,
 choroby skóry,
 choroby układu oddechowego,
 epilepsja,
 niektóre choroby psychiczne.
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
Obecnie (2019 r.) do podjęcia pracy w zawodzie operator maszyny rozlewniczej preferowane jest
wykształcenie na poziomie branżowej szkoły I stopnia (dawniej zasadnicza szkoła zawodowa), np.
w pokrewnym zawodzie szkolnym operator maszyn i urządzeń odlewniczych.
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie
Pracę w zawodzie operator maszyny rozlewniczej może wykonywać również osoba, która:
 została przyuczona do zawodu,
 uzyskała doświadczenie w trakcie wykonywania pracy,
 odbyła szkolenia organizowane przez pracodawców, stowarzyszenia zawodowe, organizacje
branżowe lub producentów maszyn rozlewniczych.
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W zawodzie operator maszyny rozlewniczej nie jest wymagane posiadanie tytułów zawodowych,
kwalifikacji i szczególnych uprawnień, jednakże podjęcie pracy w tym zawodzie ułatwia:
 posiadanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w pokrewnym zawodzie szkolnym
operator maszyn i urządzeń odlewniczych, uzyskanego po zdaniu egzaminu organizowanego
przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
 ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego i zdanie egzaminu organizowanego przez
Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, potwierdzającego kwalifikację cząstkową MG.06 Użytkowanie
maszyn i urządzeń odlewniczych, wyodrębnioną w zawodzie pokrewnym operator maszyn
i urządzeń odlewniczych.
Dodatkowym atutem przy zatrudnianiu w zawodzie operator maszyny rozlewniczej są m.in.:
 suplement Europass (w języku polskim i angielskim), wydawany na prośbę zainteresowanego
przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
 certyfikaty i świadectwa potwierdzające udział w szkoleniach branżowych organizowanych przez
stowarzyszenia zawodowe i organizacje branżowe, z zakresu operowania maszynami
rozlewniczymi oraz maszynami i urządzeniami metalurgicznymi.
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
Nowo zatrudniony pracownik bez doświadczenia w zawodzie operator maszyny rozlewniczej zaczyna
pracę jako pomocnik. Następnie może awansować na stanowisko samodzielnego pracownika,
brygadzisty, mistrza produkcji oraz kierownika wydziału – warunkiem jest zdobywanie doświadczenia
zawodowego.
Operator maszyny rozlewniczej jako samodzielny pracownik posiada możliwość wykonywania pracy
bez nadzoru technicznego. Jako brygadzista lub mistrz produkcji posiada możliwość nadzorowania
zespołu pracowników.
Możliwość dalszego rozwoju zawodowego można uzyskać poprzez:
- zdobycie średniego wykształcenia i tytułu technika w zawodzie pokrewnym technik odlewnik,
- zdanie egzaminu dojrzałości i ukończenie wyższej uczelni o profilu hutniczym,
- uczestniczenie w specjalistycznych kursach i szkoleniach z zakresu operowania maszynami
rozlewniczymi, organizowanych przez producentów tych maszyn,
- rozszerzenie swoich kompetencji zawodowych poprzez podejmowanie kształcenia i/lub szkolenia
w zawodach pokrewnych,
- doskonalenie swoich umiejętności w branżowych szkoleniach organizowanych przez
pracodawców.
Możliwości potwierdzania kompetencji
Obecnie (2019 r.) w zawodzie operator maszyny rozlewniczej nie ma możliwości potwierdzania
kompetencji zawodowych w edukacji formalnej oraz pozaformalnej.
Istnieje możliwość potwierdzenia kompetencji (przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną, również
w trybie eksternistycznym) w zawodzie pokrewnym operator maszyn i urządzeń odlewniczych,
w zakresie kwalifikacji MG.06 Użytkowanie maszyn i urządzeń odlewniczych.
Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz
Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
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2.7. Zawody pokrewne
Osoba zatrudniona w zawodzie operator maszyny rozlewniczej może rozszerzać swoje kompetencje
zawodowe w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
S

Technik odlewnik
Kontroler (sterowniczy) urządzeń odlewniczych
S
Modelarz odlewniczy
S
Operator maszyn i urządzeń metalurgicznych
S
Operator maszyn i urządzeń odlewniczych
Operator pieców do obróbki cieplnej
Operator urządzeń do ciągłego odlewania stali

