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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Pracownik deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji 754401

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu




Deratyzator.
Dezynfektor.
Dezynsektor.

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


7544 Fumigators and other pest and weed controllers.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):


Sekcja N – Działalnośd w zakresie usług administrowania i działalnośd wspierająca.

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




Wiśniewski Bogumił – Wiśniewski Pest Control, Dąbrowa Górnicza.
Tadeusz Bakuła – Uniwersytet Warmiosko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Medycyny
Weterynaryjnej, Olsztyn.
Marcin Budzewski – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.

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:



Stanisław Ignatowicz – „TROJSZYK” Konsultacje Entomologiczne, Warszawa.
Wiktor Protas – Wiktor Protas FHU zakład DDD, Szczecin.

3

INFORMACJA O ZAWODZIE – Pracownik deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji 754401
Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Agnieszka Kochaoska – Zespół Polityki Społecznej Biura Eksperckiego, Dialogu i Polityki Społecznej
KK NSZZ „Solidarnośd”, Warszawa.
Sylwia Szczepaoska – Instytut Zrównoważonych Zamówieo Publicznych, Warszawa.

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

2. OPIS ZAWODU
2.1. Synteza zawodu
Pracownik deratyzacji2, dezynfekcji5 i dezynsekcji6 wykonuje zadania związane z likwidacją
szkodników oraz mikroorganizmów10 chorobotwórczych, szkodliwych dla człowieka i mogących
zagrozid jego bezpieczeostwu i dobytkowi.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Celem pracy pracownika deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji jest ochrona zdrowia i życia człowieka
oraz jego bezpośredniego środowiska przed skutkami obecności i działalności szkodników
sanitarnych16 oraz szkodników o znaczeniu gospodarczym15, np. przed skażeniem żywności
drobnoustrojami chorobotwórczymi czy uszkodzeniami mechanicznymi. Do zadao pracownika
deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji należy planowanie działao prewencyjnych, stosowanie
chemicznych, fizycznych lub biologicznych metod zwalczania szkodników oraz dokumentowanie
wykonanych czynności. Prace te muszą byd zakooczone likwidacją konsekwencji obecności
niepożądanych organizmów żywych (np. usunięcie zapachów po procesach gnilnych –
przeprowadzenie dezodoryzacji4) oraz wydaniem zaleceo co do dalszego postępowania dotyczącego
likwidacji szkodników i skutków ich obecności.
Pracownik deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji zajmuje się likwidacją szkodników, w tym owadów
i gryzoni, niepożądanych ze względów sanitarno-epidemiologicznych na terenie domostw
prywatnych, budynków użyteczności publicznej i innych miejsc, w których wystąpid może tego
rodzaju problem. Pracownik w tym zawodzie zajmuje się likwidacją stawonogów (przeprowadzanie
dezynsekcji), eliminowaniem form wegetatywnych drobnoustrojów chorobotwórczych znajdujących
się na powierzchniach i w powietrzu, a które mogą doprowadzid do zakażenia osób wrażliwych
(przeprowadzanie dezynfekcji) oraz likwidacją gryzoni z miejsc, w których w bezpośredni sposób
mogą zagrozid człowiekowi i jego działalności (przeprowadzanie deratyzacji).
Praca osoby zatrudnionej w tym zawodzie rozpoczyna się od rozpoznania terenu, określenia
szkodników, oszacowania wielkości ich populacji oraz miejsca występowania. Następnie opracowany
jest plan likwidacji zagrożenia oraz wybór odpowiednich środków chemicznych, mechanicznych lub
biologicznych. Rezultaty wykonanej deratyzacji i dezynsekcji weryfikowane są w dłuższym okresie,
często w celu likwidacji danej grupy szkodników wymagana jest kilkukrotna interwencja. Skutecznośd
przeprowadzonej dezynfekcji weryfikuje się po wykonanym zabiegu z wykorzystaniem metod analizy
mikrobiologicznej1.
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Sposoby wykonywania pracy
Pracownik deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji wykonuje pracę poprzez:
 prowadzenie oceny zagrożeo związanych z obecnością szkodników,
 lokalizowanie dróg przemieszczania się szkodników,
 prowadzenie kontroli aktywności szkodników,
 zwalczanie szkodników metodami fizycznymi, mechanicznymi, chemicznymi i biologicznymi,
 prowadzenie instruktażu dla klientów usług o zagrożeniach dla ludzi wynikających z zastosowania
środków chemicznych oraz o działaniach profilaktycznych,
 dokumentowanie wykonywanych zabiegów i wystawianie zaświadczeo,
 wykonywanie kresowych zabiegów dezynfekcji zapobiegawczej w miejscach szczególnie
narażonych na skażenie biologiczne,
 organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż. i ochrony
środowiska.
Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2. Kompetencja
zawodowa.

