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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Elektroenergetyk elektrowni cieplnych 313101

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu






Dyspozytor zmianowy w zakładzie energetyki cieplnej.
Dyżurny rozdzielni.
Dyżurny ruchu elektrycznego.
Dyżurny ruchu turbinowego.
Energetyk cieplny.

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


3131 Power production plant operators.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):


Sekcja D – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę
i powietrze do układów klimatyzacyjnych.

1.4. Notka metodologiczna, autorzy i eksperci opiniujący
Notka metodologiczna
Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:




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

Autorzy i eksperci opiniujący
Zespół Ekspercki:




Marcin Budzewski – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
Barbara Kabacińska – Instytut Kolejnictwa, Warszawa.
Witold Matyjaszko – Elektromontaż – Lublin Sp. z o.o., Lublin.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:





Urszula Jeruszka – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
Barbara Sajkiewicz – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
Zdzisław Czajka – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
Maciej Gruza – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.

Recenzenci:



Jerzy Boksznajder – Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych (PIMB), Kobyłka.
Michał Kozłowski – Zakład Budowy i Remontu Sieci Elektrycznych WAMEL, Podkowa Leśna.
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Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Ewa Urbanek – Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Warszawa.
Lidia Gruza-Matyjaszko – Instytut Energetyki, Warszawa.

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

2. OPIS ZAWODU
2.1. Synteza zawodu
Elektroenergetyk elektrowni cieplnych3 kontroluje, obsługuje, naprawia i konserwuje urządzenia
elektroenergetyczne w elektrowniach cieplnych. Odpowiada również za prawidłowe działanie
urządzeń pomocniczych14 elektrowni cieplnych.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Zadaniem elektroenergetyka elektrowni cieplnych jest zapewnienie ciągłości pracy elektrowni
cieplnej. Do jego obowiązków należy monitorowanie stanu urządzeń elektrowni, m.in:
transformatorów13, generatorów4, instalacji oświetlenia i sygnalizacji. Elektroenergetyk elektrowni
cieplnych odpowiada za prawidłowe działanie urządzeń pomocniczych elektrowni (napędów
elektrycznych pomp, wentylatorów, młynów, baterii akumulatorowych, układów sprężonego
powietrza, modułów zasilania rezerwowego itp.).
Ponadto elektroenergetyk elektrowni cieplnych wykonuje prace konserwacyjno-remontowe
urządzeń elektrycznych w ruchu i podczas postoju. Wykonuje pomiary wielkości elektrycznych
(oporności izolacji8, poboru prądu i mocy) i nieelektrycznych (ciśnienia, temperatury). W przypadku
awarii elektroenergetyk elektrowni cieplnych lokalizuje, określa przyczyny i usuwa jej skutki.
Wykonuje również proste prace ogólnobudowlane związane z realizacją zewnętrznych instalacji
elektroenergetycznych oraz montuje nowe instalacje na podstawie dokumentacji technicznej.
Elektroenergetyk elektrowni cieplnych prowadzi także nadzór nad pracą innych pracowników.
W procedurach ruchowych10 zakładu przekazuje urządzenia i instalacje na poszczególnych zmianach
oraz prowadzi książki raportów6.
Sposoby wykonywania pracy
Elektroenergetyk elektrowni cieplnych wykonuje pracę polegającą na:
− bieżącym monitorowaniu stanu urządzeń elektroenergetycznych,
− prowadzeniu prac konserwacyjno-remontowych urządzeń elektrycznych w ruchu oraz w trakcie
postoju,
− prowadzeniu pomiarów elektrycznych: oporności izolacji, poboru prądu i mocy, a także wielkości
nieelektrycznych: temperatury, ciśnienia,
− ustalaniu przyczyn awarii, lokalizowaniu i usuwaniu usterek,
− wykonywaniu prostych prac ogólnobudowlanych związanych z realizacją zewnętrznych instalacji
elektroenergetycznych oraz montowaniu nowych instalacji na podstawie dokumentacji
technicznej,
− przekazywaniu urządzeń i instalacji na poszczególnych zmianach,
− prowadzeniu książki raportów,
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−
−
−

wykonywaniu przełączeń ruchowych w rozdzielniach wysokiego i niskiego napięcia12,
przygotowywaniu miejsc pracy i dopuszczaniu do pracy brygad remontowych (na polecenia
ustne, pisemne),
organizowaniu stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony
przeciwporażeniowej7, przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