Kod zawodu
311705
313504
721104
812106
812107
812109
812110

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie operator maszyny rozlewniczej wykonuje różnorodne zadania, do których
należą w szczególności:
Z1 Przygotowanie surowców i urządzeń do pracy.
Z2 Użytkowanie maszyny rozlewniczej.
Z3 Czyszczenie i konserwacja maszyny rozlewniczej.
Z4 Ocenianie stanu technicznego maszyny rozlewniczej oraz zgłaszanie problemów w zakresie
przeglądów, konserwacji i napraw.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Użytkowanie i konserwacja maszyny rozlewniczej
Kompetencja zawodowa Kz1: Użytkowanie i konserwacja maszyny rozlewniczej obejmuje zestaw
zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy
i umiejętności.
Z1 Przygotowanie surowców i urządzeń do pracy
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:












Przepisy BHP, ochrony ppoż., ochrony
środowiska oraz wymagania ergonomii przy
przygotowywaniu materiałów, maszyn
i urządzeń do prowadzenia procesów produkcji
odlewniczej;
Budowę, zasady działania oraz instrukcje
użytkowania maszyny rozlewniczej;
Części i materiały eksploatacyjne maszyny
rozlewniczej;
Sposoby i procedury uruchamiania
i zatrzymywania pracy maszyny rozlewniczej;
Zasady bezpiecznego używania środków
transportu wewnątrzzakładowego;
Stan techniczny używanych środków transportu;
Pomieszczenia bądź wydzielone miejsca
pomieszczeń, przeznaczone do składowania
surowców oraz części i materiałów
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Stosować przepisy BHP, ochrony ppoż., ochrony
środowiska oraz wymagania ergonomii przy
przygotowywaniu materiałów, maszyn
i urządzeń do prowadzenia procesów produkcji
odlewniczej;
Posługiwać się dokumentacją techniczną
maszyny rozlewniczej;
Oceniać stopień zużycia części i materiałów
eksploatacyjnych i podejmować decyzje, czy
dana część może być wykorzystana przy realizacji
konkretnego zadania;
Uruchamiać maszynę rozlewniczą i wyłączać ją
po skończeniu pracy;
Używać zgodnie z przeznaczeniem środków
transportu wewnątrzzakładowego;
Oceniać stan techniczny i przydatność do
użytkowania środków transportu
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eksploatacyjnych.


wewnątrzzakładowego;
Lokalizować pomieszczenia bądź wydzielone
miejsca pomieszczeń, przeznaczone do
składowania surowców oraz części i materiałów
eksploatacyjnych.

Z2 Użytkowanie maszyny rozlewniczej
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:
















Zasady organizacji pracy w fazie użytkowania
maszyny rozlewniczej;
Zasady przestrzegania przepisów BHP, ochrony
ppoż., ergonomii i ochrony środowiska podczas
nadzorowania pracy maszyny rozlewniczej;
Ogólne zasady użytkowania maszyny
rozlewniczej;
8
9
Rodzaje obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej ;
Urządzenia do odbioru i odlewania metali;
Parametry procesów odlewania metali;
Urządzenia do wyciągania wlewków;
Urządzenia do ciągłego odlewania stali;
Zasady dokonywania przeglądów oraz napraw
bieżących maszyn rozlewniczych;
Urządzenia i systemy komputerowe do
sterowania procesami odlewania metali.















Przestrzegać zasad organizacji pracy w fazie
użytkowania maszyny rozlewniczej;
Przestrzegać przepisów BHP, ochrony ppoż.,
ergonomii i ochrony środowiska podczas
nadzorowania pracy maszyny rozlewniczej;
Rozpoznawać nieprawidłowości w pracy
maszyny rozlewającej;
Rozpoznawać rodzaje obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej;
Regulować parametry procesów odlewania
metali i ich stopów w maszynach rozlewniczych;
Regulować parametry procesów odlewania
metali w urządzeniach do ciągłego odlewania
metali i ich stopów;
Wykorzystywać programy komputerowe
w zakresie sterowania procesami odlewania
metali;
Użytkować maszyny rozlewnicze;
Użytkować maszyny i urządzenia do ciągłego
odlewania metali i ich stopów;
Wykonywać bieżące przeglądy i konserwacje
maszyn rozlewniczych;
Wykonywać bieżące przeglądy i konserwacje
urządzeń do ciągłego odlewania metali i ich
stopów.