2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja
pracy)
Warunki pracy
Miejscem pracy pracownika deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji jest przestrzeo lokali, budynków
i obiektów zgłoszonych do inspekcji i przeprowadzenia zabiegu. Pracownik deratyzacji, dezynfekcji
i dezynsekcji wykonuje pracę w różnych obiektach, takich jak: zakłady przemysłowe wszystkich branż,
budynki biurowe, mieszkania, obiekty służby zdrowia, środki transportu, wysypiska śmieci i inne.
Częśd zadao wykonuje na terenie wokół tych obiektów. Zleceniodawca przekazuje osobie
zatrudnionej w tym charakterze wskazówki i spostrzeżenia mogące ułatwid rozwiązanie problemu.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Pracownik deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji używa różnego typu opryskiwaczy11, zamgławiaczy17
i ozonatorów12. Stosuje pestycydy13, preparaty biobójcze14, używa i instaluje urządzenia do
monitorowania szkodników, np.: lampy owadobójcze9, karmniki, pułapki i detektory3. Do wykonania
pracy stosuje substancje chemiczne o różnym stopniu toksyczności, a szkodniki zwalcza w rozmaitych
warunkach środowiskowych, niekiedy praca wykonywana jest na wysokości.
Organizacja pracy
Czas pracy pracownika deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji zależy między innymi od oczekiwao
i rodzaju klienta, np. od wymogów procesu produkcyjnego w zakładzie klienta, powierzchni
budynków, rodzaju występujących szkodników czy mikroorganizmów.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeostwo pracy człowieka
Zagrożenia w pracy w zawodzie pracownik deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji wynikają
z stosowania preparatów biobójczych, a także środków ochrony roślin (pestycydów), które mogą byd
toksyczne dla człowieka i stad się przyczyną ostrych i przewlekłych zatrud, poparzeo chemicznych,
podrażnieo i zapalenia skóry, błon śluzowych oczu, gardła i innych negatywnych skutków
zdrowotnych. Niektóre preparaty są łatwopalne, a nieostrożne posługiwanie się nimi
i przechowywanie w nieodpowiednich warunkach może spowodowad pożar. Pracownicy w tym
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zawodzie często pracują w wymuszonej pozycji ciała i przenoszą ciężkie ładunki, co może powodowad
urazy oraz dolegliwości bólowe wynikające z przeciążenia układu mięśniowo-szkieletowego.

