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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Kontroler jakości wyrobów przemysłowych 311937

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu





Defektoskopista.
Jakościowiec.
Kontroler.
Pomiarowiec.

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


3119 Physical and engineering science technicians not elsewhere classified.

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), źródeł internetowych oraz
wyników badań i analiz prowadzonych w projekcie PO KL (2011–2013) „Rozwijanie zbioru
krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców”,
 analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych
Służb Zatrudnienia,
 zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji
i jakości informacji o zawodach.
Autorzy i eksperci opiniujący
Zespół Ekspercki:




Damian Kowalski – Huta Celsa, Ostrowiec.
Katarzyna Sławińska – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Halina Śledziona – Ekspert niezależny, Starachowice.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:




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

Recenzenci:



Marek Olsza – Zespół Szkół Technicznych, Mikołów.
Małgorzata Przybyłek – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny, Radom.
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Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Michał Balicki – METALODLEW S.A., Kraków.
Zygmunt Fekner – Laboratorium Badawcze EKOBENZ sp. z o.o., Lublin.

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
Kontroler jakości wyrobów2 przemysłowych ocenia zgodność wyrobów przemysłowych, np.
mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych z dokumentacją techniczną i obowiązującymi
normami. Analizuje przyczyny zaistniałych niezgodności i sporządza wnioski korygujące w zakresie
wyrobu lub jego partii.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Kontroler jakości wyrobów przemysłowych sprawdza zgodność kształtu, wymiarów, warunków
technicznych wykonania oraz rodzaj i jakość zastosowanego materiału z dokumentacją techniczną
wyrobu i obowiązującymi normami. W pracy używa uniwersalnych i specjalistycznych urządzeń
kontrolno-pomiarowych odpowiednio skalibrowanych3, a niekiedy pracuje na skomputeryzowanych
stanowiskach
z
zaawansowanym
oprogramowaniem
do
wyznaczania
parametrów
materiału/wyrobu/procesu z ciągłą akwizycją danych. Kontroler jakości wyrobów przemysłowych
może pracować zarówno w obszarze produkcji gotowych wyrobów, jak też przy wykonywaniu
prototypów wyrobów. Niekiedy zatrudnia się kontrolera jakości wyrobów przemysłowych przy
kontroli międzyoperacyjnej4.
Do zakresu pracy kontrolera wyrobów przemysłowych należy również sprawdzenie, czy wykonany
wyrób spełnia założoną funkcję i czy jest sprawny.
Sposoby wykonywania pracy
Kontroler jakości wyrobów przemysłowych w zależności od wielkości produkcji wykonuje prace
ręcznie lub automatycznie z zastosowaniem odpowiednich przyrządów. Jego praca polega na:
 prowadzeniu kontroli jakości wykonania gotowych wyrobów przemysłowych, np.
mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych,
 kształtowaniu jakości nowych wyrobów, wykonywaniu analiz i badań wyrobów oraz
udoskonaleniu ich właściwości.
Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2. i 3.3.
Kompetencje zawodowe.
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2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja
pracy)
Warunki pracy
Kontroler jakości wyrobów przemysłowych najczęściej wykonuje swoją pracę w pomieszczeniu
wydzielonym w wydziale produkcyjnym lub hali produkcyjnej. Istotnymi elementami na stanowisku
pracy są: dobre oświetlenie, wentylacja i temperatura, odpowiednio dostosowane do wymagań
używanego sprzętu, urządzeń kontrolno-pomiarowych i testujących.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Kontroler jakości wyrobów przemysłowych w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:
 uniwersalny sprzęt kontrolno-pomiarowy do kontroli wymiarów, kształtu, rodzaju i jakości
materiału zastosowanego na wyrób,
 specjalistyczne przyrządy i urządzenia kontrolne (mierniki, stacje testowe, defektoskopy),
 optyczny sprzęt kontrolny (mikroskopy, lupy),
 skomputeryzowane stanowiska z zaawansowanym oprogramowaniem do wyznaczania
parametrów materiału/wyrobu/procesu z ciągłą akwizycją danych,
 komputer ze specjalistycznymi aplikacjami testowymi i dostępem do internetu,
 katalogi i specjalistyczną literaturę dotyczącą wyrobów przemysłowych i sprzętu kontrolno-pomiarowego, w tym literaturę obcojęzyczną,
 dokumentację techniczną oraz normy,
 dokumentację procesu technologicznego wyrobów przemysłowych.
Organizacja pracy
Kontroler jakości wyrobów przemysłowych w zależności od miejsca pracy, wykonywanych zadań
zawodowych i liczby osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie pracuje indywidualnie lub zespołowo,
a jego praca z reguły jest nadzorowana.
Osoba zatrudniona na stanowisku kontrolera jakości wyrobów przemysłowych pracuje osiem godzin,
jednakże w przypadku wzmożonej lub pilnej produkcji czas pracy może ulec wydłużeniu. Najczęściej
pracuje w systemie jedno- lub dwuzmianowym, w tym w niedziele i święta, jeśli ze względów
technologicznych musi być utrzymana ciągłość produkcji lub wymaga tego proces produkcji.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
W pracy kontrolera jakości wyrobów przemysłowych istnieje niebezpieczeństwo związane
z przebywaniem w zamkniętych pomieszczeniach produkcyjnych, w których może być narażony na
działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, takich jak: hałas, wibracje, zapylenie.