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
Miejscem pracy elektroenergetyka elektrowni cieplnych jest elektrownia cieplna i obiekty
towarzyszące, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków. Praca odbywa się w uciążliwych
warunkach: w hałasie, zmiennych warunkach temperatury i wilgotności oraz w polu
elektromagnetycznym9. Elektroenergetyk elektrowni cieplnych ma kontakt z urządzeniami będącymi
w ruchu i pod napięciem elektrycznym, może pracować na wysokości.
Elektroenergetyk elektrowni cieplnych może wykonywać zadania również zdalnie, z pomieszczenia
sterowni.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Elektroenergetyk elektrowni cieplnych nadzoruje pracę generatorów, silników, kotłów i innych
urządzeń elektrowni cieplnych, wykorzystując do pracy wiele przyrządów kontrolno-pomiarowych11,
takich jak: watomierze15, woltomierze16, amperomierze1, kamery termowizyjne5 i analizatory sieci2.
Nadzorowanie parametrów pracy urządzeń elektrowni cieplnej odbywa się z reguły zdalnie,
z pomieszczenia sterowni.
Organizacja pracy
Elektroenergetyk elektrowni cieplnych wykonuje pracę w systemie zmianowym, zespołowo,
z użyciem narzędzi oraz przyrządów kontrolno-pomiarowych. Ze względu na zagrożenie życia
i zdrowia przy wykonywaniu zadań zawodowych pracownik wykonuje polecenia przełożonych i służb
nadzoru oraz przestrzega zasad i przepisów BHP, ochrony przeciwporażeniowej i ochrony
przeciwpożarowej.
Urządzenia elektrowni cieplnej pracują w trybie ciągłym, co oznacza konieczność pracy zakładu
w trybie trzyzmianowym. W wyniku tego praca elektroenergetyka elektrowni cieplnych może
odbywać się w nocy.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
Praca elektroenergetyka elektrowni cieplnych odbywa się w uciążliwych warunkach, takich jak np.:
 hałas,
 zmienne warunki temperatury i wilgotności,
 pole elektromagnetyczne.
Pracownik ma również kontakt z urządzeniami będącymi w ruchu i pod napięciem elektrycznym,
pracuje często na wysokości, co może powodować zagrożenia dla zdrowia. Z tego względu
szczególnie ważne jest planowanie, przygotowanie i organizowanie pracy zgodnie z instrukcjami,
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zasadami i przepisami BHP, ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej oraz ochrony
środowiska.

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód elektroenergetyk elektrowni cieplnych ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
 ogólna dobra wydolność fizyczna,
 sprawność narządu wzroku,
 sprawność narządu słuchu,
 sprawność układu oddechowego,
 sprawność układu mięśniowego,
 sprawność układu kostno-stawowego,
 sprawność narządów równowagi;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 ostrość słuchu,
 ostrość wzroku,
 rozróżnianie baw,
 spostrzegawczość,
 zręczność rąk,
 zmysł równowagi,
 brak lęku przed wysokością,
 szybki refleks;
w kategorii sprawności i zdolności
 uzdolnia techniczne,
 koncentracja i podzielność uwagi,
 dobra pamięć,
 gotowość do współdziałania,
 gotowość do pracy w szybkim tempie,
 łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą;
w kategorii cech osobowościowych
 rzetelność,
 wytrzymałość na długotrwały wysiłek,
 gotowość podporządkowania się,
 dokładność,
 samokontrola,
 wysoki stopień odpowiedzialności.
Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
Osoba pracująca w zawodzie elektroenergetyk elektrowni cieplnych powinna odznaczać się ogólnie
dobrym stanem zdrowia, bez przeciwwskazań do podnoszenia ciężkich przedmiotów oraz do pracy na
wysokości i w hałasie, powinna mieć dobry wzrok i słuch.
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Niepełnosprawność ruchowa jest czynnikiem wykluczającym możliwość pracy w zawodzie
elektroenergetyk elektrowni cieplnych. Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu są choroby
serca, układu krążenia, niepoddające się korekcji szkłami optycznymi wady wzroku (w tym daltonizm,
polegający na zaburzeniu widzenia i rozróżniania barw) oraz choroby neurologiczne oraz choroby,
które powodują nagłą utratę świadomości (np. epilepsja, cukrzyca). 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
W zawodzie elektroenergetyk elektrowni cieplnych preferowane jest co najmniej wykształcenie
średnie techniczne o kierunku elektroenergetyka lub energetyka (np. w zawodzie szkolnym technik
energetyk).
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