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód pracownik deratyzacji, dezynsekcji i dezynfekcji ważne są:
w kategorii wymagao fizycznych
 ogólna dobra wydolnośd fizyczna,
 sprawnośd układu kostno-stawowego,
 sprawnośd układu oddechowego,
 sprawnośd zmysłu węchu,
 sprawnośd zmysłu wzroku,
 sprawnośd zmysłu dotyku;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 zręcznośd palców,
 zręcznośd rąk,
 koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 ostrośd słuchu,
 ostrośd wzroku,
 rozróżnianie barw,
 powonienie,
w kategorii sprawności i zdolności
 zdolnośd koncentracji uwagi,
 podzielnośd uwagi,
 spostrzegawczośd,
 wyobraźnia przestrzenna;
w kategorii cech osobowościowych
 odpowiedzialnośd,
 dokładnośd,
 cierpliwośd,
 gotowośd do pracy w nieprzyjemnych warunkach środowiskowych,
 rzetelnośd,
 samokontrola,
 samodzielnośd,
 wytrwałośd,
 odwaga,
 zdolnośd podejmowania szybkich i trafnych decyzji.
Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.3. Kompetencje społeczne; 3.4. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
Pracę w zawodzie pracownik deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji zaliczyd można do prac
o znacznym obciążeniu fizycznym, co powoduje koniecznośd spełnienia określonych wymogów
zdrowotnych. Bezwzględnie wymagana w tym zawodzie jest ogólnie dobra sprawnośd fizyczna
z uwagi na dominujące czynności motoryczne, tj. stanie i chodzenie, przenoszenie pojemników
z preparatami itp. Przeciwwskazaniami są znaczne skrzywienia kręgosłupa, upośledzenia narządu
ruchu oraz niewydolnośd układu oddechowego, uniemożliwiające i znacznie ograniczające możliwośd
6
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pracy w ruchu. Dodatkowym przeciwwskazaniem są alergie, choroby skóry oraz wrażliwośd na
zapachy i substancje chemiczne stosowane podczas wykonywanych zabiegów.
WAŻNE:
Bezwzględnymi przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu są: lęk i wstręt do gryzoni i insektów oraz lęk
wysokości i klaustrofobia, gdyż praca może byd wykonywana na wysokości lub w ciasnych i zaciemnionych
pomieszczeniach (piwnice, strychy, magazyny). 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
Do podjęcia pracy w charakterze pracownika deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji nie jest
wymagane posiadanie określonego poziomu wykształcenia.
Na ogół preferowani są kandydaci do pracy legitymujący się wykształceniem zawodowym (branżowa
szkoła I stopnia – dawniej zasadnicza szkoła zawodowa) np. o profilu biologicznym, chemicznym,
rolniczym, weterynaryjnym lub pokrewnym.
Zawód ten można zdobyd poprzez praktykę w zakładzie pracy lub uczestnictwo w specjalistycznych
kursach/szkoleniach organizowanych pod merytorycznym nadzorem uczelni, instytucji lub
stowarzyszeo kompetentnych w zakresie deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji.
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie
W zawodzie pracownik deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji nie ma wymagao w zakresie posiadania
tytułów zawodowych, kwalifikacji czy uprawnieo zawodowych. Tym niemniej od kandydatów do
wykonywania tego zawodu pracodawcy bardzo często wymagają posiadania prawa jazdy kategorii B
ze względu na częste wyjazdy służbowe związane z deratyzacją, dezynfekcją i dezynsekcją.
Dodatkowo, w przypadku stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji7, wymagane jest
ukooczenie szkolenia w tym zakresie.
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
Możliwości awansu w zawodzie pracownik deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji są niewielkie
i zależą od wielkości firmy zatrudniającej. Większośd firm świadczących usługi w zakresie deratyzacji,
dezynfekcji i dezynsekcji to kilkuosobowe przedsiębiorstwa, w których praktycznie nie istnieje
możliwośd awansu na wyższe stanowisko (na przykład na koordynatora czy brygadzistę zespołu
deratyzatorów).
Pracownik może rozwijad się i doskonalid swoje umiejętności, uczestnicząc w branżowych
szkoleniach, konferencjach czy warsztatach tematycznych dotyczących np. środków czy metod
deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji. Posiadając kompetencje w zawodzie pracownika deratyzacji,
dezynfekcji i dezynsekcji, można pracowad w zawodzie pokrewnym – pracownik ochrony roślin.
W tym zawodzie istnieje też możliwośd prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
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Możliwości potwierdzania kompetencji
W zawodzie pracownik deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji nie ma możliwości formalnego
potwierdzania kompetencji.
Uczestnicząc w kursach i szkoleniach dotyczących deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji, można
otrzymad certyfikat poświadczający ukooczenie takiego kursu czy szkolenia.
Więcej informacji można uzyskad w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz
Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

2.7. Zawody pokrewne
Osoba zatrudniona w zawodzie pracownik deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji może rozszerzad
swoje kompetencje zawodowe w zawodzie pokrewnym:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
Pracownik ochrony roślin

Kod zawodu
754402

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie pracownik deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji wykonuje różnorodne
zadania, do których należą w szczególności:
Z1 Wykrywanie szkodników oraz ocenianie zagrożeo związanych z ich obecnością.
Z2 Wykonywanie zabiegów zwalczania szkodników i mikroorganizmów.
Z3 Instruowanie odbiorców usług o zagrożeniach wynikających z zastosowania środków
chemicznych oraz o działaniach profilaktycznych.
Z4 Prowadzenie dokumentacji wykonywanych zabiegów i wystawianie zaświadczeo.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Wykonywanie zabiegów profilaktycznych
i interwencyjnych w celu zwalczania szkodników sanitarnych i mikroorganizmów
Kompetencja zawodowa Kz1: Wykonywanie zabiegów profilaktycznych i interwencyjnych w celu
zwalczania szkodników sanitarnych i mikroorganizmów obejmuje zestaw zadao zawodowych Z1, Z2,
Z3, Z4, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z1 Wykrywanie szkodników oraz ocenianie zagrożeo związanych z ich obecnością
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:












Fakty, zasady, procesy, pojęcia ogólne
i zależności związane z planowaniem działao
profilaktycznych i zwalczających szkodniki
sanitarne i mikroorganizmy;
Zasady profilaktyki przed szkodnikami;
Zagrożenia powodowane przez szkodniki;
Szkodniki i ślady ich działalności;
Zasady planowania działao profilaktycznych;
Zasady przeprowadzania wywiadu ze
zleceniodawcą usług;
Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii
i ochrony środowiska przy opracowywaniu
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Wykonywad zadania związane z planowaniem
działao profilaktycznych i zwalczających
szkodniki sanitarne i mikroorganizmy według
określonej instrukcji;
Określad przyczyny zagrożeo szkodnikami
w monitorowanych przestrzeniach;
Określad zagrożenia powodowane przez szkodniki;
Rozpoznawad szkodniki i ślady ich działalności;
Planowad działania profilaktyczne;
Pozyskiwad informacje w trakcie wywiadu ze
zleceniodawcą usług;
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planów działao profilaktycznych i zwalczających
szkodniki sanitarne i mikroorganizmy.

Przestrzegad zasad i przepisów BHP, ochrony
ppoż., ergonomii i ochrony środowiska
przy opracowywaniu planów działao
profilaktycznych i zwalczających szkodniki
sanitarne i mikroorganizmy.

Z2 Wykonywanie zabiegów zwalczania szkodników i mikroorganizmów
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

















Fakty, zasady, procesy, pojęcia ogólne
i zależności związane z wykonywaniem zabiegów
profilaktycznych w celu zwalczania organizmów
szkodliwych;
Zasady i przepisy w zakresie postępowania ze
środkami chemicznymi (magazynowanie,
stosowanie i utylizacja);
Przepisy prawa i wymagania sanitarno-higieniczne stosowane u odbiorcy usług,
8
np. HACCP ;
Metody prewencji przed szkodnikami;
Zasady używania i konserwacji sprzętu i narzędzi
do wykonywania zabiegów;
Budowę i zasady działania urządzeo
do monitorowania szkodników;
Zasady ochrony przed skażeniem środowiska
przy stosowaniu środków chemicznych;
Zasady etycznego postępowania ze zwierzętami;
Metody oceny skuteczności zabiegów ochrony
przed szkodnikami;
Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii
i ochrony środowiska przy wykonywaniu
zabiegów profilaktycznych i interwencyjnych
w celu zwalczania szkodników sanitarnych
i mikroorganizmów.













Wykonywad zadania związane z zabiegami
profilaktycznymi w celu zwalczania szkodników
sanitarnych i mikroorganizmów według
określonej instrukcji;
Postępowad ze środkami chemicznymi zgodnie z
zasadami i przepisami w tym zakresie;
Stosowad przepisy prawa i wymagania
sanitarno-higieniczne obowiązujące u odbiorcy
usług, np. HACCP;
Stosowad metody prewencji przed szkodnikami;
Posługiwad się narzędziami i sprzętem
stosowanym do zwalczania i ochrony
przed szkodnikami;
Stosowad urządzenia do monitorowania
szkodników;
Zapobiegad skażeniom środowiska przy
stosowaniu środków chemicznych;
Stosowad zasady etycznego postępowania ze
zwierzętami;
Oceniad skutecznośd zabiegów ochrony przed
szkodnikami;
Przestrzegad zasad i przepisów BHP, ochrony
ppoż., ergonomii i ochrony środowiska
przy wykonywaniu zabiegów profilaktycznych
i interwencyjnych w celu zwalczania szkodników
sanitarnych i mikroorganizmów.

Z3 Instruowanie odbiorców usług o zagrożeniach wynikających z zastosowania środków
chemicznych oraz o działaniach profilaktycznych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:












Zasady i przepisy w zakresie postępowania ze
środkami chemicznymi (magazynowanie,
stosowanie i utylizacja);
Zasady ochrony przed skażeniem środowiska
przy stosowaniu środków chemicznych;
Przepisy prawa i wymagania sanitarno-higieniczne stosowane u odbiorcy usług,
np. HACCP;
Zagrożenia powodowane przez szkodniki;
Metody prewencji przed szkodnikami;
Podstawowe pojęcia i terminy związane
z profilaktyką i zabiegami zwalczania
szkodników.
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Postępowad ze środkami chemicznymi zgodnie z
zasadami i przepisami w tym zakresie;
Zapobiegad skażeniom środowiska przy
stosowaniu środków chemicznych;
Stosowad przepisy prawa i wymagania
sanitarno-higieniczne obowiązujące u odbiorcy
usług, np. HACCP;
Informowad odbiorców usług o zagrożeniach
dla ludzi wynikających z zastosowania środków
chemicznych oraz o zasadach ochrony
przed skażeniem środowiska wynikającym
z zastosowanych środków chemicznych;
Informowad odbiorców usług o metodach
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prewencji przed szkodnikami;
Posługiwad się podstawowymi pojęciami i
terminami związanymi z profilaktyką i zabiegami
zwalczania szkodników.

