Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie
za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+

INFORMACJA O ZAWODZIE
Operator urządzeń do formowania
i przetwórstwa włókna szklanego
(818105)

Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych
i ceramicznych

Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej rozpowszechnianie
za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

INFORMACJA O ZAWODZIE

Operator urządzeń do formowania
i przetwórstwa włókna szklanego
(818105)

Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych
i ceramicznych

INFORMACJA O ZAWODZIE – Operator urządzeń do formowania i przetwórstwa włókna szklanego 818105

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy
Publikacja opracowana w ramach projektu Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji
o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji –
INFODORADCA+
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla
rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb
zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy

PROJEKT NR: POWR.02.04.00-00-0060/16-00

Partnerzy projektu INFODORADCA+:
 DORADCA Consultants Ltd Sp. z o.o., Gdynia
 Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom
 Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa
 Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
 PBS Sp. z o.o., Sopot

INFORMACJA O ZAWODZIE
Operator urządzeń do formowania i przetwórstwa włókna szklanego (818105)

© Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Warszawa 2018

Kopiowanie i rozpowszechnianie w całości lub w części dozwolone wyłącznie za podaniem źródła.

ISBN 978-83-7789-495-8 [431]

Publikacja bezpłatna

Zdjęcie na okładce udostępnione przez firmę RYMATEX, Rymanów.

Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB
26-600 Radom, ul. K. Pułaskiego 6/10, tel. centr. (048) 364-42-41, fax (048) 364-47-65
e-mail: instytut@itee.radom.pl
http://www.itee.radom.pl

INFORMACJA O ZAWODZIE – Operator urządzeń do formowania i przetwórstwa włókna szklanego 818105

SPIS TREŚCI
1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU ........................................................................................... 3
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności) ...................................................3
1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu.........................................................................................................3
1.3. Usytuowanie zawodu w klasyfikacjach: ISCO, PKD .....................................................................3
1.4. Notka metodologiczna, autorzy i eksperci opiniujący .................................................................3
2. OPIS ZAWODU ......................................................................................................................... 4
2.1. Synteza zawodu ...........................................................................................................................4
2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania ........................................................................................4
2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia,
organizacja pracy) ........................................................................................................................5
2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne.....................................................................................6
2.5. Wykształcenie, tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane
do podjęcia pracy w zawodzie .....................................................................................................8
2.6. Możliwości rozwoju zawodowego, awansu i potwierdzania kompetencji .................................8
2.7. Zawody pokrewne .......................................................................................................................9
3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE ............................................................. 10
3.1. Zadania zawodowe ................................................................................................................... 10
3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Przygotowywanie stanowiska pracy do formowania
włókna szklanego...................................................................................................................... 10
3.3. Kompetencja zawodowa Kz2: Formowanie i przetwarzanie włókna szklanego ...................... 11
3.4. Kompetencje społeczne............................................................................................................ 13
3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.............................................................................. 13
3.6. Powiązanie kompetencji zawodowych z opisami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji
oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji ........................................................................................... 14
4. ODNIESIENIE DO SYTUACJI ZAWODU NA RYNKU PRACY I MOŻLIWOŚCI DOSKONALENIA
ZAWODOWEGO ..................................................................................................................... 14
4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie .................................................................................... 14
4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach
zawodu ..................................................................................................................................... 15
4.3. Zarobki osób wykonujących dany zawód/daną grupę zawodów ............................................. 16
4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie .............................................. 17
5. ODNIESIENIE DO EUROPEJSKIEJ KLASYFIKACJI UMIEJĘTNOŚCI/KOMPETENCJI, KWALIFIKACJI
I ZAWODÓW (ESCO) .............................................................................................................. 18
6. ŹRÓDŁA DODATKOWYCH INFORMACJI O ZAWODZIE .............................................................. 18
7. SŁOWNIK POJĘĆ .................................................................................................................... 20
7.1. Definicje powiązane z opisem informacji o zawodzie (zawodoznawcze) ................................ 20
7.2. Definicje związane z wykonywaniem zawodu (branżowe) ...................................................... 22

2

INFORMACJA O ZAWODZIE – Operator urządzeń do formowania i przetwórstwa włókna szklanego 818105

1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Operator urządzeń do formowania i przetwórstwa włókna szklanego 818105

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu




Formierz.
Laminiarz.
Odlewnik.

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


8181 Glass and ceramics plant operators.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):


Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe.

1.4. Notka metodologiczna, autorzy i eksperci opiniujący
Notka metodologiczna
Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:
 analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe) oraz źródeł internetowych,
 wyników badań i analiz prowadzonych w projekcie: „Partnerstwo na rzecz kształcenia
zawodowego. Etap 2. Kwalifikacje i zawody odpowiadające potrzebom rynku pracy”,
 analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych
Służb Zatrudnienia,
 badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w marcu 2019 r.,
 zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji
i jakości informacji o zawodach.
Autorzy i eksperci opiniujący
Zespół Ekspercki:





Arkadiusz Aleksiejew – DORADCA Consultants Ltd. sp. z o.o., Gdynia.
Karolina Karpińska – Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26, Lublin.
Krzysztof Sadowski – Faba System, Ostróda.
Iwona Zapart – Ceramika Paradyż sp. z o.o., Tomaszów Mazowiecki.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:





Sebastian Bieszke – DORADCA Consultants Ltd. sp. z o.o., Gdynia.
Joanna Gralak-Merchel – DORADCA Consultants Ltd. sp. z o.o., Gdynia.
Włodzimierz Walkusz – DORADCA Consultants Ltd. sp. z o.o., Gdynia.
Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:



Tomasz Gonciarz – Vetus sp. z o.o., Warszawa.
Szymon Kierzkowski – Marine Service Jaroszewicz s.c., Szczecin.
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Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Ewa Jachura – Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości, Częstochowa.
Jolanta Skoczylas – Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości, Radom.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2019 r.
WAŻNE:
W tekście opisu informacji o zawodzie występują podkreślenia wybranych określeń wraz z indeksem górnym,
który wskazuje numer definicji w słowniku branżowym w punkcie 7.2.