W zawodzie elektroenergetyk elektrowni cieplnych pracodawcy najchętniej zatrudniają osoby, które
posiadają:
 dyplom potwierdzający kwalifikacje pełne w zawodzie pokrewnym (szkolnym) technik energetyk
– po zdaniu egzaminu organizowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
 suplement Europass (w języku polskim i angielskim) do ww. dyplomu.
Niezależnie od powyższego, do podjęcia pracy w zawodzie elektroenergetyk elektrowni cieplnych
niezbędne jest posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do eksploatacji lub dozoru
urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych (świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do pracy
na stanowisku eksploatacji ,,E” i/lub dozoru ,,D” urządzeń grupy Gr-1), na podstawie zdanego
egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
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
Po zdobyciu doświadczenia w zawodzie elektroenergetyk elektrowni cieplnych i podniesieniu swoich
kompetencji i/lub kwalifikacji pracownik może objąć stanowisko brygadzisty, mistrza lub kierownika
zmiany.
Awansowanie na wyższe stanowiska wymaga uzupełnienia wykształcenia w szkole wyższej na
kierunku energetyka, które daje możliwość awansu na przykład na stanowisko dyżurnego inżyniera
ruchu.
Osoba posiadająca doświadczenie w zawodzie elektroenergetyk elektrowni cieplnych może również
pracować na równorzędnych stanowiskach pracy jako operator urządzeń energetycznych
w zawodach: elektroenergetyk elektrowni wodnych, elektroenergetyk nastawni, elektroenergetyk
pomiarów i zabezpieczeń.
Elektroenergetyk elektrowni cieplnych może również rozszerzać swoje kompetencje zawodowe
poprzez kształcenie/szkolenie w zawodach pokrewnych.
Możliwości potwierdzania kompetencji
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Obecnie (2018 r.) w zawodzie elektroenergetyk elektrowni cieplnych nie ma możliwości
potwierdzania kompetencji zawodowych zarówno w edukacji formalnej, jak i pozaformalnej.
Możliwe jest natomiast potwierdzenie kompetencji przydatnych do wykonywania zawodu
elektroenergetyk elektrowni cieplnych w pokrewnym zawodzie szkolnym technik energetyk
w ramach kwalifikacji:
 EE.24 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej,
 EE.25 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej.
Kompetencje potwierdzają Okręgowe Komisji Egzaminacyjnej po spełnieniu wymagań formalnych
i zdaniu egzaminu (również prowadzonego w trybie eksternistycznym).
Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne pracownicy zajmujący się eksploatacją sieci oraz urządzeń
i instalacji elektrycznych powinni posiadać kwalifikacje potwierdzone świadectwem wydanym przez
stosowne komisje kwalifikacyjne, powoływane przez Urząd Regulacji Energetyki.
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 elektroenergetyk elektrowni cieplnych może rozszerzać swoje
kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Inżynier mechanik – cieplno-mechaniczne urządzenia, instalacje i sieci energetyczne
Inżynier elektroenergetyk
S
Technik energetyk
Elektroenergetyk elektrowni wodnych
Elektroenergetyk nastawni
Maszynista urządzeń ciepłowniczych elektrowni

214401
215101
311307
313102
313103
313108

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie elektroenergetyk elektrowni cieplnych wykonuje różnorodne zadania, do
których należą w szczególności:
Z1 Monitorowanie stanu urządzeń elektroenergetycznych.
Z2 Wykonywanie pomiarów elektrycznych: oporności izolacji, poboru prądu i mocy.
Z3 Wykonywanie przełączeń ruchowych w rozdzielniach wysokiego i niskiego napięcia.
Z4 Przekazywanie urządzeń i instalacji na poszczególnych zmianach.
Z5 Wykonywanie prac konserwacyjno-remontowych urządzeń elektroenergetycznych.
Z6 Ustalanie przyczyn awarii, lokalizowanie i usuwanie usterek.
Z7 Przygotowywanie miejsc pracy i dopuszczanie do pracy brygad remontowych.

3.2. Kompetencja zawodowa
elektrowni cieplnych

Kz1:

Obsługiwanie

urządzeń

elektroenergetycznych

Kompetencja zawodowa Kz1: Obsługiwanie urządzeń elektroenergetycznych elektrowni cieplnych
obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, do realizacji których wymagane są odpowiednie
zbiory wiedzy i umiejętności.
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Z1 Monitorowanie stanu urządzeń elektroenergetycznych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:












Przepisy dotyczące pracy przy urządzeniach
energetycznych;
Zasady obsługiwania urządzeń sterowni;
Budowę i zasady działania narzędzi i przyrządów
kontrolno-pomiarowych;
Metody diagnozowania nieprawidłowości
w działaniu urządzeń energetycznych;
Zasady prowadzenia dokumentacji ruchowej
urządzeń elektroenergetycznych elektrowni
cieplnej;
Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ochrony
przeciwporażeniowej, ochrony przed upadkiem
z wysokości, ochrony środowiska oraz
ergonomii.