Z4 Prowadzenie dokumentacji wykonywanych zabiegów i wystawianie zaświadczeo
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Metody oceny skuteczności zabiegów ochrony
przed szkodnikami i mikroorganizmami;
Zasady dokumentowania wykonywanych
zabiegów deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji;
Zasady wystawiania zaświadczeo o wykonanych
zabiegach zwalczania szkodników
i mikroorganizmów.




Oceniad skutecznośd zabiegów ochrony przed
szkodnikami i mikroorganizmami;
Sporządzad dokumentację wykonywanych
zabiegów;
Wystawiad zaświadczenia o wykonanych
zabiegach zwalczania szkodników
i mikroorganizmów.

3.3. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie pracownik deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji powinien mied kompetencje
społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadao zawodowych.
W szczególności pracownik jest gotów do:
•
•
•
•

Ponoszenia odpowiedzialności za wykonywanie zabiegów deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji.
Dostosowywania zachowania do zmian w środowisku pracy podczas wykonywania zabiegów
deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji.
Wykonywania zadao częściowo samodzielnie i podejmowania współpracy w zorganizowanych
warunkach pracy podczas wykonywania zabiegów zwalczania szkodników.
Oceniania wpływu swoich działao realizowanych podczas wykonywania zabiegów deratyzacji,
dezynfekcji i dezynsekcji i ponoszenia odpowiedzialnośd za ich skutki.

3.4. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu
Pracownik powinien mied zdolnośd właściwego wykonywania zadao zawodowych i predyspozycje do
rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały
one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważnośd kompetencji kluczowych dla zawodu
pracownik deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji.
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Umiejętnośd obsługi komputera i wykorzystania Internetu
Umiejętności matematyczne
Umiejętnośd czytania ze zrozumieniem i pisania
Sprawnośd motoryczna
Planowanie i organizowanie pracy
Wywieranie wpływu/przywództwo
Komunikacja ustna
Współpraca w zespole
Rozwiązywanie problemów

0

1

2

3

4

5

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu pracownik deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji

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

3.5. Powiązanie kompetencji zawodowych z opisami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji
oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji
Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie pracownik deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji
nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.
Opis zawodu, zadao zawodowych i wymagao kompetencyjnych może stanowid materiał informacyjny
dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu
Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:
 Zintegrowany System Kwalifikacji: 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
Osoba zainteresowana zatrudnieniem w zawodzie pracownik deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji
może poszukiwad ofert pracy w firmach oferujących usługi deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji.
Pracowników w tym zawodzie zatrudniają również firmy zajmujące się administrowaniem
nieruchomościami oraz duże zakłady pracy o różnorodnym profilu działalności.
W chwili obecnej (2018 r.) wielkośd zatrudnienia w tej grupie zawodowej jest względnie stabilna,
jednak z uwagi na zaostrzanie wymogów sanitarnych i higienicznych, rosnącą produkcję rolną, zmiany
klimatyczne oraz rosnącą urbanizację (w tym terenów wiejskich) można się spodziewad w przyszłości
wzrostu zapotrzebowania na pracowników deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji.
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WAŻNE:
Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:
http://oferty.praca.gov.pl
Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na
dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskad, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych *dostęp: 10.07.2018+:
Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:
http://mz.praca.gov.pl
https://www.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe
Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl
Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:
Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl
Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl
Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl
Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl
Pomorskie – http://www.porp.pl
Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl
Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl
Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynkupracya
Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl
Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:
http://zielonalinia.gov.pl
Portal Prognozowanie Zatrudnienia:
www.prognozowaniezatrudnienia.pl
Portal EU Skills Panorama:
http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en
Europejski portal mobilności zawodowej EURES:
https://eures.praca.gov.pl
https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach
zawodu
Kształcenie
Obecnie (w 2018 r.) w Polsce nie prowadzi się kształcenia w zawodzie pracownik deratyzacji,
dezynfekcji i dezynsekcji.
Przed osobami zainteresowanymi pracą w tym zawodzie nie stawia się zwykle formalnych wymogów
w zakresie wykształcenia czy posiadanych kwalifikacji, których spełnienie gwarantuje przyjęcie
pracownika.
Do pracy w charakterze pracownika deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji preferowani są kandydaci
z wykształceniem zawodowym (branżowa szkoła I stopnia – dawniej zasadnicza szkoła zawodowa) np.
o profilu chemicznym, rolniczym lub pokrewnym.
Do pracy przyjmowane są także osoby posiadające wyłącznie wykształcenie podstawowe lub średnie
ogólne, które mają praktyczną wiedzę i doświadczenie w pracy w pokrewnym zawodzie.
Szkolenie
Szkolenie w zawodzie pracownik deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji z reguły odbywa się poprzez
praktykę w zakładzie pracy lub uczestnictwo w specjalistycznych kursach/szkoleniach
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organizowanych pod merytorycznym nadzorem uczelni, instytucji lub stowarzyszeo kompetentnych
w zakresie deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji.
Zakres wykonywania czynności zawodowych pracownika deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji
zwiększa się po ukooczeniu wymaganego polskim prawem szkolenia na temat stosowania środków
ochrony roślin metodą fumigacji, które należy powtarzad co pięd lat. Szkolenia dla osób chętnych do
rozpoczęcia pracy w tym zawodzie prowadzone są też przez niepubliczne instytucje szkoleniowe.
WAŻNE:
Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach
zawodu można uzyskad, korzystając z polecanych źródeł danych.
Polecane źródła danych *dostęp: 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 deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji może liczyd na całkowite
wynagrodzenie na poziomie od 2200 do 2600 zł brutto miesięcznie.
Poziom wynagrodzeo osób wykonujących ten zawód uzależniony jest od:
 wielkości i rodzaju firmy,
 koniunktury na rynku pracy,
 posiadanych uprawnieo (przeprowadzanie fumigacji),
 regionu zatrudnienia.
WAŻNE:
Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracid aktualnośd.
Dlatego na bieżąco należy sprawdzad, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych *dostęp: 10.07.2018]:
Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy
Przykładowe portale informujące o zarobkach:
https://wynagrodzenia.pl/gus
https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach
https://sedlak.pl/raporty-placowe
https://zarobki.pracuj.pl
https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen
https://www.kariera.pl/wynagrodzenia
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4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie
W zawodzie pracownik deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji możliwe jest zatrudnienie osób
niepełnosprawnych.
Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie pod względem
technicznym i organizacyjnym warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia
osób:
 z dysfunkcją narządu wzroku (04-O), jeśli posiadana wada jest skorygowana odpowiednimi
szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi, które zapewnią ostrośd widzenia,
 słabo słyszących, głuchych i głuchoniemych (03-L) pod warunkiem zapewnienia im odpowiedniej
pomocy technicznej oraz właściwego przygotowania środowiska i stanowiska pracy pod kątem
możliwości komunikacji z klientem i percepcji sygnałów dźwiękowych.
WAŻNE:
Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może byd podjęta wyłącznie
po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

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

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





Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. UE L 139 z 30.04.2004, s. 1).
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
986, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeostwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
149).
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).
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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).

Literatura branżowa:





Bond E.J.: Zwalczanie owadów metodą gazowania. Wydawnictwo Instytutu Ochrony Roślin,
Poznao 1989.
Diechtiar M.: Zarys dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji. Wyd. MON, Warszawa 1955.
Encyklopedia Szkodników. Miniinformator na temat szkodników. Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego, Katedra Entomologii Stosowanej, Warszawa 2014.
Kostek A., Pawełek J., Kolbuszewski T.: Podstawy mikrobiologiczne i epidemiologiczne
w dezynfekcji. Warszawa 2002.

Zasoby internetowe *dostęp: 10.07.2018]:






Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleo: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
Informacje na temat zadao zawodowych: https://www.praca.pl/poradniki/lista-stanowisk/pracafizyczna/pracownik-deratyzacji,dezynfekcji-i-dezynsekcji_pr-1098.html
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS: http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardyorzecznictwa-lekarskiego-zus
Wyszukiwarka opisów zawodów: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacjazawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow

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

Definicja pojęcia

Awans zawodowy

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

Czynności
zawodowe

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

Edukacja formalna

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

Edukacja
pozaformalna

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

Efekty uczenia się

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

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

Kody
niepełnosprawności

Są symbolami rodzaju schorzenia, które ma decydujący wpływ na to, do jakich prac osoba
niepełnosprawna może byd kierowana, a do jakich nie powinna ze względu na jej zdrowie
i skutecznośd pracy na danym stanowisku. Podstawowe kody niepełnosprawności:
01-U upośledzenie umysłowe,
02-P choroby psychiczne,
03-L zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu,
04-O choroby narządu wzroku,
05-R upośledzenie narządu ruchu,
06-E epilepsja,
07-S choroby układu oddechowego i krążenia,
08-T choroby układu pokarmowego,
09-M choroby układu moczowo-płciowego,
10-N choroby neurologiczne,
11-I inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby
zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego,
12-C całościowe zaburzenia rozwojowe.
Jest to rozwinięta w toku uczenia się zdolnośd kształtowania własnego rozwoju oraz
autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym,
z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania.

Kompetencje
społeczne
Kompetencje
kluczowe

Kompetencja
zawodowa

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

Kwalifikacja

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

Polska Rama
Kwalifikacji (PRK)

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

Potwierdzanie
kompetencji

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

Sektorowa Rama
Kwalifikacji (SRK)

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

Sprawności
sensomotoryczne

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

Stanowisko pracy

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

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

Umiejętności

Jest to przyswojona w procesie uczenia się zdolnośd do wykonywania zadao 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 koniecznośd posiadania odpowiedniego
wykształcenia, spełnienia wymagao kwalifikacyjnych lub innych dodatkowych wymagao.

Uczenie się
nieformalne

Uzyskiwanie efektów uczenia się poprzez różnego rodzaju aktywnośd 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 częśd lub całośd 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 ukooczonej szkoły (np. wykształcenie:
podstawowe, gimnazjalne, ponadpodstawowe, ponadgimnazjalne, czeladnicze, policealne,
wyższe (pierwszy, drugi i trzeci stopieo),
 profilu wykształcenia (ukooczonej szkoły) lub dziedziny wykształcenia (kierunek lub kierunek
i specjalnośd ukooczonej szkoły wyższej lub wyższej szkoły zawodowej).

Zadanie zawodowe

Jest to logiczny wycinek lub etap pracy w ramach zawodu o wyraźnie określonym początku i koocu
wykonywany na stanowisku pracy. Na zadanie zawodowe składa się układ czynności zawodowych
powiązanych jednym celem, kooczący 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 zadao 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 częśd 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

1

Analiza
mikrobiologiczna

Analiza wykonywana w celu określenia rodzaju
wirusów, bakterii, grzybów i pasożytów.

2

Deratyzacja

Potocznie nazywana odszczurzaniem to ogół
czynności związanych ze zwalczaniem wszelkich
szkodliwych gryzoni, najczęściej myszy i szczurów.
Deratyzację przeprowadza się w oparciu o metody
mechaniczne, fizyczne, biotechniczne oraz
chemiczne. Bardzo ważnym elementem deratyzacji
jest monitoring aktywności gryzoni.
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3

Detektor

Urządzenie służące do wykrywania i rejestrowania
różnych obiektów, organizmów, zjawisk
i parametrów fizycznych. Detektory stosuje się
wówczas, gdy badany sygnał nie może byd
zarejestrowany bezpośrednio zmysłami człowieka
lub wówczas, gdy działa jako element urządzenia
automatycznie reagującego na nadejście sygnału
oraz wtedy, gdy pożądana jest bezobsługowa
rejestracja sygnałów.
Proces usuwania nieprzyjemnych zapachów
z pomieszczeo, artykułów codziennego użytku.
Najczęściej dezodoryzacji poddawane są
pomieszczenia po zmarłych lub te, które
przesiąknięte są przykrą wonią dymu nikotynowego,
jak również samochody.
Inaczej odkażanie – jest to zespół czynności
mających na celu zniszczenie wszelkich
drobnoustrojów: bakterii, wirusów, grzybów oraz ich
form przetrwalnikowych. W przeciwieostwie do
antyseptyki (niszczenie drobnoustrojów na skórze
i błonach śluzowych) lub sterylizacji (zabieg
usuwający/niszczący wszystkie mikroorganizmy)
dezynfekcja polega na wyeliminowaniu patogenów
z przedmiotów oraz powierzchni użytkowych
Jest to ogół czynności związanych ze zwalczaniem
szkodliwych owadów zaliczanych do grupy
szkodników magazynowych o znaczeniu sanitarnym
zanieczyszczających żywnośd lub będących
wektorami drobnoustrojów chorobotwórczych.
Jednym z elementów dezynsekcji jest również
deakaryzacja, czyli zwalczanie roztoczy (np. roztoczy
kurzu domowego, rozkruszków).
To sposób chemicznego zwalczania szkodników
(owadów, gryzoni) gazami związków chemicznych
(tzw. fumigantami) w pomieszczeniach zamkniętych.

