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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Ogrodnik – uprawa grzybów jadalnych 611307

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu








Hodowca boczniaków.
Hodowca pieczarek.
Ogrodnik pieczarkarz.
Pieczarkarz.
Producent grzybów.
Producent pieczarek.
Rolnik produkcji grzybów jadalnych.

1.3. Usytuowanie zawodu w klasyfikacjach: ISCO, PKD
W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:
 6113 Gardeners; horticultural and nursery growers.
Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):
 Sekcja A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo.

1.4. Notka metodologiczna, autorzy i eksperci opiniujący
Notka metodologiczna
Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:
 analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe) oraz źródeł internetowych,
 wyników badao 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:





Katarzyna Mirkowska – PBS Sp. z o.o., Sopot.
Magdalena Szpak-Marek – PBS Sp. z o.o., Sopot.
Kamil Urban – Specjalistyczne Gospodarstwo Rolne Kamil Urban, Juszkowo.
Ewa Wasilewska – Zespół Szkół Agrotechnicznych, Słupsk.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:







Małgorzata Domaoska-Plichta – PBS Sp. z o.o., Sopot.
Magdalena Jackman – PBS Sp. z o.o., Sopot.
Ryszard Pieokowski – PBS Sp. z o.o., Sopot.
Sebastian Stefaoski – PBS Sp. z o.o., Sopot.
Daria Świsulska – PBS Sp. z o.o., Sopot.
Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
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Recenzenci:



Aneta Labudda-Rudnik – Anelab Aneta Labudda-Rudnik, Wejherowo.
Małgorzata Stanisławczuk – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu Oddział Słupsk,
Słupsk.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Maria Jolanta Bisaga – Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych, Gliwice.
Rafał Kozik – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla
i Słabowidzących, Kraków.

Dzieci

Niewidomych

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.
WAŻNE:
W tekście opisu informacji o zawodzie występują podkreślenia wybranych określeo wraz z indeksem górnym,
który wskazuje numer definicji w słowniku branżowym w punkcie 7.2.

2. OPIS ZAWODU
2.1. Synteza zawodu
Ogrodnik – uprawa grzybów jadalnych zajmuje się prowadzeniem w specjalistycznych
pomieszczeniach uprawy grzybów jadalnych na różnych podłożach10 oraz ich zbieraniem
i przygotowywaniem do sprzedaży.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Ogrodnik – uprawa grzybów jadalnych jest zawodem o charakterze produkcyjnym.
Celem pracy w zawodzie ogrodnik – uprawa grzybów jadalnych jest produkcja wysokojakościowych
grzybów jadalnych przeznaczonych na sprzedaż, na rynek produktów świeżych oraz do przetwórstwa
(mrożonki, grzyby konserwowe).
Obecnie na rynku ogrodniczym na szeroką skalę produkowane są następujące gatunki grzybów
jadalnych: pieczarka9 biała i brunatna, boczniak1 ostrygowaty, boczniak cytrynowy, grzyby egzotyczne
(np. shiitake11, łuskwiak nameko5) i inne.
Ogrodnik – uprawa grzybów jadalnych odpowiada m.in. za założenie i prowadzenie uprawy grzybów
jadalnych zgodnie z zasadami i procesem technologicznym. Następnie przeprowadza ich zbiór
i przygotowuje je do sprzedaży.
Prowadzone uprawy grzybów jadalnych mogą mied charakter amatorski lub towarowy.
Odbiorcami grzybów jadalnych są m.in. hurtownie, sklepy, restauracje, producenci zajmujący się
przetwórstwem grzybów itp., zlokalizowani w Polsce i poza jej granicami.
Z danych raportu K. Smarlicki, P. Brzozowski „Perspektywy, szanse i zagrożenia dla produkcji
pieczarek” (2018) wynika, że Polska jest europejskim liderem w produkcji pieczarek. W 2017 roku
zebrano 325 tys. ton tych grzybów, z czego 70% wyeksportowano w postaci świeżej.
Sposoby wykonywania pracy
Ogrodnik – uprawa grzybów jadalnych wykonuje pracę ręcznie i mechanicznie z zastosowaniem
narzędzi i urządzeo ogrodniczych. Jego praca polega m.in. na:
 przygotowywaniu obiektu do uprawy grzybów jadalnych,
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przyjmowaniu i ocenianiu jakości dostarczonych przez producentów podłoży z grzybnią2
stosowanych w uprawie danego gatunku oraz okrywy torfowej, czyli specjalnej mieszanki
torfowej wykładanej na podłoże,
rozkładaniu podłoży z grzybnią i okryw torfowych na półkach produkcyjnych,
kontrolowaniu i regulowaniu warunków uprawy grzybów jadalnych, w tym z zastosowaniem
systemu komputerowego,
codziennej lustracji4 uprawy w celu wykrycia objawów chorobowych lub szkodników,
systematycznym zabezpieczaniu ognisk chorobowych na powierzchni uprawy,
prowadzaniu selektywnego zbioru grzybów,
prowadzeniu przechowywania grzybów w odpowiednich warunkach temperaturowych
i wilgotnościowych,
przygotowywaniu grzybów do sprzedaży,
prowadzeniu dystrybucji detalicznej i/lub hurtowej grzybów jadalnych przeznaczonych do
sprzedaży,
prowadzeniu działao ukierunkowanych na likwidowanie uprawy po zakooczeniu zbiorów,
zagospodarowaniu zużytych podłoży i okryw,
prowadzeniu dokumentacji z produkcji grzybów jadalnych na każdym jej etapie.

WAŻNE:
Optymalnym rozwiązaniem jest stosowanie nowoczesnych technologii produkcji grzybów jadalnych,
ograniczających stosowanie środków chemicznych.
Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2 i 3.3.
Kompetencje zawodowe.