Wykonywać czynności zawodowe zgodnie z
przepisami dotyczącymi pracy przy urządzeniach
energetycznych;
Obsługiwać urządzenia sterowni;
Obsługiwać urządzenia kontrolno-pomiarowe;
Odczytywać i interpretować wyniki pomiarów
przyrządów pomiarowych w celu diagnozowania
nieprawidłowości w działaniu urządzeń
energetycznych;
Prowadzić dokumentację ruchową urządzeń
elektroenergetycznych elektrowni cieplnej;
Posługiwać się przeciwporażeniowymi środkami
ochrony osobistej.

Z2 Wykonywanie pomiarów elektrycznych: oporności izolacji, poboru prądu i mocy
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:











Budowę i zasady działania narzędzi i przyrządów
kontrolno-pomiarowych;
Zasady posługiwanie się urządzaniami
kontrolno-pomiarowymi;
Parametry pracy urządzeń
elektroenergetycznych;
Oznaczenia i symbole stosowane na schematach
urządzeń elektrycznych;
Zasady posługiwania się przeciwporażeniowymi
środkami ochrony osobistej.






Czytać schematy elektryczne;
Rozróżniać oznaczenia i symbole stosowane na
schematach urządzeń elektrycznych;
Obsługiwać urządzenia kontrolno-pomiarowe;
Odczytywać na urządzeniach kontrolno-pomiarowym wskazania mierzonych wielkości
fizycznych;
Posługiwać się przeciwporażeniowymi środkami
ochrony osobistej;

Z3 Wykonywanie przełączeń ruchowych w rozdzielniach wysokiego i niskiego napięcia
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Przepisy dotyczące pracy przy urządzeniach
energetycznych;
Zasady wykonywania przełączeń ruchowych
w rozdzielniach wysokiego i niskiego napięcia;
Zasady wykonywania prac w przypadku
obwodów będących pod napięciem;
Zasady posługiwania się przeciwporażeniowymi
środkami ochrony osobistej;
Zasady i metody uwalniania spod napięcia
i ratowania porażonych prądem elektrycznym
podczas budowania i przebudowywania
napowietrznych linii niskich i średnich napięć.
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Stosować przepisy dotyczące organizacji pracy
przy wykonywaniu czynności eksploatacyjnych
urządzeń elektroenergetycznych;
Wykonywać przełączenia ruchowe
w rozdzielniach wysokiego i niskiego napięcia;
Stosować instrukcje eksploatacji urządzeń;
Prowadzić dokumentację ruchową
eksploatowanych urządzeń;
Posługiwać się przeciwporażeniowymi środkami
ochrony osobistej;
Uwalniać spod napięcia i ratować porażonych
prądem elektrycznym podczas budowania
i przebudowywania napowietrznych linii niskich
i średnich napięć.
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Z4 Przekazywanie urządzeń i instalacji na poszczególnych zmianach
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Organizację pracy elektrociepłowni;
Dokumentację związaną z organizacją pracy;
Zasady dopuszczenia do wykonywania prac
w przypadku obwodów pod napięciem;
Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii,
ochrony środowiska w zakresie wykonywania
czynności konserwacyjno-remontowych,
przeglądów i pomiarów.





Stosować przepisy dotyczące organizacji pracy
przy wykonywaniu czynności eksploatacyjnych
urządzeń elektroenergetycznych;
Prowadzić dokumentację związaną z organizacją
pracy;
Stosować instrukcje eksploatacji urządzeń;
Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony
ppoż., ergonomii, ochrony środowiska
w zakresie wykonywania czynności
konserwacyjno-remontowych, przeglądów
i pomiarów urządzeń elektroenergetycznych.