4

Dezodoryzacja

5

Dezynfekcja

6

Dezynsekcja

7

Fumigacja

8

HACCP

9

Lampa owadobójcza

10

Mikroorganizmy

Inaczej drobnoustroje. To organizmy roślinne
i zwierzęce niewidoczne gołym okiem. Należą
do nich przede wszystkim bakterie, wirusy, glony,
pierwotniaki oraz niektóre grzyby.

11

Opryskiwacz

Urządzenie do opryskiwania stosowane
przy zwalczaniu szkodników i mikroorganizmów
składające się ze zbiornika na preparat chemiczny,
pompy oraz rozpylacza.

Od ang. Hazard Analysis and Critical Control Points
System – System Analizy Zagrożeo i Krytycznych
Punktów Kontroli. Jest to zespół wzajemnie
powiązanych ze sobą procedur realizujących jako
całośd system zarządzania bezpieczeostwem
żywności
Lampa owadobójcza to urządzenie pozwalające
zwalczad owady w miejscach, gdzie nie jest możliwe
używanie środków owadobójczych. Lampa
owadobójcza zwabia owady za pomocą
emitowanego światła UV, które spalają się na kratce
rażone prądem.
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Definicja opracowana przez
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podstawie:
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Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
https://www.odstraszanie.pl/
k133,owady-dezynsekcjalampa-owadobojcza.html
*dostęp: 10.07.2018]
http://www.ekologia.pl/wied
za/slowniki/leksykonekologii-i-ochronysrodowiska/drobnoustroje
*dostęp: 10.07.2018]
Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
https://sjp.pwn.pl/slowniki/o
pryskiwacz.html
*dostęp: 10.07.2018]
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12

Ozonator

Urządzenie, w którym w wyniku wyładowao
elektrycznych następuje synteza ozonu. Używany
jest przede wszystkim do zwalczania bakterii,
wirusów i grzybów.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki

13

Pestycydy

Substancje chemiczne (syntetyczne i naturalne)
stosowane do ochrony roślin, zwierząt i człowieka
przed szkodnikami i grzybami.

14

Preparat biobójczy

15

Szkodniki o znaczeniu
gospodarczym

Substancja czynna lub preparat zawierający
co najmniej jedną substancję czynną, przeznaczone
do niszczenia, odstraszania, unieszkodliwiania,
zapobiegania działaniu lub kontrolowania
w jakikolwiek inny sposób organizmów szkodliwych
przez działanie chemiczne lub biologiczne.
To szkodniki niszczące uprawy polowe, sadownicze,
ogrodnicze i leśne. Należą do nich m.in. namiotnik
jabłoniowy, mlik mączny, kuprówka złotnica, stonka
ziemniaczana, plamiec agreściak, plusknia-jagodziak.

https://www.ekologia.pl/wie
dza/slowniki/leksykonekologii-i-ochronysrodowiska/pestycydy
*dostęp: 10.07.2018]
https://www.ekologia.pl/wie
dza/slowniki/slownikterminowprawnych/produkt-biobojczy
*dostęp: 10.07.2018]

16

Szkodniki sanitarne

17

Zamgławiacz

To szkodniki, które niszczą i zanieczyszczają produkty
spożywcze oraz najbliższe otoczenie człowieka;
odpowiedzialne są także za przenoszenie chorób
transmisyjnych, ich obecnośd stwarza zagrożenie dla
zdrowia i życia człowieka. Do grupy tej należą
gryzonie, takie jak myszy czy szczury oraz owady,
a wśród nich m.in. karaczany, mrówki i muchy.
Inaczej: wytwornica aerozoli – urządzenie stosowane
głównie do zwalczania owadów i mikroorganizmów,
rozpylające preparaty biobójcze w postaci aerozolu
docierającego do szpar, szczelin i innych
trudnodostępnych miejsc.

19

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie: Encyklopedia
Szkodników.
Miniinformator na temat
szkodników. Opisy: prof. dr
hab. Stanisław Ignatowicz
Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego, Katedra
Entomologii Stosowanej,
Warszawa 2014
https://ratapest.pl/popularne
-szkodniki/szkodnikisanitarne *dostęp:
10.07.2018]

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
https://prusator.pl/metody/
*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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