Siedząca pozycja ciała pracownika, konieczność wykonywania stałych i powtarzalnych czynności
mogą być przyczyną urazów układu kostno-stawowego.
Innym zagrożeniem dla zdrowia jest długotrwała praca przy komputerze, która wiąże się
z obciążeniem narządu wzroku i kręgosłupa.
Czynnikami mogącymi powodować wypadki w miejscu pracy są m.in.:
 obracające się, wirujące elementy maszyny i urządzenia (zagrożenia mechaniczne),
 prąd elektryczny – możliwość porażenia w przypadku wadliwie działających sprzętów
pomiarowych.
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2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód kontroler jakości wyrobów przemysłowych ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
 sprawność układu kostno-stawowego,
 sprawność narządu wzroku,
 sprawność narządu słuchu,
 sprawność zmysłu dotyku i węchu;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 rozróżnianie barw,
 spostrzegawczość,
 ostrość słuchu,
 ostrość wzroku,
 szybki refleks,
 powonienie;
w kategorii sprawności i zdolności
 zdolność koncentracji uwagi,
 podzielność uwagi,
 rozumowanie logiczne,
 zdolność współdziałania,
 uzdolnienia techniczne,
 zdolność organizacji pracy własnej i nadzorowanego zespołu;
w kategorii cech osobowościowych
 odpowiedzialność,
 dokładność,
 samodzielność,
 samokontrola,
 gotowość do pracy w warunkach monotonnych,
 łatwość przechodzenia z jednej czynności do drugiej,
 wytrwałość i cierpliwość,
 dociekliwość i skrupulatność.
Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
Praca kontroler jakości wyrobów przemysłowych zalicza się do prac lekkich, w związku z tym nie ma
szczególnych wymagań zdrowotnych dla kandydatów do wykonywania tego zawodu.
Przeciwwskazania do pracy w zawodzie kontroler jakości wyrobów przemysłowych to:
 wady wzroku niedające się skorygować szkłami optycznymi,
 brak widzenia obuocznego,
 choroby ograniczające sprawność ruchową,
 przewlekłe schorzenia układu oddechowego,
 zaburzenia równowagi i świadomości.
WAŻNE:
O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.
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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 (2018 r.) do podjęcia pracy w zawodzie kontroler jakości wyrobów przemysłowych
preferowane jest wykształcenie średnie techniczne (branżowa szkoła II stopnia lub technikum)
np. z obszaru mechanicznego, elektrycznego, elektronicznego.
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie
Pracę w zawodzie kontroler jakości wyrobów przemysłowych może wykonywać osoba, która:
 została przyuczona do zawodu,
 zdobyła doświadczenie w trakcie wykonywania pracy,
 odbyła szkolenie zorganizowane w firmie specjalizującej się w zakresie kontroli jakości wyrobów
przemysłowych w wyspecjalizowanym ośrodku szkoleniowym.
Podjęcie pracy w zawodzie kontroler jakości wyrobów przemysłowych ułatwia posiadanie dyplomu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub świadectwa potwierdzającego kwalifikację
w pokrewnym zawodzie szkolnym np. technik mechanik, technik elektryk, technik elektronik, po
spełnieniu wymagań formalnych i zdaniu egzaminu organizowanego przez Okręgowe Komisje
Egzaminacyjne.
Dodatkowymi atutami przy zatrudnieniu w zawodzie kontroler jakości wyrobów przemysłowych są:
 suplementy Europass (w języku polskim i angielskim) do ww. dyplomów i świadectw,
 posiadanie uprawnień do badań nieniszczących (UT7, PT8, MT9, VT10),
 znajomość języków obcych (przynajmniej jednego) na poziomie podstawowym oraz obsługi
komputera (w szczególności aplikacji diagnostycznych).
Kontroler jakości wyrobów przemysłowych może potwierdzić kompetencje w zakresie obsługi
specjalistycznego sprzętu oraz urządzeń kontrolno-pomiarowych i/lub badawczych.
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
Kontroler jakości wyrobów przemysłowych ma możliwość:
 rozpocząć pracę od stanowiska pomocnika, a następnie wraz z nabyciem doświadczenia
zawodowego awansować na samodzielne stanowisko kontrolera,
 po nabyciu doświadczenia zawodowego i kompetencji związanych z organizacją pracy
i zarzadzania personelem – awansować na stanowisko brygadzisty nadzorującego pracę małego
zespołu pracowników,
 kontynuować naukę na studiach wyższych na kierunkach związanych np. z metrologią lub
systemami zarządzania jakością6 i następnie awansować na stanowisko kierownika działu jakości
zgodnie z kryteriami awansu zawodowego przyjętymi w przedsiębiorstwie,
 rozszerzać swoje kompetencje zawodowe poprzez kształcenie lub szkolenie w zawodach
pokrewnych,
 doskonalić swoje kompetencje, uczestnicząc w branżowych szkoleniach organizowanych przez
pracodawców z zakresu standardów jakości wyrobów oraz produkcji przemysłowej, np.
mechanicznej, elektrycznej, elektronicznej.
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Możliwości potwierdzania kompetencji
Obecnie (2018 r.) w zawodzie kontroler jakości wyrobów przemysłowych nie ma możliwości
potwierdzania kompetencji zawodowych w systemie edukacji formalnej i pozaformalnej.
Istnieje możliwość potwierdzania kompetencji przydatnych do wykonywania zawodu kontroler
jakości wyrobów przemysłowych w zawodach pokrewnych (szkolnych) w zakresie kwalifikacji:
 MG.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń (technik mechanik),
 EE.22 Eksploatacja urządzeń elektronicznych (technik elektronik),
 EE.26 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (technik elektryk).
po spełnieniu wymagań formalnych i zdaniu egzaminu organizowanego przez Okręgowe Komisje
Egzaminacyjne.
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 kontroler jakości wyrobów przemysłowych może rozszerzać swoje
kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