2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja
pracy)
Warunki pracy
Głównym miejscem pracy w zawodzie ogrodnik – uprawa grzybów jadalnych są różnych wielkości
obiekty zamknięte, w których ulokowane są pomieszczenia przeznaczone do produkcji grzybów
jadalnych.
Poza tym, w zależności od zakresu powierzonych obowiązków, ogrodnik – uprawa grzybów jadalnych
może pracowad w:
 chłodniach, w których przechowywane są grzyby jadalne po ich zebraniu,
 pakowniach, gdzie mogą byd m.in. prowadzone prace związane z sortowaniem, ważeniem
i pakowaniem grzybów jadalnych,
 pomieszczeniach magazynowych (w tym magazynach, gdzie przechowywane są m.in. środki
ochrony roślin13, opakowania, przeznaczone do sprzedaży grzyby jadalne),
 pomieszczeniach biurowych, w których m.in. sporządza dokumentację związaną z produkcją oraz
sprzedażą grzybów jadalnych.
Może także wykonywad pracę poza obiektem: na placach załadunkowych, rampach.
Praca jest wykonywana przeważnie w pozycji stojącej, umożliwiającej np. ergonomiczną ręczną
zbiórkę grzybów oraz obsługę stosowanych narzędzi i urządzeo.
Prace biurowe wykonywane są w pozycji siedzącej, przy stanowisku wyposażonym w zestaw
komputerowy.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.
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Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Ogrodnik – uprawa grzybów jadalnych w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:
 narzędzia i sprzęt przeznaczone do nakładania podłoża i okrywy (ręczne: taczki, narzędzia
ogrodnicze oraz mechaniczne: kombajn, agregat uprawowy),
 narzędzia i sprzęt niezbędny do przeprowadzenia zbioru (nożyk, nożyce, profesjonalną miarkę do
pomiaru wielkości grzybów, wiaderko, wagę, skrzynki itp.),
 sprzęt do mycia (np.: opryskiwacz, myjka ciśnieniowa, szorowarka12 itp.),
 sprzęt do dezynfekcji termicznej oraz chemicznej pomieszczeo produkcyjnych,
 sprzęt do utrzymywania odpowiednich warunków wilgotnościowych w produkcji pieczarek (np.:
zamgławiacze14 elektryczne lub ciśnieniowe),
 sprzęt do płukania bieżącą wodą powierzchni mytych i dezynfekowanych (węże i zraszacze),
 sprzęt do wykonywania zabiegów ochrony roślin w okresie przerastania podłoża i okrywy,
 tablice lepowe i lampy owadobójcze,
 linie pakujące grzyby w opakowania jednostkowe, wyposażone w urządzenia do ważenia,
foliowania i etykietowania towaru,
 wózki widłowe do transportu palet na terenie przedsiębiorstwa,
 samochody dostawcze.
Ogrodnik – uprawa grzybów jadalnych może także wykorzystywad w swojej pracy:
 systemy komputerowe sterujące mikroklimatem w halach3 uprawowych (w tym temperaturą,
wilgotnością, stężeniem CO2),
 systemy klimatyzacyjne i wentylacyjne.
Bardzo ważne jest stosowanie przez pracownika przebywającego w pomieszczeniach, w których są
uprawiane grzyby jadalne, środków ochrony indywidualnej, takich jak:
 czepka ochronnego,
 fartucha,
 rękawiczek jednorazowych,
 stroju ochronnego do wykonywania zabiegów dezynfekcji i oprysków.
WAŻNE:
Ogrodnik – uprawa grzybów jadalnych podejmuje wszelkie działania zapobiegające dostawaniu się
8
szkodników i patogenów do pieczarkarni oraz rozprzestrzenianiu się infekcji wewnątrz obiektu. Stosuje się
ściśle do zaleceo producentów środków dezynfekujących w celu zapewnienia działania tych środków.

Organizacja pracy
Przy tradycyjnych, jak i nowoczesnych, skomputeryzowanych rozwiązaniach technologicznych
produkcji, uprawa grzybów jadalnych może trwad cały rok. Praca w zawodzie ogrodnik – uprawa
grzybów jadalnych przebiega w systemie dwu- lub trzyzmianowym. Liczba zmian uzależniona jest
m.in. od wysypu grzybów jadalnych, tj. ilości, jaką należy zebrad.
Ogrodnik – uprawa grzybów jadalnych, w zależności od realizowanych zadao i ich zakresu, może
wykonywad pracę:
 indywidualnie (głównie w małych gospodarstwach zajmujących się uprawą grzybów), lub
 w zespole pod nadzorem np. brygadzisty, kierownika działu (u dużych producentów grzybów
jadalnych).
Pracownicy zajmujący się zbiorem grzybów jadalnych mogą pracowad w systemie akordowym,
w którym wysokośd wynagrodzenia uzależniona jest od ilości zebranych grzybów.
W zależności od poziomu zatrudnienia, ogrodnik – uprawa grzybów jadalnych może współpracowad
m.in. z:
 innymi pracownikami,
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dostawcami podłoża i okrywy, środków ochrony roślin,
odbiorcami wyprodukowanych grzybów jadalnych.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeostwo pracy człowieka
W zawodzie ogrodnik – uprawa grzybów jadalnych zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka
spowodowane są m.in.:
 uciążliwymi warunkami pracy, np. wysoką wilgotnością, wysokim stężeniem CO2, niskimi
temperaturami (chłodnie), zapyleniem, rodnikami grzybów,
 używaniem ostrych narzędzi do zbioru grzybów (np. noży),
 niewłaściwą obsługą narzędzi, maszyn, sprzętu, czy też zautomatyzowanych linii pakujących
znajdujących się na terenie zakładu.
Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia i życia pracownika mogą byd etapy produkcji związane ze
stosowaniem:
 środków ochrony roślin,
 środków chemicznych do dezynfekcji.