2. OPIS ZAWODU
2.1. Synteza zawodu
Operator urządzeń do formowania3 i przetwórstwa włókna szklanego18 obsługuje urządzenia
i maszyny do formowania włókna szklanego. Efektem jego pracy są maty szklane, rowing13 oraz
jedwab szklany4 wykorzystywane przede wszystkim w przemyśle szkutniczym i lotniczym.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Operator urządzeń do formowania i przetwórstwa włókna szklanego wykonuje, nadzoruje
i kontroluje proces formowania elementów z włókna szklanego i włókna węglowego19. Prowadzi
dokumentację technologiczną2 i sprawdza jakość produkowanych elementów. Operator urządzeń
do formowania i przetwórstwa włókna szklanego w pracy posługuje się urządzeniami do formowania
tworzyw sztucznych16, jak również urządzeniami pomocniczymi. Jego zadaniem jest także dbanie
o stan eksploatowanych urządzeń.
Sposoby wykonywania pracy
Operator urządzeń do formowania i przetwórstwa włókna szklanego wykonuje swoją pracę m.in.
poprzez:
 przygotowywanie urządzeń do pracy, sprawdzanie ich stanu technicznego oraz nadzorowanie
poprawności działania,
 obsługiwanie i nadzorowanie pracy urządzeń do formowania i przetwórstwa włókna szklanego,
 czyszczenie i konserwowanie obsługiwanych urządzeń,
 organizowanie bezpiecznego procesu pracy dla siebie i współpracowników,
 przygotowywanie form i narzędzi do laminowania wyrobów z tworzyw sztucznych,
 przygotowywanie materiału zgodnie ze specyfikacją14 danego produktu,
 wypełnianie kart pomiarów zużycia materiału,
 kontrolowanie poprawności przebiegu procesu formowania,
 ocenianie poprawności wyprodukowanych elementów,
 segregowanie materiałów zgodnie z wewnątrzzakładowymi instrukcjami,
 prowadzenie dokumentacji produkcyjnej i jakościowej1.
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
Praca operatora urządzeń do formowania i przetwórstwa włókna szklanego odbywa się na ogół
w pozycji stojącej, w następujących warunkach:
 w hali produkcyjnej, która jest wentylowana i ogrzewana (z minimalną temperaturą 18oC), przy
oświetleniu sztucznym,
 na zewnątrz, przy pogodzie bezwietrznej i bezdeszczowej (nie dopuszcza się układania włókien
szklanych przy dużej wilgotności).
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Operator urządzeń do formowania i przetwórstwa włókna szklanego w działalności zawodowej
wykorzystuje m.in.:
 urządzenia do formowania włókna szklanego ze szkła wodnego lub stopionego szkła,
 urządzenia do produkcji mat z włókna szklanego,
 przewijarki do produkcji rowingu,
 krosna tkackie lub maszyny dziewiarskie do wytwarzania tkanin rowingowych i jedwabiu
szklanego,
 młynki do włókna,
 wałki do laminowania17,
 szpachelki,
 pędzle,
 wiadra,
 mieszadła5 pneumatyczne,
 pompy do infuzji11,
 nożyce,
 wkrętarki,
 wiertarki ręczne,
 szlifierki kątowe,
 pistolety do klejów,
 pistolety natryskowe,
 klucze płaskie, nasadowe itp.,
 piły ręczne do metalu,
 poziomnice,
 wyrzynarki ręczne,
 wózki widłowe,
 urządzenia dźwigowe.
Organizacja pracy
Praca operatora urządzeń do formowania i przetwórstwa włókna szklanego ma często charakter
zmianowy – jest wykonywana przeważnie przez 8 godzin dziennie. W zależności od charakteru
i wielkości firmy, operator urządzeń do formowania i przetwórstwa włókna szklanego może pracować
na stanowisku samodzielnym (nadzorowanym przez przełożonego) lub w zespole. W dużych
przedsiębiorstwach praca najczęściej wykonywana jest pod kierownictwem brygadzisty lub mistrza,
który przydziela pracownikom zadania, dba o zapewnienie surowców i urządzeń oraz nadzoruje
prawidłowość wykonywanych prac. Raportowanie wykonywanej pracy odbywa się poprzez
wypełnienie dokumentacji. Bieżąca komunikacja w trakcie wykonywania zadań zawodowych ma
5
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charakter ustny. W pracy operatora urządzeń do formowania i przetwórstwa włókna szklanego nie
występuje monotonia i rutyna, ponieważ codziennie wykonuje inne czynności. Praca z reguły ma
charakter stacjonarny, ale sporadycznie może wiązać się z wyjazdami.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
Operator urządzeń do formowania i przetwórstwa włókna szklanego ma styczność z tworzywami
sztucznymi, żywicami polimerowymi20 oraz utwardzaczami. W związku z powyższym w zawodzie
występują zagrożenia dla układu oddechowego oraz może wystąpić narażenie na działanie czynników
alergizujących. Zagrożenie dla zdrowia wynika także z wymuszonej stojącej pozycji ciała, co może
powodować schorzenia układu kostno-mięśniowego. Ze względu na posługiwanie się
niebezpiecznymi i ostrymi narzędziami istnieje także zagrożenie urazami mechanicznymi.