Z3 Czyszczenie i konserwacja maszyny rozlewniczej
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:













Przepisy BHP, ochrony ppoż., ochrony
środowiska oraz wymagania ergonomii przy
czyszczeniu i konserwacji maszyny rozlewniczej;
Zasady organizacji pracy na stanowiskach
czyszczenia i konserwacji maszyny rozlewniczej;
Zasady przestrzegania przepisów BHP, ochrony
ppoż., ergonomii i ochrony środowiska podczas
czyszczenia i konserwacji maszyny rozlewniczej;
Dokumentację techniczną konserwacji maszyny
rozlewniczej;
Zasady czyszczenia i konserwacji maszyny
rozlewniczej;
Rodzaje czynności konserwacyjno-naprawczych;
Zasady dokonywania przeglądów oraz napraw
bieżących maszyny rozlewniczej;
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Przestrzegać przepisów BHP, ochrony ppoż.,
ochrony środowiska oraz stosować wymagania
ergonomii przy czyszczeniu i konserwacji
maszyny rozlewniczej;
Organizować pracę na stanowiskach czyszczenia
i konserwacji maszyny rozlewniczej;
Przestrzegać przepisy BHP, ochrony ppoż.,
ergonomii i ochrony środowiska podczas
czyszczenia i konserwacji maszyny rozlewniczej;
Rozróżniać i prowadzić dokumentację
niezbędną do prowadzenia konserwacji
maszyny rozlewniczej;
Czyścić i konserwować elementy maszyny
rozlewniczej;
Dokonywać bieżącego przeglądu maszyny
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Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
obowiązujące podczas użytkowania maszyny
rozlewniczej;
Zagrożenia występujące podczas użytkowania
maszyny rozlewniczej.





rozlewniczej;
Wykonywać konserwację maszyny rozlewniczej;
Zapobiegać zagrożeniom występującym podczas
użytkowania maszyny rozlewniczej;
Neutralizować czynniki szkodliwe dla organizmu
człowieka występujące przy czyszczeniu
i konserwacji maszyny rozlewniczej.

Z4 Ocenianie stanu technicznego maszyny rozlewniczej oraz zgłaszanie problemów w zakresie
przeglądów, konserwacji i napraw
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:












Zasady organizacji pracy w ramach oceniania
stanu technicznego maszyny rozlewniczej oraz
zgłaszania problemów w zakresie przeglądów,
konserwacji i napraw;
Zasady przestrzegania przepisów BHP, ochrony
ppoż., ergonomii i ochrony środowiska podczas
oceniania stanu technicznego maszyny
rozlewniczej w kontekście zgłaszania problemów
w zakresie przeglądów, konserwacji i napraw;
Konieczność wykonywania przez serwis
przeglądów okresowych maszyny rozlewniczej;
Instrukcję i specyfikację maszyny rozlewniczej;
Objawy nieprawidłowego działania maszyny
rozlewniczej;
Zasady informowania przełożonych o stanie
technicznym maszyny rozlewniczej.










Organizować pracę w ramach oceniania stanu
technicznego maszyny rozlewniczej oraz
zgłaszania problemów w zakresie przeglądów,
konserwacji i napraw;
Przestrzegać przepisów BHP, ochrony ppoż.,
ergonomii i ochrony środowiska podczas
oceniania stanu technicznego maszyny
rozlewniczej oraz zgłaszania problemów
w zakresie przeglądów, konserwacji i napraw;
Przygotowywać maszynę rozlewniczą do
przeglądu przez serwis;
Udzielać pracownikowi serwisu informacji
koniecznych do przeprowadzenia przeglądu
i naprawy maszyny rozlewniczej;
Oceniać, czy awaria bądź usterka maszyny może
być usunięta przez operatora, czy należy
wezwać serwis;
Zgłaszać awarię maszyny rozlewniczej
przełożonemu, podając jej przyczyny i objawy.