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód ogrodnik – uprawa grzybów jadalnych ważne są:
w kategorii wymagao fizycznych
 sprawnośd narządu wzroku,
 sprawnośd zmysłu dotyku,
 ogólna wydolnośd fizyczna,
 sprawnośd zmysłu węchu,
 sprawnośd układu oddechowego,
 sprawnośd układu kostno-stawowego,
 sprawnośd układu mięśniowego;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 ostrośd wzroku,
 rozróżnianie barw,
 czucie dotykowe,
 powonienie,
 koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 szybki refleks,
 spostrzegawczośd,
 zręcznośd rąk,
 zręcznośd palców;
w kategorii sprawności i zdolności
 łatwośd przechodzenia z jednej czynności do drugiej,
 współdziałanie i współpraca w zespole (grupie),
 zdolnośd pracy w szybkim tempie (przy zbiorze grzybów),
 uzdolnienia organizacyjne;
w kategorii cech osobowościowych
 dokładnośd,
 gotowośd do pracy w różnych warunkach środowiskowych,
 gotowośd do pracy indywidualnej,
 gotowośd do współdziałania,
7
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odpowiedzialnośd proekologiczna,
samokontrola,
wytrwałośd i cierpliwośd,
wytrzymałośd na długotrwały wysiłek fizyczny,
zamiłowanie do ładu i porządku.
Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji
kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
Praca w zawodzie ogrodnik – uprawa grzybów jadalnych pod względem wydatku energetycznego
w zależności od zakresu wykonywanych zadao zawodowych może należed do prac lekkich (prace
biurowe) lub ciężkich (np. zbiór grzybów jadalnych, transport ręczny skrzynek z zebranymi grzybami).
Od pracownika wymagana jest dobra ogólna kondycja fizyczna, dobry wzrok, odpornośd na uciążliwe
warunki pracy oraz sprawnośd narządów ruchu, niezbędnych do wykonywania pracy fizycznej
podczas prowadzenia upraw grzybów jadalnych, ich zbierania i przygotowywania do sprzedaży.
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu ogrodnik – uprawa grzybów jadalnych mogą m.in. byd:
 alergia kontaktowa lub wziewna, m.in. na grzybnie, środki ochrony roślin,
 dysfunkcje fizyczne ograniczające zdolnośd przemieszczania się i wykonywania pracy fizycznej,
np. przenoszenia skrzynek z zebranymi grzybami jadalnymi,
 niska wytrzymałośd fizyczna,
 niewydolnośd układu krążenia,
 zaburzenia widzenia barw,
 ograniczenia sprawności rąk,
 niesprawnośd narządu wzroku, której nie można skorygowad szkłami optycznymi lub soczewkami
kontaktowymi.
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 (2018 r.) do podjęcia pracy w zawodzie ogrodnik – uprawa grzybów jadalnych preferowane
jest wykształcenie na poziomie branżowej szkoły I stopnia (dawniej zasadnicza szkoła zawodowa)
w zawodach z obszaru kształcenia rolniczo-leśnego z ochroną środowiska.
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie
Pracę w zawodzie ogrodnik – uprawa grzybów jadalnych może wykonywad również osoba, która:
 została przyuczona do zawodu,
 uzyskała doświadczenie w trakcie pracy,
 odbyła szkolenie u pracodawcy lub w wyspecjalizowanym ośrodku szkoleniowym z zakresu
prowadzenia upraw grzybów jadalnych, ich zbierania i przygotowywania do sprzedaży.
Podjęcie pracy w zawodzie ogrodnik – uprawa grzybów jadalnych ułatwia:
 dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w pokrewnym zawodzie szkolnym ogrodnik,
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świadectwo potwierdzające kwalifikację RL.05 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych,
w zawodzie pokrewnym ogrodnik.

Dodatkowymi atutami przy zatrudnieniu w zawodzie ogrodnik – uprawa grzybów jadalnych są m.in.:
 suplement Europass (w języku polskim i angielskim), wydawany na prośbę zainteresowanego
przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
 certyfikaty lub zaświadczenia potwierdzające doskonalenie w zakresie prowadzenia upraw
grzybów jadalnych, ich zbierania i przygotowywania do sprzedaży,
 prawo jazdy kat. B i/lub C,
 uprawnienia operatora wózków widłowych.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie
kompetencji w ramach zawodu.

2.6. Możliwości rozwoju zawodowego, awansu i potwierdzania kompetencji
Możliwości rozwoju zawodowego i awansu
Pracownik w zawodzie ogrodnik – uprawa grzybów jadalnych ma m.in. możliwośd:
 rozpocząd pracę od stanowiska pomocnika, a następnie wraz z nabyciem doświadczenia
zawodowego awansowad na samodzielne stanowisko,
 po nabyciu dalszego doświadczenia zawodowego, kompetencji organizacyjnych i w obszarze
kierowania ludźmi – awansowad na stanowisko brygadzisty nadzorującego pracę małego zespołu
pracowników,
 założyd i prowadzid działalnośd gospodarczą w zakresie prowadzenia upraw grzybów jadalnych,
ich zbierania i przygotowywania do sprzedaży,
 posiadając wykształcenie zawodowe w zawodzie pokrewnym ogrodnik, dalej kształcid się
w branżowej szkole II stopnia (w zawodzie technik ogrodnik) lub w liceum ogólnokształcącym dla
dorosłych, a następnie po zdaniu matury i ewentualnym ukooczeniu studiów I i II stopnia (np. na
kierunku ogrodnictwo), awansowad na stanowisko kierownicze (np. kierownik działu, kierownik
pieczarkarni),
 rozszerzad swoje kompetencje zawodowe poprzez kształcenie/szkolenie w zawodach
pokrewnych,
 doskonalid swoje umiejętności, uczestnicząc w szkoleniach branżowych oraz organizowanych
przez pracodawców.
Możliwości potwierdzania kompetencji
Obecnie (2018 r.) w zawodzie ogrodnik – uprawa grzybów jadalnych nie ma możliwości
potwierdzania kompetencji zawodowych w edukacji formalnej, jak i pozaformalnej.
Okręgowe Komisje Egzaminacyjne oferują możliwośd potwierdzania kompetencji zawodowych
przydatnych w zawodzie ogrodnik – uprawa grzybów jadalnych, wchodzących w skład zawodu
(pokrewnego) ogrodnik, w zakresie kwalifikacji RL.05 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych.
Więcej informacji można uzyskad 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 ogrodnik – uprawa grzybów jadalnych może rozszerzad swoje
kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

9

INFORMACJA O ZAWODZIE – Ogrodnik – uprawa grzybów jadalnych 611307

Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
S

Technik ogrodnik
S
Technik rolnik
Kierownik gospodarstwa ogrodniczego
S
Ogrodnik
Ogrodnik producent nasion
Rolnik
Grzyboznawca
Klasyfikator grzybów

Kod zawodu
314205
314207
611302
611303
611304
613303
751501
751503

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie ogrodnik – uprawa grzybów jadalnych wykonuje różnorodne zadania, do
których należą w szczególności:
Z1 Przygotowywanie obiektu do uprawy grzybów jadalnych.
Z2 Kontrolowanie i ocenianie surowców do uprawy.
Z3 Rozkładanie podłoży i okrywy na półkach produkcyjnych.
Z4 Kontrolowanie i regulowanie warunków uprawy grzybów jadalnych.
Z5 Zwalczanie objawów chorobowych lub szkodników.
Z6 Prowadzenie selektywnego zbioru grzybów jadalnych po pojawieniu się owocników7.
Z7 Likwidowanie uprawy grzybów jadalnych po zakooczeniu zbiorów oraz zagospodarowywanie
zużytego podłoża oraz okrywy.
Z8 Segregowanie, pakowanie i przechowywanie grzybów jadalnych po ich zebraniu.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Prowadzenie uprawy grzybów jadalnych
Kompetencja zawodowa Kz1: Prowadzenie uprawy grzybów jadalnych obejmuje zestaw zadao
zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy
i umiejętności.
Z1 Przygotowywanie obiektu do uprawy grzybów jadalnych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:












Wymagania sanitarno-higieniczne, zasady
i przepisy BHP, ergonomii, ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska
w zakresie przygotowywania obiektu do uprawy
grzybów jadalnych;
Kryteria oceniania stanu technicznego i czystości
regałów, na których ma byd rozłożone podłoże;
Metody dokonywania drobnych napraw
regałów;
Metody ręcznego i/lub mechanicznego
czyszczenia regałów przed rozłożeniem podłoża
z zastosowaniem odpowiednich narzędzi,
urządzeo oraz środków chemicznych;
Sposoby przeprowadzania dezynfekcji regałów
i pomieszczenia, w którym stoją;
Kryteria oceniania jakości wykonywanych prac;
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Stosowad wymagania sanitarno-higieniczne,
zasady i przepisy BHP, ergonomii, ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas
przygotowywania obiektów do uprawy grzybów
jadalnych;
Oceniad stan techniczny i czystośd regałów, na
których ma byd rozłożone podłoże;
Dokonywad drobnych napraw regałów lub
zastępowad je nowymi;
Czyścid ręcznie i/lub mechanicznie regały przed
rozłożeniem podłoża z zastosowaniem
odpowiednich narzędzi, urządzeo oraz środków
chemicznych;
Przeprowadzad dodatkową dezynfekcję regałów
i pomieszczenia, w którym stoją;
Oceniad jakośd wykonanych prac, wprowadzad
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Zasady sporządzania dokumentacji pod kątem
potwierdzenia przygotowania obiektu do
uprawy grzybów jadalnych.



ewentualne poprawki;
Wypełniad dokumentację pod kątem
potwierdzenia przygotowania obiektu do
uprawy grzybów jadalnych.

Z2 Kontrolowanie i ocenianie surowców do uprawy
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Wymagania sanitarno-higieniczne, zasady
i przepisy BHP, ergonomii, ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska
w zakresie kontrolowania i oceniania surowca do
uprawy;
Zasady posługiwania się przyrządami pomiarowymi
do oceny ilości i jakości dostarczonego podłoża
i okrywy do uprawy grzybów jadalnych;
Metody kontroli organoleptycznej dostarczonego
podłoża i okrywy do uprawy;
Zasady prowadzenia dokumentacji dla potrzeb
dostawy i uprawy grzybów jadalnych.






Stosowad wymagania sanitarno-higieniczne,
zasady i przepisy BHP, ergonomii, ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas
kontrolowania i oceniania surowców do uprawy
grzybów jadalnych;
Posługiwad się przyrządami pomiarowymi do
oceny ilości dostarczonego podłoża i okrywy;
Oceniad za pomocą przyrządów oraz
organoleptycznie parametry jakościowe podłoża
i okrywy;
Wypełniad dokumentację związaną
z kontrolowaniem i oceną surowca do uprawy
grzybów jadalnych.

Z3 Rozkładanie podłoży i okrywy na półkach produkcyjnych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:











Wymagania sanitarno-higieniczne, zasady
i przepisy BHP, ergonomii, ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska w zakresie
rozkładania podłoży i okrywy na półkach
produkcyjnych;
Sposoby transportu podłoża i pokrywy do
stanowiska, gdzie są hodowane grzyby jadalne;
Metody rozkładania na regałach maty, podłoża
i okrywy;
Kryteria oceniania jakości wykonywanych prac
związanych z rozłożeniem podłoża i okrywy oraz
sposoby wprowadzania ewentualnych korekt;
Zasady prowadzenia dokumentacji związanej
z rozłożeniem podłoża i okrywy.









Stosowad wymagania sanitarno-higieniczne,
zasady i przepisy BHP, ergonomii, ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas
rozkładania podłoża i okrywy na półkach
produkcyjnych;
Rozkładad na powierzchni regałów matę, na której
będzie położone podłoże;
Transportowad podłoże i pokrywę do stanowiska,
gdzie są hodowane grzyby jadalne;
Rozkładad podłoże na macie;
Rozkładad okrywę na podłożu;
Oceniad jakośd wykonywanych prac związanych
z rozłożeniem podłoża i okrywy oraz wprowadzad
ewentualne poprawki;
Prowadzid dokumentację związaną z rozkładaniem
podłoża i okrywy.

Z4 Kontrolowanie i regulowanie warunków uprawy grzybów jadalnych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Wymagania sanitarno-higieniczne, zasady
i przepisy BHP, ergonomii, ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska w zakresie
kontrolowania i regulowania warunków uprawy
grzybów jadalnych;
Procesy uprawy grzybów jadalnych;
Metody kontrolowania stanu urządzeo kontrolno-
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Stosowad wymagania sanitarno-higieniczne,
zasady i przepisy BHP, ergonomii, ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas
kontrolowania i regulowania warunków uprawy
grzybów jadalnych;
Oceniad stopieo zaawansowania uprawy – stopieo
przerostu podłoża;
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-pomiarowych stosowanych w pomieszczeniach
uprawy grzybów jadalnych;
Metody wykonywania pomiarów podstawowych
parametrów związanych mikroklimatem
w pomieszczeniach uprawy grzybów jadalnych oraz
określających stan podłoża;
Zasady obsługi nagrzewnic, klimatyzatorów,
dmuchaw i innych urządzeo w celu zmiany
mikroklimatu w pomieszczeniach uprawy grzybów
jadalnych;
Sposoby nawadniania uprawy grzybów jadalnych;
Zasady obsługi specjalistycznego programu
komputerowego wspomagającego proces uprawy
grzybów jadalnych;
Zasady prowadzenia dokumentacji związanej
z kontrolowaniem i regulowaniem warunków
uprawy grzybów jadalnych.













Kontrolowad stan urządzeo kontrolno-pomiarowych stosowanych w pomieszczeniach
uprawy grzybów jadalnych;
Kontrolowad mikroklimat w pomieszczeniach
uprawy grzybów jadalnych – z rozróżnieniem na
poszczególne etapy uprawy (m.in. wilgotnośd,
temperatura, poziom CO2);
Kontrolowad temperaturę oraz wilgotnośd
podłoża;
Wprowadzad korekty wartości parametrów
poprzez np. uruchamianie wentylatorów,
klimatyzacji lub nagrzewnic itp.;
Regulowad ilośd dostarczanej wody do podłoża;
Posługiwad się oprogramowaniem
wspomagającym proces uprawy grzybów
jadalnych;
Sporządzad zapisy w dokumentacji
z dokonywanych odczytów i wprowadzanych
korekt parametrów związanych z kontrolowaniem
mikroklimatu w pomieszczeniach uprawy grzybów
jadalnych.