s

Technik elektryk
s
Technik elektronik
s
Technik mechanik

311303
311408
311504

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie kontroler jakości wyrobów przemysłowych wykonuje różnorodne zadania, do
których należą w szczególności:
Z1 Kontrolowanie zgodności wykonanego wyrobu przemysłowego z dokumentacją techniczną1.
Z2 Sprawdzanie działania wyrobu przemysłowego, ocenianie jego zgodności z dokumentacją
techniczną i zamówieniem klienta.
Z3 Ocenianie jakości materiałów zastosowanych do produkcji wyrobu przemysłowego.
Z4 Analizowanie dokumentacji technicznej wyrobów przemysłowych oraz sporządzanie wniosków
w celu kształtowania jakości wyrobów.
Z5 Analizowanie procesu technologicznego wykonania wyrobów przemysłowych i sporządzanie
wniosków w celu kształtowania jakości wyrobów.
Z6 Testowanie prototypów5 i sporządzanie wniosków w celu kształtowania jakości wyrobów
przemysłowych.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Kontrolowanie jakości wyrobów przemysłowych
Kompetencja zawodowa Kz1: Kontrolowanie jakości wyrobów przemysłowych obejmuje zestaw
zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy
i umiejętności.
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Z1 Kontrolowanie zgodności wykonanego wyrobu przemysłowego z dokumentacją techniczną
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii
i ochrony środowiska stosowane podczas
kontrolowania jakości wyrobów,
z uwzględnieniem branży przemysłowej;
Normy i dokumentację techniczną dotyczącą
wyrobu przemysłowego;
Metody pomiaru jakości wyrobów (manualne
i komputerowe);
Narzędzia i przyrządy kontrolno-pomiarowe
stosowane przy kontroli wyrobów
przemysłowych.








Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony
ppoż., ergonomii, ochrony środowiska w zakresie
kontrolowania wyrobów, z uwzględnieniem
branży przemysłowej;
Posługiwać się normami dotyczącymi wyrobów
przemysłowych;
Stosować dokumentację techniczną wyrobu;
Obliczać łańcuchy wymiarowe;
Dobierać metodę pomiaru, posługiwać się
narzędziami i urządzeniami kontrolno-pomiarowymi;
Oceniać wizualne i pomiarowe zgodności
wyrobu przemysłowego z dokumentacją
techniczną oraz obowiązującymi normami.