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód operator urządzeń do formowania i przetwórstwa włókna
szklanego ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
 ogólna wydolność fizyczna,
 sprawność układu oddechowego,
 sprawność układu kostno-stawowego,
 sprawność układu mięśniowego,
 sprawność narządu wzroku,
 sprawność narządu słuchu,
 sprawność zmysłu węchu,
 sprawność zmysłu dotyku,
 sprawność narządu równowagi;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 ostrość słuchu,
 ostrość wzroku,
 rozróżnianie barw,
 zmysł równowagi,
 czucie dotykowe,
 powonienie,
 koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 spostrzegawczość,
 zręczność palców i rąk;
w kategorii sprawności i zdolności
 dobra organizacja pracy własnej,
 dobra pamięć,
 koncentracja uwagi,
 rozumowanie logiczne,
 podzielność uwagi,
 współdziałanie i współpraca w zespole (grupie),
 zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji,
 uzdolnienia techniczne,
 wyczucie czasu;
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w kategorii cech osobowościowych
 gotowość do pracy indywidualnej,
 komunikatywność,
 dyspozycyjność,
 dokładność,
 wytrwałość i cierpliwość,
 gotowość do pracy w nieprzyjemnych (różnych) warunkach środowiskowych,
 kreatywne podejście do rozwiązywania problemów,
 obowiązkowość,
 radzenie sobie ze stresem,
 odpowiedzialność za działania zawodowe,
 wytrzymałość na długotrwały wysiłek fizyczny,
 wytrzymałość na długotrwałą stałą pozycję ciała,
 rzetelność,
 samodzielność,
 samokontrola,
 sumienność,
 systematyczność,
 zainteresowania techniczne,
 wysoka samodyscyplina.
Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
Do pracy w zawodzie operator urządzeń do formowania i przetwórstwa włókna szklanego
wymagany jest dobry ogólny stan zdrowia, sprawność fizyczna, prawidłowy wzrok oraz sprawność
zmysłu dotyku. Pod względem wydatku energetycznego praca w tym zawodzie należy do średnio
ciężkich. Nie występują w niej specyficzne obciążenia umysłowe.
Przeciwwskazaniami do pracy w zawodzie operator urządzeń do formowania i przetwórstwa włókna
szklanego są:
 schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego,
 schorzenia układu oddechowego,
 zaburzenia zmysłu równowagi,
 zaburzenia koordynacji i percepcji kształtów,
 zaburzeniami zmysłu dotyku,
 zaburzenia znacznego stopnia sprawności kończyn górnych i dolnych, w szczególności w zakresie
zręczności palców i rąk,
 znaczne wady słuchu, które nie mogą być skorygowane aparatem słuchowym,
 znaczne dysfunkcje narządu wzroku, takie jak: brak widzenia stereoskopowego, zaburzenia
w rozróżnianiu barw i ostrości widzenia, które nie mogą być skorygowane szkłami optycznymi lub
soczewkami kontaktowymi,
 alergie na substancje używane do formowania i przetwórstwa włókna szklanego.
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.
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2.5. Wykształcenie, tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane
do podjęcia pracy w zawodzie
Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie
Obecnie (2019 r.) do podjęcia pracy w zawodzie operator urządzeń do formowania i przetwórstwa
włókna szklanego preferowane jest wykształcenie na poziomie branżowej szkoły I stopnia (dawniej
zasadnicza szkoła zawodowa) o profilu chemicznym, ceramicznym, szklarskim lub przetwórstwa
wyrobów szklanych.
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Pracę w zawodzie operator urządzeń do formowania i przetwórstwa włókna szklanego może
wykonywać również osoba, która:
 została przyuczona do zawodu przez pracodawcę,
 odbyła szkolenie w wyspecjalizowanym ośrodku szkoleniowym zorganizowane przez firmę
specjalizującą się w formowaniu i przetwórstwie włókna szklanego.
Podjęcie pracy w zawodzie operator urządzeń do formowania i przetwórstwa włókna szklanego
ułatwia:
 posiadanie świadectwa czeladniczego lub dyplomu mistrzowskiego w pokrewnych zawodach
pozaszkolnych: operator urządzeń do matowania wyrobów szklanych, operator automatów
do formowania wyrobów szklanych, operator urządzeń do hartowania szkła, uzyskanego po
spełnieniu wymagań formalnych i zdaniu egzaminu organizowanego przez Izby Rzemieślnicze,
 posiadanie dyplomu potwierdzającego kwalifikację AU.05 Wytwarzanie wyrobów ze szkła,
wyodrębnioną w pokrewnych zawodach szkolnych operator urządzeń przemysłu szklarskiego
oraz technik technologii szkła,
 posiadanie dyplomu potwierdzającego kwalifikację AU.06 Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu
ceramicznego, wyodrębnioną w pokrewnym zawodzie szkolnym operator urządzeń przemysłu
ceramicznego,
 posiadanie dyplomu potwierdzającego kwalifikację MG.05 Obsługa maszyn i urządzeń
do przetwórstwa tworzyw sztucznych, wyodrębnioną w pokrewnym zawodzie szkolnym operator
maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych,
 posiadanie dyplomu potwierdzającego kwalifikację MG.29 Wykonywanie robót szkutniczych,
wyodrębnioną w pokrewnym zawodzie szkolnym szkutnik.
Dodatkowymi atutami przy zatrudnianiu operatora urządzeń do formowania i przetwórstwa włókna
szklanego są m.in.:
 suplementy Europass do dyplomu/świadectwa (w języku polskim i angielskim), wydawane na
prośbę zainteresowanego przez Izby Rzemieślnicze oraz Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
 uprawnienia do obsługi maszyn i narzędzi stosowanych podczas wykonywania wyrobów z włókna
szklanego.
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
Operator urządzeń do formowania i przetwórstwa włókna szklanego ma możliwość awansu na:
 samodzielne stanowisko (ze stanowiska pomocnika) – wraz z nabyciem doświadczenia
zawodowego,
 stanowisko brygadzisty nadzorującego pracę małego zespołu pracowników – po nabyciu dalszego
doświadczenia zawodowego, kompetencji organizacyjnych i w obszarze kierowania ludźmi,
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 stanowisko kierownicze – po zdobyciu wykształcenia w szkole branżowej II stopnia lub technikum
(np. w zawodzie technik technologii szkła), po zdaniu egzaminu maturalnego i ewentualnym
ukończeniu szkoły wyższej np. na kierunku technologia chemiczna.
Operator urządzeń do formowania i przetwórstwa włókna szklanego ma możliwość rozwoju
zawodowego także poprzez kształcenie i szkolenie w zawodach pokrewnych.
Możliwości potwierdzania kompetencji
Obecnie (2019 r.) w zawodzie operator urządzeń do formowania i przetwórstwa włókna szklanego
nie ma możliwości potwierdzania kompetencji zawodowych w ramach edukacji formalnej
i pozaformalnej.
Istnieje możliwość potwierdzania kompetencji w:
 szkolnych zawodach (pokrewnych) operator urządzeń przemysłu szklarskiego oraz technik
technologii szkła, w zakresie kwalifikacji AU.05 Wytwarzanie wyrobów ze szkła,
 szkolnym zawodzie (pokrewnym) operator urządzeń przemysłu ceramicznego, w zakresie
kwalifikacji AU.06 Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu ceramicznego,
 szkolnym zawodzie (pokrewnym) operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw
sztucznych, w zakresie kwalifikacji MG.05 Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw
sztucznych,
 szkolnym zawodzie (pokrewnym) szkutnik, w zakresie kwalifikacji MG.29 Wykonywanie robót
szkutniczych.
Potwierdzenie kompetencji w wyżej wymienionych kwalifikacjach odbywa się przed Okręgową
Komisją Egzaminacyjną lub Izbą Rzemieślniczą.
Alternatywną drogę potwierdzania kompetencji w zawodzie operator urządzeń do formowania
i przetwórstwa włókna szklanego oferuje system rzemieślniczego przygotowania zawodowego, który
umożliwia zdobycie tytułu czeladnika, a następnie mistrza w zawodzie pokrewnym i potwierdzenie
ich przed Izbą Rzemieślniczą.
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 operator urządzeń do formowania i przetwórstwa włókna szklanego
może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
S