Z5 Zwalczanie objawów chorobowych lub szkodników
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:











Wymagania sanitarno-higieniczne, zasady
i przepisy BHP, ergonomii, ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska w zakresie
zwalczania objawów chorobowych lub szkodników;
Sposoby oceniania na podstawie objawów rodzaju
choroby i szkodnika, które zaatakowały uprawę
grzybów jadalnych;
Procedury wykonywania oprysków okresowych
i związanych ze zwalczaniem ognisk chorobowych
oraz szkodników;
Zasady prowadzenia dokumentacji związanej
z kontrolowaniem i regulowaniem warunków
uprawy grzybów jadalnych.







Stosowad wymagania sanitarno-higieniczne,
zasady i przepisy BHP, ergonomii, ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas
zwalczania objawów chorobowych lub
szkodników;
Przeprowadzad ocenę uprawy grzybów jadalnych
pod kątem występowania objawów mogących
świadczyd o pojawieniu się ognisk chorobowych
lub szkodników;
Dobierad środki ochrony roślin z uwzględnieniem
rodzaju choroby lub szkodnika oraz
przeprowadzad oprysk uprawy grzybów jadalnych
ze szczególnym zachowaniem środków
ostrożności;
Sporządzad dokumentację z prowadzonych działao
ukierunkowanych na identyfikowanie i zwalczanie
objawów chorobowych lub szkodników.

3.3. Kompetencja zawodowa Kz2: Zbieranie i przygotowywanie do sprzedaży grzybów
jadalnych oraz likwidowanie uprawy po zakooczeniu zbiorów
Kompetencja zawodowa Kz2: Zbieranie i przygotowywanie do sprzedaży grzybów jadalnych oraz
likwidowanie uprawy po zakooczeniu zbiorów obejmuje zestaw zadao zawodowych Z6, Z7, Z8, do
realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
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Z6 Prowadzenie selektywnego zbioru grzybów jadalnych po pojawieniu się owocników
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Wymagania sanitarno-higieniczne, zasady
i przepisy BHP, ergonomii, ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska
w zakresie selektywnego zbioru grzybów
jadalnych;
Zasady i metody prowadzenia zbioru grzybów
jadalnych;
Procedury przekazywania zebranych grzybów
jadalnych do magazynu;
Zasady sporządzania dokumentacji z działao
związanych ze zbieraniem grzybów jadalnych.







Stosowad wymagania sanitarno-higieniczne,
zasady i przepisy BHP, ergonomii, ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas
selektywnej zbiórki grzybów jadalnych;
Oceniad stan uprawy i podjąd decyzję
o rozpoczęciu poszczególnych etapów zbioru
grzybów jadalnych;
Zbierad grzyby jadalne z uwzględnieniem m.in.
ich wielkości;
Przekazywad zebrane grzyby do magazynu;
Sporządzad dokumentację z prowadzonych działao
związanych ze zbieraniem grzybów jadalnych.

Z7 Likwidowanie uprawy grzybów jadalnych po zakooczeniu zbiorów oraz zagospodarowywanie
zużytego podłoża oraz okrywy
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:












Wymagania sanitarno-higieniczne, zasady
i przepisy BHP, ergonomii, ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska w zakresie
likwidowania uprawy grzybów jadalnych;
Zasady przygotowywania miejsca składowania
i magazynowania zużytego podłoża i okrywy;
Sposoby usuwania uprawy grzybów jadalnych;
6
Metody usuwania mat ;
Sposoby i zasady zagospodarowywania zużytego
podłoża po uprawie grzybów jadalnych;
Sposoby czyszczenia i dezynfekcji powierzchni
regałów oraz pomieszczeo po uprawie;
Zasady sporządzania dokumentacji
z prowadzonych działao związanych z likwidacją
uprawy grzybów jadalnych.










Stosowad wymagania sanitarno-higieniczne,
zasady i przepisy BHP, ergonomii, ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas
likwidowania uprawy grzybów jadalnych;
Przygotowywad miejsce składowania zużytego
podłoża i okrywy;
Usuwad ręcznie i mechanicznie okrywę, podłoże
oraz maty z regałów;
Transportowad zużyte podłoże, okrywę i maty do
wyznaczonego miejsca składowania;
Przekazywad do utylizacji zużyte podłoża (do
spalenia jako biomasę lub do wykorzystania
rolniczego jako nawóz);
Oczyszczad wstępnie powierzchnię regałów oraz
przeprowadzad ich dezynfekcję;
Czyścid i dezynfekowad pomieszczenia po likwidacji
uprawy grzybów jadalnych;
Sporządzad dokumentację z prowadzonych działao
związanych z likwidacją uprawy grzybów
jadalnych.

Z8 Segregowanie, pakowanie i przechowywanie grzybów jadalnych po ich zebraniu
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Wymagania sanitarno-higieniczne, zasady
i przepisy BHP, ergonomii, ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska
w zakresie segregowania, pakowania
i przechowywania grzybów jadalnych po ich
zebraniu;
Zasady klasyfikacji grzybów jadalnych;
Sposoby i zasady pakowania, znakowania oraz
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Stosowad wymagania sanitarno-higieniczne,
zasady i przepisy BHP, ergonomii, ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas
segregowania, pakowania i przechowywania
grzybów jadalnych po ich zebraniu;
Klasyfikowad zebrane grzyby z podziałem na
wielkośd oraz jakośd;
Pakowad grzyby z zachowaniem zasad higieny,
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składowania grzybów jadalnych;
Zasady obsługiwania urządzeo i pomieszczeo
chłodniczych do przechowywania grzybów
jadalnych;
Zasady sporządzania dokumentacji z segregowania,
pakowania, przechowywania i wydawania grzybów
jadalnych.








jakości oraz zaleceo odbiorcy;
Znakowad poszczególne partie produktów;
Składowad grzyby w urządzeniach
i pomieszczeniach chłodniczych;
Obsługiwad pomieszczenia oraz urządzenia
chłodnicze do przechowywania zebranych
grzybów;
Przygotowywad odpowiednie partie do
transportu;
Prowadzid dokumentację w zakresie
segregowania, pakowania, przechowywania
i wydawania grzybów jadalnych.