Z2 Sprawdzanie działania wyrobu przemysłowego i ocenianie jego zgodności z dokumentacją
techniczną i zamówieniem klienta
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Dokumentację techniczną w zakresie działania
wyrobu przemysłowego;
Metody do sprawdzania działania wyrobów
przemysłowych, z uwzględnieniem branży;
Urządzenia do sprawdzania działania wyrobów
przemysłowych;
Warunki przedstawione przez zamawiającego.





Pozyskiwać z dokumentacji technicznej
informacje dotyczące wyrobu przemysłowego,
jego podzespołów oraz sposobu ich wzajemnych
połączeń i warunków współzależności
warunkujących działanie;
Dobierać metody sprawdzania działania wyrobu;
Sprawdzać i oceniać poprawność działania
wyrobu przemysłowego;
Oceniać zgodność działania przemysłowego
z warunkami zamawiającego.

Z3 Ocenianie jakości materiałów zastosowanych do produkcji wyrobów przemysłowych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Normy materiałowe i katalogi wyrobów
przemysłowych;
Metody badania jakości materiałów (w tym
również metody badań nieniszczących);
Urządzenia do badania jakości materiałów.





Posługiwać się normami materiałowymi
i katalogami wyrobów ( w tym również
obcojęzycznymi) dla pozyskania informacji
na temat materiałów stosowanych na urządzenia
przemysłowe;
Dobierać metodę badania jakości materiałów
użytych na wyrób przemysłowy, uwzględniając
jego konstrukcje i funkcje użytkowe;
Oceniać jakość zastosowanych materiałów przy
zastosowaniu urządzeń do badania.

3.3. Kompetencja zawodowa Kz2: Wspomaganie rozwoju wyrobów przemysłowych
Kompetencja zawodowa Kz2: Wspomaganie rozwoju wyrobów przemysłowych obejmuje zestaw
zadań zawodowych Z4, Z5, Z6, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy
i umiejętności.
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Z4 Analizowanie dokumentacji technicznej wyrobów przemysłowych oraz sporządzanie
wniosków w celu kształtowania jakości wyrobów
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:







Dokumentację techniczną i katalogi wyrobów
przemysłowych (w tym również obcojęzyczne),
z uwzględnieniem branży;
Zasady pisania wniosków w kierunku
doskonalenia jakości konstrukcji i wartości
użytkowych nowych wyrobów przemysłowych.



Analizować i wybierać optymalne rozwiązania
w zakresie konstrukcji wyrobów przemysłowych;
Sporządzać wnioski dotyczące rozwiązania
konstrukcyjnego prototypu udoskonalonego
wyrobu przemysłowego.

Z5 Analizowanie procesu technologicznego wykonania wyrobów przemysłowych i sporządzanie
wniosków w celu kształtowania jakości wyrobów
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Dokumentację technologiczną wyrobów
przemysłowych;
Trendy rozwoju technologii wytwarzania
wyrobów przemysłowych;
Zasady pisania wniosków korygujących proces
technologiczny w kierunku doskonalenia jakości
nowych wyrobów.





Analizować dotychczasową technologię
wytwarzania, porównując ją z najnowszymi
osiągnięciami w tym zakresie i proponować
istotne zmiany;
Śledzić trendy rozwojowe oraz tendencje zmian
w zakresie technologii wytwarzania wyrobów
przemysłowych;
Sporządzać wnioski na temat zmian procesu
technologicznego wykonania wyrobów dla
poprawy jego jakości.

Z6 Testowanie prototypów i sporządzanie wniosków w celu kształtowania jakości wyrobów
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii
i ochrony środowiska przy testowaniu
prototypów, z uwzględnieniem branży
przemysłowej;
Metody testowania prototypów,
z uwzględnieniem branży przemysłowej;
Stanowiska i urządzenia do testowania
prototypów wyrobów przemysłowych,
z uwzględnieniem branży.




Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony
ppoż., ergonomii, ochrony środowiska przy
testowaniu prototypów, z uwzględnieniem
branży przemysłowej;
Wybierać metodę testowania prototypu wyrobu
przemysłowego;
Wykonywać próbę użytkowania prototypu
nowego wyrobu przemysłowego i ocenić jego
jakość.