Technik technologii szkła
S
Szkutnik
Operator automatów do formowania wyrobów szklanych
Operator maszyn do formowania szkła płaskiego
Operator odprężarek wyrobów szklanych
Operator urządzeń do chemicznego polerowania szkła
Operator urządzeń do gięcia szkła
Operator urządzeń do hartowania szkła
Operator urządzeń do matowania wyrobów szklanych
Operator urządzeń do obróbki płomieniowej szkła
S
Operator urządzeń przemysłu szklarskiego
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Kod zawodu
311925
711504
818101
818102
818103
818104
818109
818110
818111
818112
818116
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3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie operator urządzeń do formowania i przetwórstwa włókna szklanego
wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:
Z1 Przygotowywanie do pracy urządzeń do formowania i przetwórstwa włókna szklanego.
Z2 Czyszczenie i konserwowanie obsługiwanych urządzeń, usuwanie drobnych usterek.
Z3 Programowanie urządzeń do formowania i przetwarzania włókna szklanego.
Z4 Formowanie wyrobów z włókna szklanego.
Z5 Wykonywanie obróbki powierzchni7 zgodnie z przyjętym procesem technologicznym.
Z6 Wykonywanie obróbki ręcznej i mechanicznej8 podczas formowania włókna szklanego.
Z7 Kontrolowanie jakości wykonanych wyrobów z włókna szklanego.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Przygotowywanie stanowiska pracy do formowania
włókna szklanego
Kompetencja zawodowa Kz1: Przygotowywanie stanowiska pracy do formowania włókna
szklanego obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, do realizacji których wymagane są
odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z1 Przygotowywanie do pracy urządzeń do formowania i przetwórstwa włókna szklanego
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Zasady sprawdzania stanu urządzeń
do formowania i przetwórstwa włókna szklanego
oraz przygotowywania ich do pracy;
Zasady działania podstawowych urządzeń
stosowanych w produkcji włókna szklanego
(mieszadła pneumatyczne i pompy do infuzji,
urządzenia do formowania włókna szklanego
ze szkła wodnego lub stopionego szkła, urządzenia
do produkcji mat z włókna szklanego, przewijarki
do produkcji rowingu, krosna tkackie lub maszyny
dziewiarskie do wytwarzania tkanin rowingowych
i jedwabiu szklanego, młynki do włókna);
Zasady wymiany lub uzupełniania materiałów
eksploatacyjnych w urządzeniach do formowania
i przetwórstwa włókna szklanego.





Sprawdzać stan urządzeń do formowania
i przetwórstwa włókna szklanego oraz
przygotowywać je do pracy;
Obsługiwać podstawowe urządzenia
stosowane w produkcji włókna szklanego
(mieszadło i pompę do infuzji, urządzenie do
formowania włókna szklanego ze szkła
wodnego lub stopionego szkła, urządzenie do
produkcji mat z włókna szklanego, przewijarkę
do produkcji rowingu, krosno tkackie lub
maszynę dziewiarską do wytwarzania tkanin
rowingowych i jedwabiu szklanego, młynek do
włókna);
Wymieniać lub uzupełniać materiały
eksploatacyjne w urządzeniach do formowania
i przetwórstwa włókna szklanego, niezbędne do
ich prawidłowego działania.

Z2 Czyszczenie i konserwowanie obsługiwanych urządzeń, usuwanie drobnych usterek
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Zasady przygotowania i kontroli poprawności
działania urządzeń wykorzystywanych
do formowania i przetwórstwa włókna szklanego;
Zasady codziennego czyszczenia urządzeń
do formowania i przetwórstwa włókna szklanego
z wykorzystaniem środków chemicznych
oraz detergentów;
Metody konserwacji urządzeń do formowania
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Przygotowywać i kontrolować poprawność
działania urządzeń wykorzystywanych
do formowania i przetwórstwa włókna
szklanego;
Czyścić urządzenia do formowania
i przetwórstwa włókna szklanego
z wykorzystaniem odpowiednich środków
chemicznych oraz detergentów;
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i przetwórstwa włókna szklanego;
Zasady wykonywania prac regulacyjnych
i naprawy drobnych usterek w urządzeniach
do formowania i przetwórstwa włókna szklanego;
Zasady zabezpieczania stanowiska pracy
w przypadku awarii urządzenia oraz procedury
zgłaszania awarii służbom technicznym.






Konserwować urządzenia do formowania
i przetwórstwa włókna szklanego;
Wykonywać prace regulacyjne i usuwać
drobne usterki w urządzeniach do formowania
i przetwórstwa włókna szklanego;
Zabezpieczać stanowisko pracy w przypadku
awarii urządzenia oraz zgłaszać awarię
służbom technicznym.

Z3 Programowanie urządzeń do formowania i przetwarzania włókna szklanego
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI– potrafi:









Zasady programowania urządzeń do formowania
i przetwórstwa włókna szklanego;
12
Zasady sterowania z pulpitu sterowniczego
czasem pracy urządzeń do formowania
i przetwórstwa włókna szklanego;
Zasady regulowania parametrów produkcji
w zależności od produkowanego asortymentu.





Programować urządzenia do formowania
i przetwórstwa włókna szklanego w zależności
od produkowanego asortymentu;
Sterować z pulpitu sterowniczego czasem
pracy urządzeń do formowania i przetwórstwa
włókna szklanego;
Regulować parametry produkcji w zależności
od produkowanego asortymentu.

3.3. Kompetencja zawodowa Kz2: Formowanie i przetwarzanie włókna szklanego
Kompetencja zawodowa Kz2: Formowanie i przetwarzanie włókna szklanego obejmuje zestaw
zadań zawodowych Z4, Z5, Z6, Z7, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy
i umiejętności.
Z4 Formowanie wyrobów z włókna szklanego
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

















Dokumentację techniczną opisującą plany
laminowania oraz kolejność układania warstw
materiału;
9
Metody i techniki formowania i odformowania
włókna szklanego;
Właściwości materiałów stosowanych przy
formowaniu elementów i wyrobów z włókna
szklanego;
Zagrożenia zdrowia związane ze stosowaniem
substancji chemicznych przy formowaniu włókna
szklanego oraz metody zapobiegania tym
zagrożeniom;
6
Najwyższe dopuszczalne stężenia (NDS)
wyznaczone dla przetwarzanych produktów
chemicznych oraz zalecenia określone przez
producenta substancji chemicznych dotyczące
sposobu przetwarzania tych substancji;
Receptury sporządzania mieszanek składników do
produkcji i przetwarzania włókna szklanego;
Metody segregacji materiałów używanych
do formowania włókna szklanego;
Sposoby wypełniania kart pomiarowych zużycia
materiału.
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Posługiwać się dokumentacją techniczną
opisującą plany laminowania oraz kolejność
układania warstw materiału;
Dobierać i stosować metody formowania
i odformowania włókna szklanego do specyfiki
produkowanego wyrobu;
Wykorzystywać właściwości materiałów
stosowanych przy formowaniu elementów
i wyrobów z włókna szklanego;
Zapobiegać zagrożeniom dla zdrowia
związanym ze stosowaniem substancji
chemicznych przy formowaniu włókna
szklanego;
Przetwarzać substancje chemiczne bez
przekraczania NDS oraz zgodnie z zaleceniami
określonymi przez producenta;
Przygotowywać mieszanki składników do
produkcji i przetwarzania włókna szklanego
zgodnie z recepturami;
Segregować materiały używane do
formowania włókna szklanego;
Wypełniać karty pomiarowe zużycia materiału.
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Z5 Wykonywanie obróbki powierzchni zgodnie z przyjętym procesem technologicznym
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:












Przebieg procesu technologicznego w obróbce
powierzchni z włókna szklanego;
Narzędzia używane podczas obróbki powierzchni
z włókna szklanego;
Wartości graniczne temperatury i wilgotności,
mające wpływ na jakość formowanego wyrobu
z włókna szklanego;
Metody i sposoby obróbki powierzchniowej
włókna szklanego;
15
Rodzaje ścierniw do obróbki powierzchni
z włókna szklanego, ich główne zalety i wady.
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Ustalać kolejność operacji technologicznych
w obróbce powierzchni z włókna szklanego;
Dobierać i wykorzystywać odpowiednie
narzędzia podczas obróbki powierzchni
z włókna szklanego;
Kontrolować temperaturę i wilgotność, mające
wpływ na jakość formowanego wyrobu
z włókna szklanego;
Przeprowadzać obróbkę powierzchniową
włókna szklanego;
Dobierać i stosować odpowiednie ścierniwa
do obrabianej powierzchni z włókna szklanego.