3.3. Kompetencja zawodowa Kz2: Wykonywanie czynności konserwacyjno-remontowych
urządzeń elektroenergetycznych elektrowni cieplnych
Kompetencja zawodowa Kz2: Wykonywanie czynności konserwacyjno-remontowych urządzeń
elektroenergetycznych elektrowni cieplnych obejmuje zestaw zadań zawodowych Z5, Z6, Z7, do
realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z5 Wykonywanie prac konserwacyjno-remontowych urządzeń elektroenergetycznych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:














Zagrożenia spowodowane pracą z przewodami
elektrycznymi pod napięciem;
Zasady dopuszczania oraz wykonywania prac
w przypadku obwodów pod napięciem;
Budowę generatora, transformatora, silnika,
rozdzielni wysokiego i niskiego napięcia;
Parametry pracy urządzeń
elektroenergetycznych;
Instrukcje remontowe urządzeń
elektroenergetycznych;
Oznaczenia i symbole stosowane na schematach
urządzeń elektrycznych;
Budowę i zasady działania narzędzi i przyrządów
kontrolno-pomiarowych;
Zasady posługiwania się przeciwporażeniowymi
środkami ochrony osobistej;
Zasady i metody uwalniania spod napięcia
i ratowania porażonych prądem elektrycznym
podczas budowania i przebudowywania
napowietrznych linii niskich i średnich napięć.










Przewidywać zagrożenia wynikające z pracy
z przewodami elektrycznymi pod napięciem;
Wykonywać przeglądy, konserwacje i drobne
naprawy urządzeń elektroenergetycznych;
Czytać schematy elektryczne;
Dobierać narzędzia do zakresu prac;
Przestrzegać instrukcji remontowych urządzeń
elektroenergetycznych;
Rozróżniać oznaczenia i symbole stosowane na
schematach urządzeń elektrycznych;
Obsługiwać urządzenia kontrolno-pomiarowe;
Posługiwać się przeciwporażeniowymi środkami
ochrony osobistej;
Uwalniać spod napięcia i ratować porażonych
prądem elektrycznym podczas budowania
i przebudowywania napowietrznych linii niskich
i średnich napięć.

Z6 Ustalanie przyczyn awarii, lokalizowanie i usuwanie usterek
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:







Metody diagnozowania nieprawidłowości
w działaniu urządzeń energetycznych;
Zasady wykonywania prac w przypadku
obwodów będących pod napięciem;
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Diagnozować przyczyny awarii i usterek
urządzeń elektroenergetycznych;
Lokalizować miejsca awarii i uszkodzeń urządzeń
elektroenergetycznych;
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Oznaczenia i symbole stosowane na schematach
urządzeń elektrycznych;
Zasady posługiwania się przeciwporażeniowymi
środkami ochrony osobistej;
Zasady i metody uwalniania spod napięcia
i ratowania porażonych prądem elektrycznym
podczas budowania i przebudowywania
napowietrznych linii niskich i średnich napięć.




Usuwać awarie i uszkodzenia urządzeń
elektroenergetycznych;
Posługiwać się przeciwporażeniowymi środkami
ochrony osobistej;
Uwalniać spod napięcia i ratować porażonych
prądem elektrycznym podczas budowania
i przebudowywania napowietrznych linii niskich
i średnich napięć.

Z7 Przygotowywanie miejsc pracy i dopuszczanie do pracy brygad remontowych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Zasady dopuszczania oraz wykonywania prac
w przypadku obwodów pod napięciem;
Instrukcje remontowe urządzeń
elektroenergetycznych;
Zasady organizacji bezpiecznej pracy
w pomieszczeniach ruchu elektrycznego.





Przewidywać zagrożenia wynikające z pracy
z przewodami elektrycznymi pod napięciem;
Stosować zasady dopuszczania oraz
wykonywania prac w przypadku obwodów pod
napięciem;
Przestrzegać instrukcji remontowych urządzeń
elektroenergetycznych.

3.4. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie elektroenergetyk elektrowni cieplnych powinien mieć kompetencje
społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.
W szczególności pracownik jest gotów do:







Ponoszenia odpowiedzialności za obsługę, naprawę i konserwację urządzeń elektroenergetycznych
w elektrowni cieplnej.
Dostosowywania własnych zachowań do środowiska pracy elektrowni cieplnej.
Wykonywania prac zespołowych i podejmowania współpracy w zorganizowanych warunkach
pracy przy wykonywaniu prac konserwacyjno-remontowych w elektrowni cieplnej.
Podnoszenia kompetencji zawodowych własnych oraz podległego personelu w kontekście zmian
prawnych i nowych rozwiązań technologiczno-organizacyjnych właściwych dla energetyki
cieplnej.
Oceniania wpływu swoich działań, realizowanych w ramach współpracy zespołowej
w elektrociepłowni, przy wykonywaniu czynności eksploatacyjnych i ponoszenia
odpowiedzialności za ich skutki.
Przestrzegania norm etycznych i zawodowych, w tym zasad uczciwości, rzetelności
i bezpieczeństwa.