3.4. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie kontroler jakości wyrobów przemysłowych powinien mieć kompetencje
społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.
W szczególności pracownik jest gotów do:
 Ponoszenia odpowiedzialności za skutki podejmowanych działań oraz za powierzony sprzęt
i narzędzia wykorzystywane na stanowisku pracy podczas kontroli jakości wyrobów
przemysłowych.
 Dostosowywania zachowania do zmiennych okoliczności pracy podczas wykonywania kontroli
jakości wyrobów przemysłowych.
 Wykonywania pracy samodzielnej i podejmowania współpracy w zorganizowanych warunkach.
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 Podnoszenia własnych kompetencji zawodowych w zakresie wykonywania kontroli jakości
wyrobów przemysłowych.
 Oceniania i weryfikowania wykonywanych przez siebie prac w zakresie wykonywania kontroli
jakości wyrobów przemysłowych.
 Oceniania zagrożenia zdrowia oraz życia i podejmowania działań adekwatnych do stopnia
zagrożenia podczas jakości wyrobów przemysłowych.
 Postępowania zgodnie z etyką podczas kontroli jakości wyrobów przemysłowych.
 Podejmowania działania i współdziałania w zespole podczas wykonywania zadań zawodowych.

3.5. 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
kontroler jakości wyrobów przemysłowych.

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 kontroler jakości wyrobów przemysłowych

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

3.6. Powiązanie kompetencji zawodowych z opisami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji
oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji
Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie kontroler jakości wyrobów przemysłowych
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
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4. ODNIESIENIE DO SYTUACJI ZAWODU NA RYNKU PRACY I MOŻLIWOŚCI
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie
Kontroler jakości wyrobów przemysłowych może uczestniczyć w procesie produkcji przy kontroli
międzyoperacyjnej gotowego wyrobu, jak również w badaniach prototypowego wyrobu.
Zatrudnienie w zawodzie kontroler jakości wyrobów przemysłowych oferują m.in.:
 zakłady produkcji narzędzi i wyrobów metalowych,
 wytwórcy obrabiarek, silników, kotłów, maszyn górniczych, rolniczych, maszyn dla różnego
rodzaju gałęzi przemysłu,
 producenci instrumentów pomiarowych, wag, urządzeń precyzyjnych,
 producenci samochodów, samolotów, lokomotyw, wagonów, rowerów, stocznie,
 przedsiębiorstwa produkujące kable, transformatory, tranzystory, układy scalone, aparaty
telefoniczne, telewizory, urządzenia audiowizualne oraz sprzęt AGD,
 instytuty oraz jednostki badawczo-rozwojowe.
WAŻNE:
Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:
http://oferty.praca.gov.pl
Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na
dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:
Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:
http://mz.praca.gov.pl
https://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/zawody-deficytowe-inadwyzkowe
Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl
Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:
Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl
Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl
Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl
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
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4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach
zawodu
Kształcenie
Obecnie (2018 r.) w ramach systemu kształcenia zawodowego w Polsce nie przygotowuje się
kandydatów do pracy zawodzie kontroler jakości wyrobów przemysłowych.
Kompetencje przydatne do wykonywania zawodu kontroler jakości wyrobów przemysłowych można
uzyskać:
 podejmując kształcenie w szkole branżowej II stopnia lub w technikum w zawodach pokrewnych,
takich jak: technik elektronik, technik mechanik, technik elektryk;
 podejmując szkolenie w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie kwalifikacji:
• MG.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń (technik
mechanik),
• EE.22 Eksploatacja urządzeń elektronicznych (technik elektronik),
• EE.26 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (technik elektryk).
Kształcenie w zakresie kwalifikacyjnych kursów zawodowych mogą prowadzić:
 publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe,
 niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych i prowadzące kształcenie
zawodowe,
 publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego,
ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 instytucje rynku pracy prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową,
 podmioty prowadzące działalność oświatową na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców.
Kwalifikacje potwierdzają Okręgowe Komisje Egzaminacyjne po zdaniu egzaminu i spełnieniu
wymagań formalnych.
Szkolenie
Osoba, która zamierza wykonywać zawód kontroler jakości wyrobów przemysłowych powinna
nieustannie się doskonalić i podnosić swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniach oferowanych
przez wyspecjalizowane instytucje.
Szkolenie może być organizowane:
 na własne potrzeby przez pracodawcę w celu rozwoju, doskonalenia jakości świadczonych usług
w zakresie systemów jakości, nowoczesnych maszyn i urządzeń oraz form i metod kontroli
wyrobów przemysłowych,
 przez producentów wyrobów przemysłowych, np. mechanicznych, elektrycznych,
elektronicznych,
 przez autoryzowane serwisy w zakresie norm i obowiązujących standardów w mechanice,
elektryce i elektronice.
Przykładowa tematyka szkoleń:
 metody i techniki kontroli,
 obsługa urządzeń i narzędzi kontrolno-diagnostycznych,
 uwarunkowania prawne prowadzenia kontroli jakości wyrobów przemysłowych.
Z reguły organizatorzy tych szkoleń poświadczają uzyskane przez uczestników kompetencje
stosownymi certyfikatami/zaświadczeniami.
WAŻNE:
Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach
zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.
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Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:
Szkolnictwo wyższe:
www.wybierzstudia.nauka.gov.pl
Szkolnictwo zawodowe:
https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-zawodowe
http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod
http://www.zrp.pl
Szkolenia zawodowe:
Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris
Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
Inne źródła danych:
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl
Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