Z6 Wykonywanie obróbki ręcznej i mechanicznej podczas formowania włókna szklanego
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:












Różnice pomiędzy operacją obróbki ręcznej
i mechanicznej przy produkcji elementów
z włókna szklanego;
Wpływ stosowanych metod obróbki na zmiany
właściwości materiałów poddawanych obróbce;
Metody zapobiegania wystąpieniu zagrożeń dla
życia i mienia podczas wykonywania obróbki
ręcznej i mechanicznej włókna szklanego;
Zasady i procedury zakładowe posługiwania się
narzędziami pomiarowymi;
Specyfikacje elementów wykonywanych z włókna
szklanego.








Rozróżniać operacje wymagające obróbki
ręcznej i mechanicznej;
Dobierać i stosować metody obróbki do
właściwości materiałów poddawanych
obróbce;
Używać narzędzi do obróbki i formowania
włókna szklanego w sposób niepowodujący
zagrożeń dla życia i mienia;
Posługiwać się narzędziami pomiarowymi;
Wytwarzać elementy z włókna szklanego
z wykorzystaniem specyfikacji produkowanych
elementów, określającej m.in.: kolor,
wyposażenie, wersję.

Z7 Kontrolowanie jakości wykonanych wyrobów z włókna szklanego
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:












Zasady i procedury kontroli jakości surowców
wykorzystywanych do produkcji oraz ich
optymalne parametry;
Zasady prowadzenia ewidencji wyrobów
gotowych;
Proces produkcji i oczekiwane parametry
produktu na każdym etapie produkcji;
Procedury postępowania z wyrobami, które nie
spełniają wymagań jakościowych;
Rodzaje i sposoby działania przyrządów
do kontroli parametrów surowców oraz wyrobów
na każdym etapie produkcji;
Zasady prowadzenia zapisów w dokumentacji
produkcyjnej i jakościowej.
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Kontrolować jakość surowców dostarczonych
na potrzeby produkcji;
Prowadzić ewidencję wyrobów gotowych;
Kontrolować parametry produktu na każdym
etapie jego produkcji;
Postępować z wyrobami niespełniającymi
wymagań jakościowych;
Korzystać z urządzeń do kontroli parametrów
surowców oraz wyrobów na każdym etapie
produkcji;
Prowadzić dokumentację produkcyjną
i jakościową.
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3.4. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie operator urządzeń do formowania i przetwórstwa włókna szklanego
powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania
zadań zawodowych.
W szczególności pracownik jest gotów do:







Oceniania swoich działań i ponoszenia odpowiedzialności za skutki podejmowanych działań
związanych z obsługą urządzeń do formowania i przetwórstwa włókna szklanego oraz za wadliwe
wykonanie wyrobu.
Wykonywania pod nadzorem zadań zawodowych związanych z produkcją wyrobów z włókna
szklanego.
Współpracowania w zespole pracującym przy formowaniu i przetwórstwie włókna szklanego.
Dbania o powierzone mienie.
Dbania o podnoszenie kwalifikacji w zakresie obsługi urządzeń do formowania i przetwórstwa
włókna szklanego.
Przestrzegania zasad kultury i etyki zawodowej oraz wewnętrznych regulaminów i zarządzeń.

3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu
Pracownik powinien posiadać zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje
do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych.
Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla
zawodu operator urządzeń do formowania i przetwórstwa włókna szklanego.

Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu
Umiejętności matematyczne
Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania
Sprawność motoryczna
Planowanie i organizowanie pracy
Wywieranie wpływu/przywództwo
Komunikacja ustna
Współpraca w zespole
Rozwiązywanie problemów

0

1

2

3

4

5

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu operator urządzeń do formowania i przetwórstwa włókna szklanego

Uwaga:
Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym
Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).
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3.6. Powiązanie kompetencji zawodowych z opisami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji
oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji
Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie operator urządzeń do formowania i przetwórstwa
włókna szklanego nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.
Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny
dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu
Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:
 Zintegrowany System Kwalifikacji: https://www.kwalifikacje.gov.pl
 Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

4. ODNIESIENIE DO SYTUACJI ZAWODU NA RYNKU PRACY I MOŻLIWOŚCI
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie
Operator urządzeń do formowania i przetwórstwa włókna szklanego może znaleźć pracę przy
produkcji wyrobów z włókna szklanego, które mają zastosowanie w różnych dziedzinach życia
i gałęziach przemysłu.
Zatrudnienie w zawodzie operator urządzeń do formowania i przetwórstwa włókna szklanego oferują
m.in.:
 firmy produkujące wyroby z włókna szklanego,
 przedsiębiorstwa usługowe zajmujące się przetwórstwem włókna szklanego.
Obecnie (2019 r.) największą liczbę operatorów urządzeń do formowania i przetwórstwa włókna
szklanego zatrudniają firmy produkujące łodzie i jachty. Firmy te skupione są w północnych rejonach
kraju, tj. na Pomorzu i na Mazurach. Branża jachtowa w ostatnich latach rozwija się dość intensywnie,
zatem zawód ten jest deficytowy i poszukiwani są fachowcy w tym zawodzie.
WAŻNE:
Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:
http://oferty.praca.gov.pl
Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na
dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.03.2019]:
Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:
http://mz.praca.gov.pl
https://www.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe
Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl
Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:
Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl
Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl
Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl
Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl
Pomorskie – http://www.porp.pl
Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl
Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl
Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynkupracya
Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl
Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:

14

INFORMACJA O ZAWODZIE – Operator urządzeń do formowania i przetwórstwa włókna szklanego 818105

http://zielonalinia.gov.pl
Portal Prognozowanie Zatrudnienia:
www.prognozowaniezatrudnienia.pl
Portal EU Skills Panorama:
http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en
Europejski portal mobilności zawodowej EURES:
https://eures.praca.gov.pl
https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach
zawodu
Kształcenie
Obecnie (2019 r.) kandydatów do pracy w zawodzie operator urządzeń do formowania
i przetwórstwa włókna szklanego nie przygotowuje się w systemie kształcenia formalnego
i pozaformalnego.
Kompetencje przydatne do wykonywania zawodu operator urządzeń do formowania i przetwórstwa
włókna szklanego można uzyskać:
 podejmując kształcenie w branżowej szkole I stopnia (dawniej zasadnicza szkoła zawodowa)
w zawodach pokrewnych: operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych,
operator urządzeń przemysłu szklarskiego, operator urządzeń przemysłu ceramicznego, szkutnik
lub w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych (AU.05 Wytwarzanie wyrobów ze szkła,
AU.06 Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu ceramicznego, MG.05 Obsługa maszyn i urządzeń do
przetwórstwa tworzyw sztucznych, MG.29 Wykonywanie robót szkutniczych), które mogą
organizować:
 publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe,
 niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych, prowadzące kształcenie
zawodowe,
 publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia
praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 instytucje rynku pracy prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową,
 podmioty prowadzące działalność oświatową na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców,
 podejmując kształcenie w branżowej szkole II stopnia w zawodzie pokrewnym technik technologii
szkła,
 podejmując naukę zawodu w rzemiośle (z udziałem pracodawców i Izb Rzemieślniczych)
w zawodzie pokrewnym operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych,
operator urządzeń przemysłu szklarskiego, operator urządzeń przemysłu ceramicznego, szkutnik.
Kwalifikacje: AU.05, AU.06, MG.05, MG.29
Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

potwierdzają (również w trybie eksternistycznym)

Osoby, które uzyskały powyższe kwalifikacje, mają możliwość otrzymania również suplementu
Europass (w języku polskim i angielskim), wydawanego na prośbę zainteresowanego przez Okręgowe
Komisje Egzaminacyjne (do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe) oraz Izby
Rzemieślnicze (do świadectwa czeladniczego i dyplomu mistrzowskiego), co ma istotne znaczenie
w przypadku poszukiwania pracy za granicą.
WAŻNE:
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów
i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego,
które wchodzi w życie od 1 września 2019 r., ulegają zmianie dotychczasowe symbole kwalifikacji
wyodrębnione w zawodach szkolnictwa zawodowego, na kody składające się z trzech wielkich liter,
wskazujących na przyporządkowanie do jednej z 32 branż, występujących w klasyfikacji zawodów
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szkolnictwa branżowego. Zmianie uległy również nazwy niektórych z dotychczasowych kwalifikacji. Nowa
regulacja umożliwia prowadzenie kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub na kursach
umiejętności zawodowych.

Szkolenie
W większości przypadków przedsiębiorstwa specjalizujące się w formowaniu i przetwórstwie włókna
szklanego same prowadzą szkolenia kandydatów i pracowników w zawodzie operator urządzeń
do formowania i przetwórstwa włókna szklanego.
Szkolenia mogą być również oferowane przez:
 szkoły, ośrodki i centra kształcenia zawodowego,
 wyspecjalizowane instytucje komercyjne, organizacje branżowe,
 instytucje oferujące szkolenia (kursy) w celu potwierdzenia kompetencji wymaganych
do wykonywania określonych prac (tzw. uprawnienia zawodowe),
 producentów maszyn, urządzeń, wyposażenia, narzędzi, materiałów.
Przykładowa tematyka szkoleń może dotyczyć:
 surowców do mas szklanych,
 obsługi urządzeń do formowania i przetwórstwa z masy szklanej,
 czyszczenia i konserwowania obsługiwanych urządzeń,
 obsługi narzędzi stosowanych do wykończania półfabrykatów,
 obsługi urządzeń kontrolno-pomiarowych.
Organizatorzy tych szkoleń poświadczają uzyskane przez uczestników kompetencje stosownymi
certyfikatami lub zaświadczeniami.
WAŻNE:
Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach
zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.03.2019]:
Szkolnictwo wyższe:
www.wybierzstudia.nauka.gov.pl
Szkolnictwo zawodowe:
https://www.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-zawodowe-i-ustawiczne
http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod
http://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
Wynagrodzenie (2019 r.) osób pracujących w zawodzie operator urządzeń do formowania
i przetwórstwa włókna szklanego jest zróżnicowane i z reguły mieści się w granicach od 2300 zł do
3200 zł brutto miesięcznie w przeliczeniu na jeden etat. Średnie miesięcznie wynagrodzenie wynosi
2800 zł brutto w przeliczeniu na jeden etat.
Na wysokość wynagrodzenia mają wpływ czynniki takie m.in., jak:
 poziom wykształcenia, doświadczenie zawodowe, posiadane umiejętności, staż pracy,
 liczba przedsiębiorstw działających na danym terenie,
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wielkość firmy,
kapitał zakładowy firmy,
region Polski i wielkości aglomeracji,
koniunktura na rynku pracy.

WAŻNE:
Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność.
Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.03.2019]:
Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy
Przykładowe portale informujące o zarobkach:
https://wynagrodzenia.pl/gus
https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach
https://sedlak.pl/raporty-placowe
https://zarobki.pracuj.pl
https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen
https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie
W zawodzie operator urządzeń do formowania i przetwórstwa włókna szklanego możliwe jest
zatrudnienie osób niepełnosprawnych.
Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier, dostosowanie technicznych
i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:
 z wadami i dysfunkcją wzroku (04-O) w przypadku możliwości skorygowania ich szkłami
optycznymi lub soczewkami kontaktowymi,
 z dysfunkcją narządu słuchu (03-L), pod warunkiem że niepełnosprawność ta jest możliwa
do skorygowania za pomocą aparatów słuchowych,
 z dysfunkcją sfery psychicznej (02-P), pod warunkiem że praca, poza wyjątkowymi sytuacjami
(wyjazdy, sytuacje kryzysowe w firmie), nie zaburza rytmu dnia i nocy pracownika i zachowana
jest zasada równego traktowania pracowników,
 z epilepsją (06-E) – mogą one wykonywać zawód na wybranych stanowiskach pracy, pod
warunkiem że napady padaczkowe występują sporadycznie i są sygnalizowane przez aurę,
występują głównie wieczorem lub w nocy, nie powodują zbytniego zmęczenia i stosunkowo
szybko następuje regeneracja sił po ich wystąpieniu, a przebieg choroby nie prowadzi
do charakteropatii padaczkowej; mogą być one zatrudnione warunkowo, po racjonalnym
ograniczeniu zakresu zadań do sytuacji, w których możliwy jest stały nadzór i ewentualna szybka
pomoc, a stanowisko pracy nie stwarza potencjalnych zagrożeń w przypadku emisji choroby,
 innymi rodzajami niepełnosprawności wynikającymi z chorób układu krążenia, oddechowego,
pokarmowego, moczowo-płciowego i innymi, pod warunkiem, że praca nie wymaga znacznego
wysiłku fizycznego lub jest zorganizowana w taki sposób, aby pracownik miał możliwość
regularnego przyjmowania leków i dokonywania niezbędnych zabiegów pielęgnacyjno-medycznych (np. zastrzyków insulinowych).
WAŻNE:
Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie po
indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.
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5. ODNIESIENIE DO EUROPEJSKIEJ KLASYFIKACJI
UMIEJĘTNOŚCI/KOMPETENCJI, KWALIFIKACJI I ZAWODÓW (ESCO)
Europejska klasyfikacja umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów (European
Skills/Competences, Qualifications and Occupations – ESCO) jest narzędziem łączącym rynek edukacji
z rynkiem pracy. ESCO jest częścią strategii „Europa 2020”. W klasyfikacji określono i uszeregowano
umiejętności, kompetencje, kwalifikacje i zawody istotne dla unijnego rynku pracy oraz kształcenia
i szkolenia. Tworzenie europejskiego rynku pracy, a w przyszłości wspólnego obszaru kształcenia
ustawicznego wymaga, aby zdobywane przez jednostki umiejętności oraz kwalifikacje były zrozumiałe
oraz łatwo porównywalne między krajami, a także – by promowały mobilność wśród pracowników.
Obecnie (2019 r.) klasyfikacja ESCO jest dostępna w 27 językach (w 24 językach UE, islandzkim,
norweskim i arabskim) za pośrednictwem platformy ESCO:
https://ec.europa.eu/esco/portal/home
Klasyfikacja ESCO została oparta na trzech filarach i pokazuje w sposób systematyczny relacje między
nimi:
• Zawody: https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation
• Umiejętności/Kompetencje: https://ec.europa.eu/esco/portal/skill
• Kwalifikacje: https://ec.europa.eu/esco/portal/qualification