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







Ponoszenia odpowiedzialności za skutki podejmowanych działań zawodowych związanych
z użytkowaniem maszyny rozlewniczej.
Podejmowania współpracy w zespole pracowniczym uczestniczącym w procesie produkcji
odlewniczej.
Oceniania pracy własnej w zakresie realizacji zadań zawodowych, właściwych dla zawodu
operator maszyny rozlewniczej.
Ponoszenia odpowiedzialności za powierzone maszyny i urządzenia oraz bezpieczeństwo
współpracowników.
Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową i obowiązującymi przepisami.
Podnoszenia własnych kompetencji zawodowych w zakresie operowania maszynami
i urządzeniami metalurgicznymi.
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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
operator maszyny rozlewniczej.

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 operator maszyny rozlewniczej

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 operator maszyny rozlewniczej 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
Operator maszyny rozlewniczej może znaleźć pracę w szeroko pojętej branży metalurgicznej,
przedsiębiorstwach wykonujących obróbkę plastyczną na gorąco i na zimno oraz podmiotach
stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie operator
maszyn i urządzeń odlewniczych, takich jak m.in.: odlewnie żeliwa, odlewnie staliwa, huty, wydziały
odlewnicze zakładów produkcyjnych części maszyn i urządzeń.
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Obecnie (2019 r.) według Barometru zawodów zapotrzebowanie na przedstawicieli zawodu operator
maszyny rozlewniczej jest stałe. Pracownicy w tym zawodzie są poszukiwani na rynku pracy.
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: 31.03.2019]:
Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:
http://mz.praca.gov.pl
https://www.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe
Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl
Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:
Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl
Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl
Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl
Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl
Pomorskie – http://www.porp.pl
Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl
Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl
Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynkupracya
Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl
Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:
http://zielonalinia.gov.pl
Portal Prognozowanie Zatrudnienia:
www.prognozowaniezatrudnienia.pl
Portal EU Skills Panorama:
http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en
Europejski portal mobilności zawodowej EURES:
https://eures.praca.gov.pl
https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach
zawodu
Kształcenie
Obecnie (2019 r.) w ramach systemu kształcenia zawodowego w Polsce nie przygotowuje się
kandydatów do pracy w zawodzie operator maszyny rozlewniczej.
Kształcenie w pokrewnym zawodzie szkolnym operator maszyn i urządzeń odlewniczych oferują
branżowe szkoły I stopnia (dawniej zasadnicze szkoły zawodowe).
Możliwe jest również uczestnictwo w kwalifikacyjnych kursach zawodowych (dla dorosłych)
w ramach kwalifikacji MG.06. Użytkowanie maszyn i urządzeń odlewniczych (właściwej dla ww.
zawodu szkolnego), które 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,
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instytucje rynku pracy prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową,
podmioty prowadzące działalność oświatową na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców.

Kompetencję MG.06 Użytkowanie maszyn i urządzeń odlewniczych dla ww. kwalifikacji potwierdzają
Okręgowe Komisje Egzaminacyjne po spełnieniu wymagań formalnych i zdaniu egzaminu (również
w trybie eksternistycznym).
WAŻNE
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów
i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego,
które wchodzi w życie od 1 września 2019 r., ulegają zmianie dotychczasowe symbole kwalifikacji
wyodrębnione w zawodach szkolnictwa zawodowego, na kody składające się z trzech wielkich liter,
wskazujących na przyporządkowanie do jednej z 32 branż, występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa
branżowego. Zmianie uległy również nazwy niektórych z dotychczasowych kwalifikacji. Nowa regulacja
umożliwia prowadzenie kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub na kursach umiejętności
zawodowych.

Szkolenie
Pracownik zatrudniony w zawodzie operator maszyny rozlewniczej może ukończyć szkolenia
organizowane przez pracodawców na własne potrzeby oraz kursy specjalistyczne, organizowane
przez instytucje branżowe, cechy rzemieślnicze i wyspecjalizowane ośrodki doskonalenia
zawodowego.
Przykładowa tematyka szkoleń może dotyczyć:
 eksploatacji maszyn odlewniczych,
 użytkowania nowoczesnych maszyn i urządzeń metalurgicznych.
Organizatorzy tych szkoleń poświadczają uzyskane przez uczestników kompetencje stosownymi
certyfikatami/zaświadczeniami.
WAŻNE:
Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach
zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.03.2019]:
Szkolnictwo wyższe:
www.wybierzstudia.nauka.gov.pl
Szkolnictwo zawodowe:
https://www.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-zawodowe-i-ustawiczne
http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod
https://zrp.pl
Szkolenia zawodowe:
Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris
Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
Inne źródła danych:
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl
Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