3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu
Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do
rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały
one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu
elektroenergetyk elektrowni cieplnych.
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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 elektroenergetyk elektrowni cieplnych

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 elektroenergetyk elektrowni cieplnych 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
Możliwości zatrudnienia w zawodzie elektroenergetyk elektrowni cieplnych oferują elektrownie
cieplne, wodne, wiatrowe, słoneczne (a w przyszłości także atomowe) i elektrociepłownie na terenie
całego kraju.
Elektroenergetyk elektrowni cieplnych może podjąć pracę także w różnorodnych przedsiębiorstwach
związanych z energetyką cieplną, w tym w dużych zakładach produkcyjnych funkcjonujących w ruchu
ciągłym (np. związanych z produkcją elektromaszynową czy produkcją materiałów budowlanych),
hutach, odlewniach, kotłowniach, kopalniach itp.
WAŻNE:
Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:
http://oferty.praca.gov.pl
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Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na
dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:
Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:
http://mz.praca.gov.pl
https://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/zawody-deficytowe-inadwyzkowe
Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl
Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:
Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl
Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl
Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl
Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl
Pomorskie – http://www.porp.pl
Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl
Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl
Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynkupracya
Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl
Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:
http://zielonalinia.gov.pl
Portal Prognozowanie Zatrudnienia:
www.prognozowaniezatrudnienia.pl
Portal EU Skills Panorama:
http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en
Europejski portal mobilności zawodowej EURES:
https://eures.praca.gov.pl
https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach
zawodu
Kształcenie
Obecnie (2018 r.) w ramach systemu kształcenia zawodowego w Polsce nie przygotowuje się
kandydatów do pracy w zwadzie elektroenergetyk elektrowni cieplnych.
Kompetencje potrzebne do wykonywania zawodu elektroenergetyk elektrowni cieplnych można
uzyskać:
 w ramach kształcenia w technikum w zawodzie pokrewnym technik energetyk,
 na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (dla dorosłych) w ww. zawodzie w zakresie kwalifikacji:
EE.24 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej oraz EE.25
Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej, które mogą
prowadzić:
 publiczne szkoły prowadzące kształcenie w zawodzie technik energetyk,
 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.
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Potwierdzenie kompetencji w zawodzie pokrewnym technik energetyk (w zakresie ww.
wyodrębnionych kwalifikacji) prowadzą Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.
Szkolenie
Szkolenia w zawodzie elektroenergetyk elektrowni cieplnych organizują:
 przedsiębiorstwa z branży energetycznej (elektrociepłownie, elektrownie, zakłady energetyczne),
 instytucje branżowe, takie jak np.: Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) i Stowarzyszenie
Polskich Energetyków (SPE),
 ośrodki doskonalenia zawodowego.
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: 10.07.2018]:
Szkolnictwo wyższe:
www.wybierzstudia.nauka.gov.pl
Szkolnictwo zawodowe:
https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-zawodowe
http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod
http://www.zrp.pl
Szkolenia zawodowe:
Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris
Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
Inne źródła danych:
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl
Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

4.3. Zarobki osób wykonujących dany zawód/daną grupę zawodów
Obecnie (2018 r.) pracownik wykonujący zawód elektroenergetyk elektrowni cieplnych najczęściej
może liczyć na całkowite wynagrodzenie miesięczne na poziomie od 2800 zł do 4500 zł brutto.
Wynagrodzenia na poziomie od 4500 zł do 5500 zł brutto osiąga co czwarty pracownik w tym
zawodzie.
W zależności od zajmowanego stanowiska pracownikowi może przysługiwać dodatek funkcyjny.
Istnieje też możliwość otrzymywania premii motywacyjnej i dodatku za wysługę lat. Poziom
wynagrodzeń osób wykonujących zawód elektroenergetyk elektrowni cieplnych uzależniony jest
m.in. od:
 wielkości elektrociepłowni, w której pracuje,
 wykształcenia kierunkowego,
 stażu pracy,
 regionu zatrudnienia.
WAŻNE:
Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność.
Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:
Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy
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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 elektroenergetyk elektrowni cieplnych możliwe jest zatrudnienie osób
niepełnosprawnych. Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie
technicznych i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia
osób:
 z dysfunkcją narządu wzroku (04-O), jeśli posiadana wada wzroku skorygowana odpowiednimi
szkłami lub soczewkami umożliwia wykonywanie prac z odpowiednią dokładnością, daltonizm
(zaburzenie widzenia i rozróżniania barw) wyklucza możliwość wykonywania zawodu,
 z niewielką dysfunkcją narządu słuchu (03-L), pod warunkiem, że niepełnosprawność jest możliwa
do skorygowania za pomocą aparatów słuchowych.
WAŻNE:
Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie
po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

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

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



Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. poz. 831, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
986, z późn. zm.).
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Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1265 i 1149).
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn.
zm.).
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 Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. poz. 492).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. nr 89, poz. 828, z późn. zm.).
Norma PN-N-18002:2011. Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy: Ogólne
wytyczne do oceny ryzyka zawodowego.
Norma SEP N SEP-E-001. Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przed porażeniem
elektrycznym.