4.3. Zarobki osób wykonujących dany zawód/daną grupę zawodów
Obecnie (2018 r.) wynagrodzenie osób pracujących w zawodzie kontroler jakości wyrobów
przemysłowych jest zróżnicowane i wynosi od 2800 zł do 3600 zł brutto miesięcznie.
Wysokość wynagrodzenia zależy od:
 rodzaju branży przemysłowej, w której podejmuje pracę kontroler jakości wyrobów
przemysłowych,
 wielkości firmy,
 wykształcenia pracownika i posiadania dodatkowych kwalifikacji,
 stażu pracy i doświadczenia zawodowego,
 regionu zatrudnienia.
WAŻNE:
Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność.
Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:
Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy
Przykładowe portale informujące o zarobkach:
https://wynagrodzenia.pl/gus
https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach
https://sedlak.pl/raporty-placowe
https://zarobki.pracuj.pl
https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen
https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie
W zawodzie kontroler jakości wyrobów przemysłowych możliwe jest zatrudnienie osób
niepełnosprawnych.
Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier, dostosowanie technicznych
i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy dla potrzeb zatrudnienia osób:
 z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych (05-R), która nie wyklucza stania i chodzenia, w tym
samodzielnego przemieszczania się po zróżnicowanym terenie,
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z dysfunkcją narządu wzroku (04-O), jeśli posiadana wada jest skorygowana odpowiednimi
szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi, które zapewniają ostrość widzenia,
z niewielką dysfunkcją narządu słuchu (03-L), pod warunkiem, że niepełnosprawność jest możliwa
do skorygowania za pomocą aparatów słuchowych.

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

6. ŹRÓDŁA DODATKOWYCH INFORMACJI O ZAWODZIE
Podstawowe regulacje prawne:
Stan prawny na dzień: 30.06.2018 r.










Ustawa z dnia 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 i 1149).
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).
ISO 17025 – Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.
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PN-EN ISO 3452-1:2013-08 – Badania nieniszczące – Badania penetracyjne. Część 1. Zasady
ogólne.
PN-EN ISO 3059:2013-06 – Badania nieniszczące. Badania penetracyjne i badania magnetycznoproszkowe. Warunki obserwacji.
PN-EN ISO 5577:2017-04 – Badania nieniszczące. Badania ultradźwiękowe, Terminologia.
PN-ISO 3058:2001 – Badania nieniszczące. Przyrządy pomocnicze do badań wizualnych. Dobór
lup o małych powiększeniach.
PN-EN 1330-1:2015-04 – Badania nieniszczące. Terminologia. Terminy ogólne.
PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01 – Ocena zgodności. Podstawy certyfikacji wyrobów oraz wytyczne
dotyczące programów certyfikacji wyrobów.
PN-EN ISO 3611:2010 – Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) – Przyrządy pomiarowe:
Mikrometry zewnętrzne – Charakterystyki konstrukcyjne i metrologiczne.
PN-EN ISO 9000:2015-10 – Systemy zarządzania jakością – Podstawy i terminologia.
PN-EN ISO 9001:2015-10 – Systemy zarządzania jakością – Wymagania.
PN-EN 22768-2 Tolerancje geometryczne elementów bez indywidualnych oznaczeń tolerancji.
PN-EN 22768-1 Tolerancje wymiarów liniowych i kątowych bez indywidualnych oznaczeń
tolerancji.