4.3. Zarobki osób wykonujących dany zawód/daną grupę zawodów
Obecnie (2019 r.) wynagrodzenie osób pracujących w zawodzie operator maszyny rozlewniczej jest
zróżnicowane i kształtuje się najczęściej w przedziale od 3000 zł do 4500 zł brutto miesięcznie
(wysokość płacy określona na podstawie dostępnych ofert pracy).
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Poziom wynagrodzenia osób wykonujących zawód operator maszyny rozlewniczej uzależniony jest
m.in. od:
 doświadczenia zawodowego pracownika, stażu pracy oraz posiadanych kwalifikacji,
 zakresu wykonywanych zadań zawodowych,
 wielkości i zaawansowania technologicznego przedsiębiorstwa, w którym jest zatrudniony,
 liczby przedsiębiorstw działających na danym terenie,
 regionu Polski i wielkość aglomeracji,
 koniunktury na rynku pracy.
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: 31.03.2019]:
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
operator
z niepełnosprawnościami.

maszyny

rozlewniczej

możliwe

jest

zatrudnienie

osób

Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie technicznych
i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:
 z dysfunkcją narządu słuchu, (03-L), pod warunkiem, że niepełnosprawność ta jest możliwa do
skorygowania za pomocą implantów lub aparatów słuchowych,
 z zaburzeniami głosu, mowy (03-L), jeśli możliwy jest skuteczny kontakt interpersonalny
i komunikacja,
 z wadami lub dysfunkcją narządu wzroku (04-O), jeśli posiadana wada skorygowana jest
okularami lub soczewkami kontaktowymi,
 z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych (05-R), która nie wyklucza stania i chodzenia.
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
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ustawicznego wymaga, aby zdobywane przez jednostki umiejętności oraz kwalifikacje były zrozumiałe
oraz łatwo porównywalne między krajami, a także – by promowały mobilność wśród pracowników.
Obecnie (2019 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: 31.03.2019 r.















Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 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 2018 r. poz.
2153, 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, 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 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania
niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
1932).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799,
z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów
i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa
branżowego (Dz. U. poz. 316)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
(Dz. U. poz. 1663).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy
programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. poz. 860, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. 622, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 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).
Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy
zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym
i wojewódzkim rynku pracy (M.P. poz. 276).
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Zasoby internetowe [dostęp: 31.03.2019]:

















Barometr zawodów 2019. Raport podsumowujący badania w Polsce:
https://barometrzawodow.pl/userfiles/Barometr/2019/raport_ogolnopolski_pl.pdf
Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Operator maszyn i urządzeń
odlewniczych 812107:
https://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/812107.p
df
Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Technik odlewnik 311705:
https://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/311705.p
df
Portal przemysłu metalurgicznego: http://www.pneumat.com.pl/przemysl-hutniczy
Portal przemysłu hutniczego: https://www.ponar-wadowice.pl/przemysl-hutniczy
Portal Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej: http://www.hiph.org/ANALIZY_RAPORTY/pps.php
Portal szkoleń branżowych: https://sundoor.pl/szkolenia/szkolenia-wysokosciowe-dla-branz/188przemysl-hutniczy.html
Portal części zamiennych: http://bzut-czesci.pl/wciagniki-elektryczne-linowe
Portal Politechniki Łódzkiej: http://www.k17.p.lodz.pl/dydaktyka/Techniki_Wytwarzaniawyklad.pdf
Portal o obróbce cieplnej: https://www.bodycote.com/pl/uslugi/obrobka-cieplna/
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Projekt Zintegrowany System Kwalifikacji: http://kwalifikacje.edu.pl
Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS: http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardyorzecznictwa-lekarskiego-zus
Wyszukiwarka opisów zawodów: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacjazawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow
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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.

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
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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.

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.
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Zawód

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.