6. ŹRÓDŁA DODATKOWYCH INFORMACJI O ZAWODZIE
Podstawowe regulacje prawne:
Stan prawny na dzień: 31.03.2019 r.












Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
2153, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 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 22 marca 1989 r. o rzemiośle (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1267, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów
i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa
branżowego (Dz. U. poz. 316).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
(Dz. U. poz. 1663).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy
programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 860, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. 622, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu
czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych
przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. poz. 89, 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).
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Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez
pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania
kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz.
849, z późn. zm.).
Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy
zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym
i wojewódzkim rynku pracy (M.P. poz. 276).

Literatura branżowa:









Figurski J., Popis S.: Rysunek techniczny zawodowy. WSiP, Warszawa 2016.
Figurski J., Popis S.: Wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach. WSiP, Warszawa
2017.
Gonciarz T.: Rozprawa doktorska. Doskonalenie procesów projektowania i produkcji
mechanicznego wyposażenia rekreacyjnych jednostek pływających z wykorzystaniem autorskiego
systemu eksperckiego. Politechnika Warszawska, Warszawa 2015.
Larsson L., Eliasson R.E., Orych M.: Podstawy projektowania jachtów. Oficyna Wydawnicza Alma-Press, Warszawa 2017.
Mały poradnik mechanika. Tom I i II. Wyd. 18. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa
2009.
Marchaj C.: Dzielność morska. Sport i turystyka. Wyd. 2. Oficyna Wydawnicza Alma-Press,
Warszawa 2013.
Olszak W.: Obróbka skrawaniem. Wyd. 2. PWN, Warszawa 2019.
Tobis W.: Budowa i naprawa jachtów z laminatów. Wyd. 10. Oficyna Wydawnicza Alma-Press,
Warszawa 2013.

Zasoby internetowe [dostęp: 31.03.2019]:










Barometr zawodów 2019. Raport podsumowujący badania w Polsce:
https://barometrzawodow.pl/userfiles/Barometr/2019/raport_ogolnopolski_pl.pdf
Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
Informatory o egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe: https://cke.gov.pl/egzaminzawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2017/informatory/informatory-2
Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie operator maszyn i urządzeń do
przetwórstwa tworzyw sztucznych 814209:
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/814209.pdf
Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie operator urządzeń przemysłu
ceramicznego 818115:
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/818115.pdf
Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie operator urządzeń przemysłu
szklarskiego 818116:
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/818116.pdf
Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie technik technologii szkła
311925:
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/311925.pdf
Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie szkutnik:
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/711504.pdf
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
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Portal branży lakierniczej Lakiernictwo.net – Wytwarzanie włókien szklanych:
https://www.lakiernictwo.net/dzial/142-aktualnosci-i-przeglad-rynku/artykuly/wytwarzaniewlokien-szklanych,380/1
Portal Konstrukcje Inżynierskie – Formy kompozytowe:
http://www.konstrukcjeinzynierskie.pl/internauci/82-na-zyczenie-internautow-2013/972-formykompozytowe?showall=1
Projekt Zintegrowany System Kwalifikacji: http://kwalifikacje.edu.pl
Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS: http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardyorzecznictwa-lekarskiego-zus
Strona projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 2. Kwalifikacje i zawody
odpowiadające potrzebom rynku pracy”: https://www.ore.edu.pl/2017/10/etap-2-kwalifikacje-izawody-odpowiadajace-potrzebom-rynku-pracy
Tworzywa Sztuczne i Chemia – Właściwości i zastosowania włókien węglowych i szklanych:
http://www.tworzywa.pwr.wroc.pl/pdf/artykuly/article_TSiCh_glass_carbon_fiber.pdf
Wyszukiwarka opisów zawodów: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacjazawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow
Związek Rzemiosła Polskiego: Wykaz standardów egzaminacyjnych: https://zrp.pl/dzialalnosczrp/oswiata-zawodowa/egzaminy/standardy-egzaminacyjne/wykaz-standardowegzaminacyjnych

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.
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Kody
niepełnosprawności

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

Kompetencje
społeczne

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

Kompetencje
kluczowe

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

Kompetencja
zawodowa

Kwalifikacja

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

Polska Rama
Kwalifikacji (PRK)

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

Potwierdzanie
kompetencji

Jest to proces polegający na sprawdzeniu, czy kompetencje wymagane dla danej kwalifikacji
zostały osiągnięte. Terminy o podobnym znaczeniu: „walidacja”, „egzaminowanie”. Proces ten
prowadzi do certyfikacji − wydania przez upoważnioną instytucję „dyplomu”, „świadectwa”,
„certyfikatu”.
Opis poziomów kwalifikacji funkcjonujących w danym sektorze lub branży; poziomy Sektorowych
Ram Kwalifikacji odpowiadają odpowiednim poziomom Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Sektorowa Rama
Kwalifikacji (SRK)
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.
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Umiejętności

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

Uprawnienia
zawodowe

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

Uczenie się
nieformalne

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

Walidacja

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

Wiedza

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

Wykształcenie

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

Zadanie zawodowe

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

Zawód

Zintegrowany
System Kwalifikacji
(ZSK)

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

Zintegrowany
Rejestr Kwalifikacji
(ZRK)