Literatura branżowa:









Dobrzański L.A.: Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe. Podstawy nauki
o materiałach i metaloznawstwo. Wyd. 2. WNT, Warszawa 2006.
Domańska A., Barzykowski J., Kujawińska M.: Współczesna metrologia. Wybrane zagadnienia.
WNT, Warszawa 2014.
Hamrol A., Mantura W.: Zarządzanie jakością – teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2006.
Jakubiec W., Malinowski J.: Metrologia wielkości geometrycznych. WNT, Warszawa 2007.
Kowalczyk S.: Nadzorowanie przebiegu produkcji. WSiP, Warszawa 2015.
Łunarski J.: Zarządzanie jakością – standardy i zasady. WNT, Warszawa 2013.
Metrologia i systemy pomiarowe. Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej PAN, Warszawa
2009.
Zymonik Z., Hamrol A., Grudowski P.: Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem. PWE, Warszawa
2013.

Zasoby internetowe [dostęp: 10.07.2018]













Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
Encyklopedia PWN: https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/kontrola-jakosci;3925384.html
Harispal badanie spoin wykonanych różnymi metodami:
http://www.harispal.pl/badania-ultradzwiekowe-ut, http://www.harispal.pl/badaniapenetracyjne-pt, http://www.harispal.pl/badania-magnetyczno-proszkowe-mt,
http://www.harispal.pl/badania-wizualne-vt
Pomiary wytrzymałości materiałów:
https://www.itapolska.com.pl/usluga/13/pomiary_wytrzymalosci_materialow_html
Polski Komitet Normalizacyjny: https://www.pkn.pl
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Proces kontroli jakości: https://mfiles.pl/pl/index.php/Proces_kontroli_jako%C5%9Bci
Serwis internetowy Motoredultory:
http://www.motoreduktory.eu/budowa-maszyn/387-dokumentacja-technologiczna.html
Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS:
http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardy-orzecznictwa-lekarskiego-zus
Szkolenia: https://tqmsoft.com/pl
Teoria i praktyka w dziedzinie jakości: http://www.problemyjakosci.com.pl
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TQM – Kompleksowe zarządzanie jakością:
https://www.jakosc.biz/tqm-total-quality-management
Wyszukiwarka opisów zawodów: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacjazawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow
Zaawansowane systemy pomiarowe i narzędziowe: https://www.ita-polska.com.pl/uslugi
Zarządzanie jakością: http://www.zj.edu.pl
Zarządzanie jakością – wdrażanie systemów: https://www.iso.org.pl/uslugi-zarzadzania/
wdrazanie-systemow/zarzadzanie-jakoscia

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

Definicja pojęcia

Awans zawodowy

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

Czynności
zawodowe

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

Edukacja formalna

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

Edukacja
pozaformalna

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

Efekty uczenia się

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

Europejskie Ramy
Kwalifikacji (ERK)

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

Kody
niepełnosprawności

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

Kompetencje
społeczne

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

Kompetencja
zawodowa

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

Kwalifikacja

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

Polska Rama
Kwalifikacji (PRK)

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

Potwierdzanie
kompetencji

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

Sektorowa Rama
Kwalifikacji (SRK)

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

Sprawności
sensomotoryczne

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

Stanowisko pracy

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

Tytuł zawodowy

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

Umiejętności

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

Uprawnienia
zawodowe

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

Uczenie się
nieformalne

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

Walidacja

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

Wiedza

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

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

Zadanie zawodowe

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

Zawód

Zintegrowany
System Kwalifikacji
(ZSK)

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

Zintegrowany
Rejestr Kwalifikacji
(ZRK)

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

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

Nazwa pojęcia

1

Dokumentacja
techniczna

2

Jakość wyrobu

3

Kalibracja
(urządzeń
pomiarowych)

Definicja

Źródło

Dokumentacja techniczna to zbiór dokumentów
określających dany proces technologiczny i niezbędne środki
produkcji, w szczególności są to dokumenty określające
przebieg procesów technologicznych wykonywania części i
ich montażu; dokumenty określające pomoce i specjalne
urządzenia warsztatowe potrzebne do realizacji tych
procesów technologicznych jak również normy i warunki
techniczne.
Stopień, w jakim zbiór inherentnych właściwości spełnia
wymagania; gdzie: inherentny – tkwiący w czymś w istocie,
strukturze, zasadniczym charakterze czegoś, w naturze,
w ustalonych obyczajach; nieodłączny.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
http://www.motoreduktory.e
u/budowa-maszyn/387dokumentacjatechnologiczna.html
[dostęp: 10.07.2018]
Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podst.:
https://centrum.jakosci.pl/po
dstawy-jakosci,definicjajakosci.html
[dostęp: 10.07.2018]
Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
http://www.metrica.com.pl/
do-pobrania-2/wzorcowanieczy-kalibracja
[dostęp: 10.07.2018]