3.4. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie ogrodnik – uprawa grzybów jadalnych powinien posiadad kompetencje
społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadao zawodowych.
W szczególności pracownik jest gotów do:








Ponoszenia odpowiedzialności za skutki podejmowanych działao oraz za powierzony sprzęt
i narzędzia wykorzystywane na stanowiskach pracy podczas wykonywania robót związanych
prowadzeniem uprawy grzybów jadalnych, ich zbieraniem i przygotowywaniem do sprzedaży.
Dostosowywania zachowania do zmiennych okoliczności pracy podczas wykonywania robót
związanych z prowadzeniem uprawy grzybów jadalnych, ich zbieraniem i przygotowywaniem do
sprzedaży.
Podejmowania współpracy w grupie podczas wykonywania robót związanych z prowadzeniem
uprawy grzybów jadalnych, ich zbieraniem i przygotowywaniem do sprzedaży.
Podnoszenia własnych kompetencji zawodowych w zakresie wykonywanych robót związanych
z prowadzeniem uprawy grzybów jadalnych, ich zbieraniem i przygotowywaniem do sprzedaży.
Oceniania i weryfikowania wykonywanych przez siebie prac w zakresie robót związanych
z prowadzeniem uprawy grzybów jadalnych, ich zbieraniem i przygotowywaniem do sprzedaży.
Oceniania zagrożenia zdrowia oraz życia i podejmowania działao adekwatnych do stopnia
zagrożenia podczas wykonywania robót związanych z prowadzeniem uprawy grzybów jadalnych,
ich zbieraniem i przygotowywaniem do sprzedaży.
Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową i obowiązującymi przepisami w produkcji
grzybów jadalnych.

3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu
Pracownik powinien mied zdolnośd właściwego wykonywania zadao zawodowych i predyspozycje do
rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały
one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważnośd kompetencji kluczowych dla zawodu
ogrodnik – uprawa grzybów jadalnych.
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Umiejętnośd obsługi komputera i wykorzystania
internetu
Umiejętności matematyczne
Umiejętnośd czytania ze zrozumieniem i pisania
Sprawnośd 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 ogrodnik – uprawa grzybów jadalnych

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 ogrodnik – uprawa grzybów jadalnych nawiązują
do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.
Opis zawodu, zadao zawodowych i wymagao kompetencyjnych może stanowid materiał informacyjny
dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu
Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:
 Zintegrowany System Kwalifikacji: http://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
Ogrodnik – uprawa grzybów jadalnych może znaleźd zatrudnienie m.in. w:
 przedsiębiorstwach zajmujących się uprawą różnych gatunków grzybów jadalnych,
 firmach produkujących podłoża do produkcji grzybów jadalnych,
 przetwórniach grzybów jadalnych.
Ogrodnik – uprawa grzybów jadalnych może prowadzid własną działalnośd gospodarczą, związaną
z prowadzeniem uprawy grzybów jadalnych, ich zbieraniem i przygotowywaniem do sprzedaży.
Istnieje także możliwośd podjęcia pracy w opisywanym zawodzie na terenie krajów Unii Europejskiej,
lecz wówczas wskazana jest umiejętnośd posługiwania się językiem obcym w stopniu co najmniej
komunikatywnym.
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Obecnie (2018 r.) wykonywanie zawodu ogrodnik – uprawa grzybów jadalnych cieszy się dużą
popularnością wśród pracowników zagranicznych, w szczególności obywateli z Ukrainy, którzy są
zatrudniani głównie przy zbiorze grzybów i ich przygotowaniu do sprzedaży.
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 uzyskad, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych *dostęp: 31.10.2018]:
Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:
http://mz.praca.gov.pl
https://www.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe
Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl
Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:
Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl
Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl
Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl
Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl
Pomorskie – http://www.porp.pl
Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl
Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl
Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynkupracya
Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl
Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:
http://zielonalinia.gov.pl
Portal Prognozowanie Zatrudnienia:
www.prognozowaniezatrudnienia.pl
Portal EU Skills Panorama:
http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en
Europejski portal mobilności zawodowej EURES:
https://eures.praca.gov.pl
https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach
zawodu
Kształcenie
Obecnie (2018 r.) w ramach systemu kształcenia zawodowego nie przygotowuje się kandydatów
do pracy w zawodzie ogrodnik – uprawa grzybów jadalnych.
Kompetencje przydatne do wykonywania zawodu ogrodnik – uprawa grzybów jadalnych można
uzyskad, podejmując:
 kształcenie w branżowej szkole I stopnia, w zawodzie pokrewnym ogrodnik,
 szkolenie w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie kwalifikacji RL.05 Zakładanie
i prowadzenie upraw ogrodniczych, w zawodzie pokrewnym ogrodnik.
Kształcenie w zakresie kwalifikacyjnego kursu zawodowego (dla dorosłych) mogą prowadzid:
 publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe,
 niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych, prowadzące kształcenie
zawodowe,
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publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego,
ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
instytucje rynku pracy prowadzące działalnośd edukacyjno-szkoleniową,
podmioty prowadzące działalnośd oświatową na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców.