Literatura branżowa:









Barlik R., Nowak M.: Poradnik inżyniera elektroenergetyka. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne,
Warszawa 2013.
Elektropatologia porażeń prądem elektrycznym oraz bezpieczeństwo przy urządzeniach
elektrycznych. Zeszyty dla Elektryków nr 12. Grupa Medium, Warszawa 2015.
Kujszczyk Z., Mińczuk A.: Elektroeneretyczne sieci rozdzielcze, Tom l. Oficyna Wydawnicza
Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004.
Lenartowicz R.: Egzamin kwalifikacyjny Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne.
Kurs przygotowawczy. Wyd. IX uaktualnione. Grupa Medium, Warszawa 2017.
Marzecki J.: Elektroenergetyczne sieci miejskie. Zagadnienia wybrane. Oficyna Wydawnicza
Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004.
Marzecki J.: Rozdzielcze sieci elektroenergetyczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2001.
Poradnik energetyka praktyka. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2009.
Wykonywanie odbiorczych i okresowych sprawdzań instalacji niskiego napięcia oraz
wykonywanie innych pomiarów. Zeszyty dla Elektryków nr 7. Grupa Medium, Warszawa 2015.

Zasoby internetowe [dostęp: 10.07.2018]:






Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl.
Informator dotyczący egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik energetyk:
https://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/311307.pdf.
Polski Komitet Normalizacyjny: https://www.pkn.pl/polskie-normy
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS: http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardyorzecznictwa-lekarskiego-zus
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Wynagrodzenia w zawodzie energetyk: https://wynagrodzenia.pl/moja-placa/ile-zarabiaelektryk-elektroenergetyk.
Urzędu Regulacji Energetyki: https://www.ure.gov.pl/pl/komisje-kwalifikacyjne
Wyszukiwarka opisów zawodów: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacjazawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow.
Zadania zawodowe dla zawodu energetyk elektrowni cieplnych:
https://www.praca.pl/poradniki/lista-stanowisk/energetyka-elektronika/elektroenergetyk_pr943.html.
Zadania zawodowe dla zawodu energetyk elektrowni cieplnych:
https://strefainzyniera.pl/index.php/artykul/46/elektroenergetyk-elektrowni-cieplnych-iwodnych.

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”.

Sektorowa Rama
Kwalifikacji (SRK)

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

Sprawności
sensomotoryczne

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

Stanowisko pracy

Jest to miejsce pracy w strukturze organizacyjnej, np. przedsiębiorstwa, instytucji, organizacji,
w ramach którego pracownik wykonuje zadania zawodowe stale lub okresowo. Do prawidłowego
wykonywania zadań na danym stanowisku pracy konieczne jest posiadanie wiedzy, umiejętności
oraz kompetencji społecznych właściwych dla kompetencji zawodowych wyodrębnionych
w zawodzie.
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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: 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
http://www.ekologia.pl/wiedz
a/slowniki/leksykon-ekologii-iochronysrodowiska/amperomierz
[dostęp: 10.07.2018]
https://www.merserwis.pl/pl/
oferta/mierniki/energetyka/a
nalizatory-sieci.html
[dostęp: 10.07.2018]

1

Amperomierz

Przyrząd pomiarowy służący do pomiaru natężenia
prądu elektrycznego. W zależności od zakresu
amperomierza używane są nazwy: kiloamperomierz,
miliamperomierz, mikroamperomierz.

2

Analizator sieci

Urządzenie służące do pomiarów parametrów sieci
zasilających dające możliwość analizy sieci pod
kątem występujących napięć, prądów, analizy mocy
oraz analizy jakości zasilania.
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3

Elektrownia cieplna

Elektrownia wykorzystująca ciepło uzyskane ze
spalania paliw do napędzania turbin parowych
sprzężonych z prądnicami, które generują prąd
elektryczny.

4

Generator

Urządzenie przekształcające energię mechaniczną
w energię elektryczną. Wytwarzanie energii
elektrycznej odbywa się w generatorze dzięki
zjawisku indukcji elektromagnetycznej.

5

Kamera termowizyjna

Urządzenie do rejestracji i wizualizacji rozkładu
temperatury na powierzchniach obiektów
(odwzorowania obrazu termalnego obiektów).