Wzorcowanie, kalibracja – zbiór operacji ustalających
w określonych warunkach relację między wartościami
wielkości mierzonej wskazanymi przez przyrząd pomiarowy
lub układ pomiarowy albo wartościami reprezentowanymi
przez wzorzec miary lub przez materiał odniesienia
a odpowiednimi wartościami wielkości realizowanymi przez
wzorce jednostki miary. Wynik wzorcowania urządzeń
pozwala na przypisanie wskazaniom odpowiednich wartości
wielkości mierzonej lub na wyznaczenie poprawek wskazań.
Wzorcowanie może również służyć do wyznaczenia innych
właściwości metrologicznych, jak na przykład efektów
wielkości wpływających. Potwierdzeniem wykonania jest
świadectwo wzorcowania.
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4

Kontrola
międzyoperacyjna

Kontrola jakości (dawniej kontrola techniczna) działania
służące do stwierdzenia czy właściwości danego obiektu
(wyrobu lub jego części, przedmiotu, usługi, procesu) są
zgodne z wymaganiami zawartymi w odpowiednim
dokumencie (specyfikacji).
Kontrola międzyoperacyjna to działania kontrolne
podejmowane w trakcie procesu wytwarzania związane
z oceną stopnia spełnienia wymagań jakościowych
półproduktów.
Prototyp to pierwszy egzemplarz kontrolny (lub jeden
z pierwszych egzemplarzy) nowego wyrobu lub
odznaczającego się istotnymi zmianami w stosunku do
wyrobów bieżąco wytwarzanych.
Egzemplarz kontrolny wyrobu wykonany jest dla oceny
wprowadzonych zmian konstrukcyjnych. Prototyp stanowi
przedmiot prób i badań, których cel wiąże się
z przeznaczeniem wyrobu i ze sprawdzeniem dotyczącej tego
wyrobu dokumentacji.
System zarządzania jakością jest systemem złożonym
z zasad, procedur, metod, narzędzi, opisów stanowisk pracy,
ludzi oraz relacji pomiędzy nimi, których zadaniem jest
osiągnięcie wyznaczonych celów jakości.
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Prototyp

6

System
zarządzania
jakością
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Uprawnienia
UT

Uprawnienia upoważniające do wykonywania badań
ultradźwiękowych. Badania ultradźwiękowe UT to metoda
badań nieniszczących, pozwalająca wykryć nieciągłości
wewnątrz obiektu.

8

Uprawnienia PT

9

Uprawnienia
MT

10

Uprawnienia VT

Uprawnienia do wykonywania badań penetracyjnych PT.
Badania penetracyjne PT to metoda badań nieniszczących
pozwalająca wykazać nieciągłości na powierzchni obiektu,
wykorzystując zjawisko wnikania kapilarnego cieczy
(penetranta) w nieciągłości, a następnie odessania jej przez
powłokę wytworzoną w wyniku naniesienia kontrastowego
środka w formie proszku (wywoływacza). W ten sposób
uzyskuje się zobrazowanie nieciągłości na powierzchni
badanej, którego wymiary służą do oceny obiektu.
Uprawnienia do wykonywania badań magnetyczno-proszkowych MT. Badania magnetyczno-proszkowe MT to
metoda badań nieniszczących pozwalająca wykazać
nieciągłości na powierzchni obiektu będącego
ferromagnetykiem, wykorzystując zjawisko powstawania
lokalnego strumienia rozproszenia pola magnetycznego na
nieciągłości (podczas magnesowania), wokół którego
skupiają się cząsteczki proszku magnetycznego (środek do
badań). W ten sposób uzyskuje się kontrastowe (czarnobiałe lub fluorescencyjne) zobrazowanie nieciągłości na
powierzchni badanej, a wymiary zobrazowania służą do
oceny obiektu.
Uprawnienia do wykonywania badań wizualnych. Badania
wizualne VT to metoda badań nieniszczących polegająca na
bezpośrednim wykryciu i ocenie nieciągłości występujących
na powierzchni obiektu. Wykorzystuje się tutaj bezpośrednio
narząd wzroku specjalisty lub wspomagany prostą optyką
(lupy, lusterka kontrolne) bądź bardziej złożoną (endoskopy,
wideoendoskopy).

20
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ZASTOSOWANIE INFORMACJI O ZAWODACH
Wsparcie dla pracowników i klientów instytucji rynku pracy w zakresie:

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

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

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