Kwalifikację wyodrębnioną w zawodzie pokrewnym ogrodnik potwierdzają (również w trybie
eksternistycznym) Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.
Szkolenie
W większości przypadków firmy specjalizujące się w uprawie grzybów jadalnych same prowadzą
szkolenia kandydatów i pracowników w zawodzie ogrodnik – uprawa grzybów jadalnych.
Szkolenia mogą byd również oferowane m.in. przez:
 grupy producentów pieczarek,
 stowarzyszenia producentów pieczarek,
 komercyjne firmy szkoleniowe,
 producentów urządzeo i oprogramowania komputerowego wspomagającego prowadzenie
uprawy grzybów jadalnych.
Przykładowo tematyka szkoleo może dotyczyd:
 upraw poszczególnych gatunków grzybów jadalnych: pieczarek, boczniaka, grzybów
egzotycznych,
 kontroli i regulowania klimatu w halach uprawowych,
 doboru i oceny surowców do uprawy,
 obsługi specjalistycznych urządzeo i programów komputerowych wspomagających prowadzenie
uprawy grzybów jadalnych, ich zbieranie i przygotowywanie do sprzedaży.
Częśd kursów organizowanych przez różne jednostki szkoleniowe ma charakter wyłącznie
hobbystyczny i jest przeznaczona dla amatorów, chcących samodzielnie prowadzid produkcję
grzybów jadalnych na własne potrzeby.
Organizatorzy szkoleo z reguły poświadczają uzyskane przez uczestników kompetencje stosownymi
certyfikatami/zaświadczeniami.
WAŻNE:
Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach
zawodu można uzyskad, korzystając z polecanych źródeł danych.
Polecane źródła danych *dostęp: 31.10.2018]:
Szkolnictwo wyższe:
www.wybierzstudia.nauka.gov.pl
Szkolnictwo zawodowe:
https://www.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-zawodowe-i-ustawiczne
http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod
https://zrp.pl
Szkolenia zawodowe:
Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris
Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
Inne źródła danych:
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl
Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus
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4.3. Zarobki osób wykonujących dany zawód/daną grupę zawodów
Obecnie (2018 r.) wynagrodzenie osób pracujących w zawodzie ogrodnik – uprawa grzybów
jadalnych jest zróżnicowane i kształtuje się najczęściej w granicach od wynagrodzenia minimalnego
do 2600 zł brutto miesięcznie.
Pracownicy wykwalifikowani ze znacznym doświadczeniem w pracy oraz stażem pracy mogą liczyd na
wynagrodzenie na poziomie od 3000 zł do 4200 zł brutto miesięcznie.
Pracownicy fizyczni bez doświadczenia w zawodzie, zatrudniani do prostych prac związanych ze
zbieraniem grzybów lub ich pakowaniem, zarabiają średnio od 12 zł do 18 zł brutto na godzinę.
Wysokośd stawki godzinowej zależy od posiadanych umiejętności i doświadczenia zawodowego.
Dośd popularny w tym zawodzie jest system pracy akordowej, w którym poziom wynagrodzenia
pracownika zależy od ilości zebranych grzybów jadalnych.
Na poziom wynagrodzenia w zawodzie ogrodnik – uprawa grzybów jadalnych ma wpływ m.in.:
 zakres wykonywanych zadao i obowiązków,
 liczba firm działających na danym terenie,
 region Polski,
 wielkośd aglomeracji,
 koniunktura na rynku pracy.
Przy prowadzeniu samodzielnej działalności rolniczej w tym zawodzie, osiągane zyski z 1 m2 uprawy
zależą od gatunku uprawianego grzyba oraz jakości podłoża i ilości zbiorów. Bardzo duże znaczenie
mają również sposoby ogrzewania, chłodzenia, pozyskiwania wody oraz energii elektrycznej. Przy
najpopularniejszym w Polsce grzybie, pieczarce białej, zysk z 1 m2 uprawy wynosi z reguły od 120 zł
brutto.
WAŻNE:
Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracid aktualnośd.
Dlatego na bieżąco należy sprawdzad, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych *dostęp: 31.10.2018]:
Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy
Przykładowe portale informujące o zarobkach:
https://wynagrodzenia.pl/gus
https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach
https://sedlak.pl/raporty-placowe
https://zarobki.pracuj.pl
https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen
https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie
W zawodzie ogrodnik – uprawa grzybów jadalnych jest możliwośd zatrudnienia osób
z niepełnosprawnościami.
Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w zawodzie jest
identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie technicznych i organizacyjnych warunków
środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:
 z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (01-U), pod warunkiem wykluczenia z procesów
związanych z orientacją oraz podejmowaniem decyzji,
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z chorobami psychicznymi (02-P), jeżeli żaden z czynników związanych z pracą nie powoduje
sytuacji stresogennych, choroba jest w remisji, a chory podejmuje leczenie (farmakoterapię
i psychoterapię),
niesłyszących lub słabo słyszących (03-L), z uszkodzeniem narządu słuchu możliwym do korekcji
przy pomocy aparatu słuchowego oraz pod warunkiem przygotowania stanowiska pracy pod
kątem możliwości percepcji sygnałów alarmowych,
z dysfunkcją narządu wzroku (04-O), jeśli posiadana wada wzroku skorygowania jest
odpowiednimi okularami lub soczewkami kontaktowymi i umożliwia wykonywanie prac
z odpowiednią dokładnością,
z niewielką dysfunkcją kooczyn górnych (05-R), która nie wyklucza możliwości wykonywania prac
ręcznych oraz obsługi maszyn i narzędzi,
chorych na epilepsję (06-E), jeżeli ryzyko występowania ataków jest możliwe do oszacowania,
przy czym powinno się unikad prac przy urządzeniach, które mają w swojej budowie elementy
obrotowe, przy obsługiwaniu zbiorników wodnych, na wysokościach, przy zmianach temperatur
(wysokie temperatury), przy pracach wymagających ciągłego posługiwania się ostrymi oraz
ciężkimi narzędziami lub przedmiotami.

Zatrudniony pracownik z orzeczeniem o niepełnosprawności ma prawo do skróconego czasu pracy,
dodatkowej przerwy oraz dodatkowego urlopu.
WAŻNE:
Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może byd podjęta wyłącznie
po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

5. ODNIESIENIE DO EUROPEJSKIEJ KLASYFIKACJI
UMIEJĘTNOŚCI/KOMPETENCJI, KWALIFIKACJI I ZAWODÓW (ESCO)
Europejska klasyfikacja umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów (European
Skills/Competences, Qualifications and Occupations – ESCO) jest narzędziem łączącym rynek edukacji
z rynkiem pracy. ESCO jest częścią strategii „Europa 2020”. W klasyfikacji określono i uszeregowano
umiejętności, kompetencje, kwalifikacje i zawody istotne dla unijnego rynku pracy oraz kształcenia
i szkolenia. Tworzenie europejskiego rynku pracy, a w przyszłości wspólnego obszaru kształcenia
ustawicznego wymaga, aby zdobywane przez jednostki umiejętności oraz kwalifikacje były zrozumiałe
oraz łatwo porównywalne między krajami, a także – by promowały mobilnośd 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 dzieo 31.10.2018 r.


Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
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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 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1310, 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 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614).
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).
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie warunków
stosowania środków ochrony roślin (Dz. U. poz. 516).
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji
rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalnośd rolniczą (Dz. U. poz. 109).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeostwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeo technicznych do robót ziemnych,
budowlanych i drogowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 583).
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Siwulski M., Czerwioska-Nowak A., Sobieralski K.: Biologia i uprawa twardziaka jadalnego
Shiitake. PWRiL, Warszawa 2007.
Smarlicki K., Brzozowski P.: Perspektywy, szanse i zagrożenia dla produkcji pieczarek. Instytut
Ogrodnictwa, Skierniewice 2018.
Vademecum środków ochrony roślin. Agronom, Poznao 2017.