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

Dokumentacja
techniczno-ruchowa
(DTR)

Wszystkie maszyny wprowadzone do obrotu na
terenie UE powinny posiadać dokumentację
techniczno-ruchową, której zakres i forma jest
zgodna z dyrektywą maszynową z 98/37 WE.
Dokument ten umożliwia identyfikację maszyny,
bezpieczną obsługę i prowadzenie prac
konserwacyjnych. Ponadto zawiera dane
identyfikacyjne zamieszczone w oznaczeniu
maszyny wraz z szeregiem podstawowych
informacji umożliwiającą konserwacje maszyny oraz
dane producenta, serwisu.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://bhpusluga.pl/d-t-rdokumentacja-maszyn/
[dostęp: 31.03.2019]

2

Dokumentacja
technologiczna

Dokumentacja technologiczna określa proces
technologiczny produkowanego wyrobu i potrzebne
do tego środki technologiczne, takie jak: karta
technologiczna, instrukcja technologiczna (karta
instrukcyjna obróbki i montażu), wykaz pomocy
warsztatowych (uchwytów, narzędzi do obróbki
i montażu), karta normowania czasu, karta
normowania materiału, rysunki materiałów
wyjściowych i półfabrykatów (surówek), rysunki
pomocy specjalnych, i inne. Zakres dokumentacji
technologicznej zależy od wielkości produkcji, im
większa produkcja, tym jest bardziej szczegółowa.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
http://staff.uz.zgora.pl/gmaniar
s/Pliki/Proces%20technologiczn
y.pdf
[dostęp: 31.03.2019]

3

Elektrowciągi

Dźwignica przystosowana do pionowego podnoszenia
ładunku najczęściej za pomocą liny lub łańcucha
z wykorzystaniem elementu chwytnego zazwyczaj
haka; przeznaczony do przemieszczania ładunków
w pionie; konstrukcyjnie zazwyczaj przystosowane do
jazdy po nieruchomym torze jezdnym w wersji
stacjonarnej, zapewniającej pracę w jednym miejscu
(bez możliwości przejazdu); obudowa mechanizmu
podnoszenia stanowi jego konstrukcję nośną.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://www.udt.gov.pl/co-ikiedy-podlegadozorowi/urzadzeniatransportu-bliskiego/suwnicewciagniki-wciagarki-zurawstacjonarny/suwnice-wciagnikiwciagarki-zuraw-stacjonarnynazwa-definicja-i-podleganie
[dostęp: 31.03.2019]

4

Maszyna rozlewnicza

Urządzenie służące do odlewania ciekłej stali do
wlewnic.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
http://home.agh.edu.pl/~zmsz/
pl/pliki/mez/08_Metalurgia_Eks
trakcyjna_Zelaza.pdf [dostęp:
31.03.2019]
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5

Metale nieżelazne

Metale, z wyjątkiem żelaza. Znalazły szeroki zakres
zastosowania w wielu dziedzinach techniki, często
zaspokajając najbardziej wygórowane wymagania
różnego rodzaju poprzez swoje właściwości fizyczne,
chemiczne, mechaniczne i technologiczne.
Metale nieżelazne i ich stopy można podzielić na trzy
zasadnicze grupy:
- metale lekkie (Al, Mg, Ti) i ich stopy,
- metale ciężkie (Cu, Zn, Ni, Sn, Pb, Cd) i ich stopy,
- metale i stopy o mniejszym zastosowaniu (Co, Zr,
Mo, W, Cr, Mn, Pd, Ag, Au, Pt i inne).

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
http://www.espawalnik.pl/?materialyniezelazne,95
[dostęp: 31.03.2019]

6

Obciążenie
dynamiczne

Obciążenia dynamiczne człowieka w czasie pracy
związane jest z aktywnością ruchową podczas pracy
w warunkach ruchu, w związku z przemieszczaniem
ciała ludzkiego lub jego części w przestrzeni. Miarą
obciążenia fizycznego (ciężkości pracy) jest wartość
wydatkowanej energii, czyli wydatek energetyczny
określający ilość energii zużytej do wykonania pracy
(w kcal lub kJ).