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

7.2. Definicje związane z wykonywaniem zawodu (branżowe)
Lp

Nazwa pojęcia

Definicja

Źródło

.
1

Dokumentacja
produkcyjna
i jakościowa

Jeden z rodzajów dokumentacji: opisy techniczne,
obliczenia konstrukcyjne, rysunki, plany, kosztorysy
i harmonogramy.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://encyklopedia.pwn.pl/h
aslo/dokumentacjatechniczna;3893488.html
[dostęp: 31.03.2019]

2

Dokumentacja
technologiczna

Zbiór dokumentów, w którym są zawarte wszelkie
informacje i zalecenia niezbędne do procesu
technologicznego produkowanego wyrobu
i potrzebne do tego środki technologiczne.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://archiwista24.wordpres
s.com/2014/07/18/225
[dostęp: 31.03.2019]
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3

Formowanie

Proces tworzenia elementu z włókna szklanego,
poprzez przesączanie żywicy przez włókna szklane
przy użyciu narzędzi ręcznych.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://encyklopedia.pwn.pl/ha
slo/formowanie;3901984.html
[dostęp: 31.03.2019]

4

Jedwab szklany

Nić z włókna szklanego grubości ok 9 mikrometrów.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Opracowanie zbiorowe: Mały
poradnik mechanika. Tom I i II.
Wyd.18. Wydawnictwo
Naukowo-Techniczne,
Warszawa 2009

5

Mieszadło

Narzędzie wykonane ze stali ocynkowanej lub
kwasowej do mieszania materiałów płynnych w celu
wyrównania temperatury i zapewnienia odpowiedniej
proporcji w mieszanym materiale.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://encyklopedia.pwn.pl/h
aslo/mieszadlo;3940801.html
[dostęp: 31.03.2019]

6

Najwyższe
dopuszczalne stężenie
(NDS)

Średnie ważone stężenie, którego oddziaływanie
na pracownika w ciągu 8-godzinnego, dobowego
i tygodniowego czasu pracy przez okres jego
aktywności zawodowej nie powinno spowodować
ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie
zdrowia jego przyszłych pokoleń.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://www.ekologia.pl/wiedz
a/slowniki/leksykon-ekologii-iochrony-srodowiska/ndsnajwyzsze-dopuszczalnestezenie
[dostęp: 31.03.2019]

7

Obróbka powierzchni

Proces obróbki powierzchniowej, który polega
na doprowadzeniu powierzchni do odpowiedniej
gładkości, poprzez zastosowanie odpowiednich
papierów ściernych w ściśle określonej kolejności.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Tobis W.: Budowa i naprawa
jachtów z laminatów. Wyd. 10.
Oficyna Wydawnicza Alma-Press, Warszawa 2013

8

Obróbka ręczna
i mechaniczna

Procesy, podczas których następuje zmiana
wymiarów zewnętrznych obrabianego elementu lub
materiału poprzez oddzielanie fragmentów lub
wywieranie nacisku mechanicznego.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Tobis W.: Budowa i naprawa
jachtów z laminatów. Wyd. 10.
Oficyna Wydawnicza Alma-Press, Warszawa 2013

9

Odformowanie

Oddzielenie gotowego utwardzonego wyrobu
z włókna szklanego od formy.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
http://www.konstrukcjeinzynie
rskie.pl/artykuyreklamowe/82-zyczenieinternautow/na-zyczenieinternautow-2013/972-formykompozytowe?showall=1
[dostęp: 31.03.2019]

10

Operacja
technologiczna

Część procesu technologicznego obejmująca
całokształt czynności wykonywanych na jednym
przedmiocie (lub zespole przedmiotów), przez
jednego lub kilku robotników na jednym stanowisku
pracy, bez przerw na wykonanie innej pracy.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://encyklopedia.pwn.pl/h
aslo/operacja-technologiczna;
3951289.html
[dostęp: 31.03.2019]

11

Pompa do infuzji

Maszyna wspomagająca podawanie i dozowanie
w odpowiednich proporcjach żywicy i katalizatora,
podczas produkcji elementów z włókna szklanego.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
http://modele-cnc.pl/vacuumbagging-technika-workaprozniowego
[dostęp: 31.03.2019]
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12

Pulpit sterowniczy

Część urządzenia do zdalnego sterowania,
zawierająca niektóre elementy układu sterującego
oraz aparaturę kontrolną i pomiarową.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Opracowanie zbiorowe: Mały
poradnik mechanika. Tom I i II.
Wyd. 18. Wydawnictwo
Naukowo-Techniczne,
Warszawa 2009

13

Rowing

Jedna z postaci włókna szklanego.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Tobis W.: Budowa i naprawa
jachtów z laminatów. Wyd. 10.
Oficyna Wydawnicza Alma-Press, Warszawa 2013

14

Specyfikacja

Zbiór dokumentów opisujący wymagania
techniczne, które powinien spełniać wyrób.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Tobis W.: Budowa i naprawa
jachtów z laminatów. Wyd. 10.
Oficyna Wydawnicza Alma-Press, Warszawa 2013

15

Ścierniwo

Materiał ścierny.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Tobis W.: Budowa i naprawa
jachtów z laminatów. Wyd. 10.
Oficyna Wydawnicza Alma-Press, Warszawa 2013

16

Tworzywa sztuczne

Określenie ogólne szerokiej gamy materiałów
syntetycznych lub półsyntetycznych używanych
w przemyśle.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://www.plasticseurope.or
g/pl/about-plastics/what-areplastics
[dostęp: 31.03.2019]

17

Wałek do laminowania

Narzędzie służące do ręcznej, dokładnej obróbki
włókna szklanego. Posiada drewnianą rękojeść
i metalową część do formowania włókna szklanego.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Tobis W.: Budowa i naprawa
jachtów z laminatów. Oficyna
Wydawnicza Alma-Press,
Warszawa 2013

18

Włókna szklane

Włókna powstające w procesie rozciągania stopu
szkła w pasma o jednolitej średnicy, pokryte
specjalną powłoką o dowolnej długości lub
w formie włókien ciętych i odcinkowych.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://holtex.pl/menu/blog/w
lokna-szklane-i-ich-rodzaje
[dostęp: 31.03.2019]

19

Włókna węglowe

Materiał występujący najczęściej w postaci tkanin
uplecionych z pojedynczych włókien. Każde włókno
w tkaninie składa się z tysięcy nitek zbudowanych
z setek tysięcy atomów węgla.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://materialyinzynierskie.pl
/wlokna-weglowe
[dostęp: 31.03.2019]

20

Żywice poliestrowe

Ciekłe roztwory poliestru, w zależności od
przeznaczenia żywic, są one modyfikowane o różne
dodatki, jak np. zmniejszające emisję substancji
lotnych do atmosfery, obniżające temperaturę
rozgrzewania przy utwardzaniu czy poprawiające
utwardzanie. Mają zastosowanie m.in. w przemyśle
szkutniczym.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://www.lerg.pl/produkty/
zywice_poliestrowe
[dostęp: 31.03.2019]
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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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