Zasoby internetowe *dostęp: 31.10.2018]:




Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleo: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
Grzyby uprawne: https://grzybyhobby.pl/k/grzyby-uprawne
Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie ogrodnik 611303:
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/611303.pdf
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Kwartalnik „Pieczarki – biuletyn producenta pieczarek”: https://hortpress.com/sklep/pieczarkibiuletyn-producenta-pieczarek
Literatura branżowa: http://grzyby.grzybnia.pl/publikacje
Metodyka integrowanej ochrony pieczarki: https://www.agrofagi.com.pl/plik,1717,metodykaintegrowanej-ochrony-pieczarki-pdf.pdf
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Projekt Zintegrowany System Kwalifikacji: http://kwalifikacje.edu.pl
Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS:
http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardy-orzecznictwa-lekarskiego-zus
Stowarzyszenie Branży Grzybów Uprawnych: http://www.sbgu.com.pl
Terminarz ochrony pieczarki na lata 2018-2019:
http://www.abcochronyroslin.pl/media/media/uploads/program_other/Biuletyn_Pieczarki_2_20
18_terminarz.pdf
Wyszukiwarka opisów zawodów: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacjazawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow

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

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 uprawnieo, np. awans polegający na osiągnięciu
wyższego stopnia wymagao formalnych w policji, w wojsku, mianowanie na wyższy stopieo –
awans nauczycielski. Awans poziomy oznacza zmianę stanowiska niepociągającą za sobą zmiany
pozycji pracownika w hierarchii firmy, np. objęcie dodatkowego stanowiska przez pracownika,
powierzenie nowych zadao, rozszerzenie uprawnieo 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 ukooczeniu 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 paostwach. 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.
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Kody
niepełnosprawności

Są symbolami rodzaju schorzenia, które ma decydujący wpływ na to, do jakich prac osoba
niepełnosprawna może byd kierowana, a do jakich nie powinna ze względu na jej zdrowie
i skutecznośd 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 zdolnośd 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 zadao zawodowych. Posiadanie jednej
lub kilku kompetencji zawodowych powinno umożliwid zatrudnienie na co najmniej jednym
stanowisku pracy w zawodzie.

Kompetencja
zawodowa

Kwalifikacja

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

Polska Rama
Kwalifikacji (PRK)

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

Potwierdzanie
kompetencji

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

Sektorowa Rama
Kwalifikacji (SRK)

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

Sprawności
sensomotoryczne

Są to sprawności związane z funkcjonowaniem narządów zmysłów (wzroku, słuchu, smaku,
powonienia, dotyku) oraz narządu ruchu (sprawnośd rąk, precyzja ruchów rąk, sprawnośd 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 zadao na danym stanowisku pracy konieczne jest posiadanie wiedzy, umiejętności
oraz kompetencji społecznych właściwych dla kompetencji zawodowych wyodrębnionych
w zawodzie.
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Tytuł zawodowy

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

Umiejętności

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

Uprawnienia
zawodowe

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

Uczenie się
nieformalne

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

Walidacja

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

Wiedza

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

Wykształcenie

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

Zadanie zawodowe

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

Zawód

Zintegrowany
System Kwalifikacji
(ZSK)

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

Boczniak

Grzyb jadalny rosnący na pniach drzew liściastych.

https://sjp.pwn.pl/szukaj/bocz
niak.html
[dostęp: 31.10.2018]

2

Grzybnia

Wegetatywne ciało grzybów, mające postać
splątanych, nitkowatych strzępek.

https://sjp.pwn.pl/szukaj/grzyb
nia.html
[dostęp: 31.10.2018]

3

Hala

Budynek o wysokim i bardzo rozległym wnętrzu,
w którym ustawione są regały z półkami, na

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
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których prowadzi się uprawę grzybów.

https://sjp.pwn.pl/szukaj/hala.
html
*dostęp: 31.10.2018+

4

Lustracja

Przegląd i kontrola, w tym przypadku uprawy
grzybów jadalnych pod kątem wystąpienia
patogenów chorobotwórczych, ocena stanu
zdrowotnego uprawy.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://sjp.pwn.pl/szukaj/lustra
cja.html
*dostęp: 31.10.2018+

5

Łuskwiak nameko

Gatunek grzybów uprawnych, popularny zwłaszcza
w Azji, należący do łuskwiaków – jest to rodzaj
grzybów podstawkowych z rzędu bedłkowców,
mający około 50 gatunków (w Polsce 25),
nadrzewnych pasożytów lub roztoczy, głównie ze
strefy umiarkowanej.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://sjp.pwn.pl/szukaj/%C5
%82uskwiak.html
*dostęp: 31.10.2018+

6

Mata

Wyrób o niewielkiej grubości (tzw. płaski) używany
głównie jako element izolacji. W tym przypadku
jako podkłady, na których układne jest podłoże
z grzybnią.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://encyklopedia.pwn.pl/sz
ukaj/mata.html
*dostęp: 31.10.2018+

7

Owocnik

U grzybów wyższych i porostów twór zbudowany
z plektenchymy, w którego wnętrzu lub na
powierzchni rozwija się warstwa rodzajna
wytwarzająca zarodniki, zwykle mejospory,
rzadziej konidia.

https://encyklopedia.pwn.pl/ha
slo/owocnik;3952921.html
*dostęp: 31.10.2018+

8

Patogeny

Czynniki chorobotwórcze, w tym przypadku
wywołujące choroby roślin np.: bakterie, wirusy,
grzyby.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://encyklopedia.pwn.pl/sz
ukaj/Patogeny%20chorobotw%
C3%B3rcze.html
*dostęp: 31.10.2018+

9

Pieczarka

Jadalny grzyb o białym lub brązowym kapeluszu.

https://sjp.pwn.pl/szukaj/piecz
arka%20.html
*dostęp: 31.10.2018+

10

Podłoże

Materia, na której lub w której rozwija się owocnik
grzyba. W tym przypadku w formie kostki
z grzybnią.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://idziemy.nagrzyby.pl/ind
ex.php?artname=stories&artmi
d=content&id=2395#P
*dostęp: 31.10.2018+

11

Shiitake

Jadalny grzyb rosnący na przewróconych
drzewach, hodowany w Japonii i Chinach.

https://sjp.pwn.pl/szukaj/shiita
ke.html
*dostęp: 31.10.2018+

12

Szorowarka

Jednotarczowe urządzenie czyszczące ze
zbiornikiem do podawania roztworu myjącego.
Szorowarki nie są wyposażone w system
osuszania, a ich zadaniem jest intensywne
czyszczenie za pomocą szczotek lub padów
czyszczących.

http://agapit.pl/definicje/szoro
warka
*dostęp: 31.10.2018+

13

Środki ochrony roślin

Inaczej fitofarmaceutyki lub pestycydy, to
substancje przeznaczone do ochrony roślin
uprawnych przede wszystkim przed grzybami
(fungicydy), owadami (insektycydy) i chwastami
(herbicydy).

http://psor.pl/srodki-ochronyroslin
*dostęp: 31.10.2018+
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14

Zamgławiacz

Inaczej wytwornica aerozoli, czyli urządzenie do
ochrony roślin przed patogenami. Urządzenie
zraszające, rozbijające wodę na bardzo małe
krople, tworzące efekt mgły nad uprawą.

25

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://encyklopedia.pwn.pl/sz
ukaj/Zamg%C5%82awiacz.html
*dostęp: 31.10.2018+

www.psz.praca.gov.pl

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

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

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

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