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://mfiles.pl/pl/index.php/P
raca_dynamiczna
[dostęp: 31.03.2019]

7

Obciążenie statyczne

Obciążenie statyczne powstaje w wyniku pracy, gdy
na zewnątrz nie obserwujemy ruchu kończyn lub
tułowia, ale mięśnie są napięte np. podczas
utrzymywania uniesionych rąk. W czasie
wykonywania pracy statycznej wydatek energetyczny
powoduje większą uciążliwość niż podczas pracy
dynamicznej. Jest to spowodowane różnicą pracy
mięśni, które nie wykonują ruchów skurczu
i rozkurczu tylko są w niezmiennym napięciu.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://mfiles.pl/pl/index.php/
Obci%C4%85%C5%BCenie_staty
czne
[dostęp: 31.03.2019]

8

Obróbka cieplna

Proces służący do zmiany mikrostruktury takich
materiałów, jak metale i stopy, w celu uzyskania
właściwości wydłużających okres eksploatacji
elementu, na przykład zwiększających twardość
powierzchni, odporność na temperaturę,
plastyczność i wytrzymałość.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
http://bc.pollub.pl/Content/131
98/werlab.pdf
[dostęp: 31.03.2019]

9

Obróbka cieplno-chemiczna

Zabieg cieplny mającym na celu uzyskanie
w warstwie wierzchniej obrabianego materiału
własności odmiennych od własności rdzenia. Osiąga
się to przez zmianę składu chemicznego, a co za
tym idzie struktury wspomnianej warstwy
wierzchniej.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:

Metalowe wkładki (np. pręt) umieszczone w formie
odlewniczej w miejscu zgrubienia ścianek. Wkładki
mają na celu odprowadzenia ciepła.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:

Element urządzenia służący do komunikacji człowieka
z maszyną: odbierania i przekazywania sygnałów,
zbierania aktualnych danych (pomiarów)
z kontrolowanych procesów, ich wizualizacja,
sterowanie tymi procesami oraz alarmowanie.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:

W procesie metalurgicznym produktem wyjściowym
wielkiego pieca jest stop żelaza z węglem określany
w praktyce jako surówka. Surówka zawiera (3÷4,3) %
węgla.

http://home.agh.edu.pl/~kmtmi
pa/dydaktyka/automatyka/1/m
atkonstrukcyjne.pdf
[dostęp: 31.03.2019]

10

11

Ochładzalniki

Panel operacyjny

12 P Płynna surówka
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https://mech.pg.edu.pl/docume
nts/174709/36494029/PIM_9_
Obr%C3%B3bka%20cieplnochemiczna.pdf
[dostęp: 31.03.2019]

https://encyklopedia.pwn.pl/ha
slo/ochladzalnik;3949629.html
[dostęp: 31.03.2019]

https://mech.pg.edu.pl/docume
nts/174709/36494029/PIM_9_
Obr%C3%B3bka%20cieplnochemiczna.pdf
[dostęp: 31.03.2019]
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13

Układy
wlewowe

System kanałów i zbiorników w formie odlewniczej,
umożliwiający m.in. ciągłe, równomierne i spokojne
doprowadzenie ciekłego metalu do wnęki formy.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
http://www.k17.p.lodz.pl/dydak
tyka/Techniki_Wytwarzaniawyklad.pdf
[dostęp: 31.03.2019]

14

Użytkowani
e maszyny

Dla zapewnienia bezpieczeństwa operatorów
maszyn wymagane jest zapewnienie, aby
użytkowane były tylko maszyny dostosowane do
minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny
pracy i spełniać wymagania zasadnicze
bezpieczeństwa. Użytkowanie powinno odbywać się
zgodnie z instrukcją obsługi.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/1
94591/30%20UZYTKOWANIE%2
0MASZYN%209%202018%20INT
.pdf
[dostęp: 31.03.2019]

15 WWlewak
W

Wyrób stalowy przeznaczony do walcowania, kucia
lub do wyrobu rur bez szwu, a otrzymywany
w wyniku odlania ciekłej stali do wlewnic.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://metale.pl/wiedza/stalzelazo/slowniczek
[dostęp: 31.03.2019]

16

Niedzielona forma odlewnicza, zwykle żeliwna,
służąca do odlewania wlewków.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://encyklopedia.pwn.pl/ha
slo/wlewnica;3997018.html
[dostęp: 31.03.2019]

Wlewnica

22

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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