6

Książka raportów

7

Ochrona
przeciwporażeniowa

8

Oporność izolacji

9

Pole
elektromagnetyczne

Dziennik służący do odnotowywania wszystkich
zdarzeń związanych z ruchem urządzeń
technologicznych elektrowni cieplnej.
Jest to cykl działań oraz instalacji mających na celu
zwiększenie bezpieczeństwa człowieka podczas
pracy z urządzeniami zasilanymi elektrycznie.
Właściwość fizyczna izolacji będącej podstawowym
elementem separującym instalacje pod napięciem
od otoczenia. Ma ona decydujący wpływ na
prawidłowe funkcjonowanie urządzeń, instalacji
i sieci elektroenergetycznych. Prawidłowo
zamontowana izolacja jest gwarancją skutecznej
ochrony przed porażeniem elektrycznym.
Pole elektromagnetyczne to energia elektryczna,
która została wypromieniowana w przestrzeń
w postaci fal elektromagnetycznych. Terminem tym
określane jest promieniowanie elektromagnetyczne
o częstotliwości 0 Hz–300 GHz.

10

Procedury ruchowe

11

Przyrządy kontrolno-pomiarowe
Rozdzielnia wysokiego
/niskiego napięcia

12

13

Transformator

Lista czynności, które obowiązkowo należy wykonać
przy obsłudze urządzeń elektrowni cieplnej w celu
ich bezpiecznej eksploatacji, naprawy czy
konserwacji.
Mierniki prądu, napięcia, mocy, izolacji, ciśnienia,
temperatury itp.
Pomieszczenie elektroenergetyczne, w którym są
zainstalowane urządzenia wysokiego/niskiego
napięcia przeznaczone do przesyłu, rozdziału
i dystrybucji energii elektrycznej.
Urządzenie elektryczne działające na zasadzie
indukcji elektromagnetycznej wzajemnej,
przetwarzające układ napięć i prądów przemiennych
na układ napięć i prądów przemiennych najczęściej
o innych wartościach, przy zachowaniu stałej
częstotliwości. Potrzeba takich zmian w układach
prądu przemiennego występuje zarówno w systemie
elektroenergetycznym, przy przesyłaniu energii
elektrycznej na duże odległości oraz jej rozdzielaniu,
jak też w zakładach przemysłowych
i w gospodarstwach domowych.
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http://www.ekologia.pl/wiedz
a/slowniki/leksykon-ekologii-iochronysrodowiska/elektrowniacieplna
[dostęp: 10.07.2018]
Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
http://www.komel.katowice.
pl/produkcja2.html
[dostęp: 10.07.2018]
https://encyklopedia.pwn.pl/
haslo/kameratermowizyjna;3919516.html
[dostęp: 10.07.2018]
Definicja opracowana przez
zespół ekspercki
Definicja opracowana przez
zespół ekspercki
Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
http://www.komel.katowice.
pl/produkcja2.html
[dostęp: 10.07.2018]
http://biznes.ekologia.pl/Slow
nik_ekologiczny_Pojecia_ekol
ogiczne_1/117_Slownik_termi
now_prawnych/115_2_P_0_p
ola_elektromagnetyczne.html
[dostęp: 10.07.2018]
Definicja opracowana przez
zespół ekspercki

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki
Definicja opracowana przez
zespół ekspercki

http://www.bezel.com.pl/inde
x.php/systemelektroenergetyczny/transfor
matory
[dostęp: 10.07.2018]
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14

Urządzenia pomocnicze
elektrowni cieplnych

15

Watomierz

16

Woltomierz

Urządzenia pomocnicze elektrowni cieplnych mają za
zadanie umożliwiać prawidłową pracę urządzeń
podstawowych bloku energetycznego, takich jak:
kotły, turbiny parowe, generatory synchroniczne,
skraplacze, pompy wody zasilającej, transformatory.
Do urządzeń pomocniczych zaliczyć można: napędy
elektryczne pomp, wentylatory, młyny, baterie
akumulatorowe, układy sprężonego powietrza,
moduły zasilania rezerwowego itp.
Przyrząd przeznaczony do pomiaru mocy czynnej.

Przyrząd pomiarowy, za pomocą którego mierzy się
napięcie elektryczne.
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Definicja opracowana przez
zespół ekspercki

http://alboalbo.pl/fizyka/watomierz.html
[dostęp: 10.07.2018]
http://alboalbo.pl/fizyka/woltomierz.htm
l [dostęp: 10.07.2018]

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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