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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Technik gospodarki odpadami 325515

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu
•
•
•
•
•

Pracownik gospodarki odpadami.
Pracownik wysypiska śmieci.
Pracownik składowiska odpadów.
Pracownik przedsiębiorstwa odbioru odpadów.
Pracownik przedsiębiorstwa wywozu odpadów.

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

3257 Environmental and occupational health inspectors and associates.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):
•

Sekcja E – Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana
z rekultywacją.

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 projektach:
− PI – PWP – Model Regionalnego Centrum Kompetencji Technologicznych Green-Job (Program
Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.1 – Wsparcie osób pozostających bez
zatrudnienia na regionalnym rynku pracy),
− Transfer dobrych praktyk oraz rozwój kompetencji zawodowych pracowników w obszarze
gospodarki odpadami wspomagany narzędziami informatycznymi, Program Erasmus+,
GreenCompIT, 2014-1-PL01-KA202-003649,
analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu
Publicznych Służb Zatrudnienia,
badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w październiku 2017 r.,
zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji
i jakości informacji o zawodach.

Autorzy i eksperci opiniujący
Zespół Ekspercki:
•
•
•

Agnieszka Kowalczyk – PPUH „Radkom” Sp. z o.o., Radom.
Tomasz Kupidura – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Marek Krzemiński – Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska, Radom.
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Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:
•
•
•
•

Stefan M. Kwiatkowski – Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa.
Marcin Olifirowicz – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Ireneusz Woźniak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:
•
•

Jerzy Borycki – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego, Radom.
Łukasz Kubisz – AK NOVA Sp. z o.o., Poznań.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:
•
•

Agnieszka Dziadosz – Referat Ochrony Środowiska, Urząd Miejski, Zwoleń.
Dariusz Matlak – Polska Izba Gospodarki Odpadami, Warszawa.

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

2. OPIS ZAWODU
2.1. Synteza zawodu
Technik gospodarki odpadami zajmuje się działaniami polegającymi na planowaniu oraz
nadzorowaniu gospodarki odpadami3 w przedsiębiorstwie w celu ograniczenia ich negatywnego
oddziaływania na środowisko. Może uczestniczyć w zbieraniu33 i przygotowywaniu odpadów do
recyklingu18, unieszkodliwianiu27 i magazynowaniu odpadów6 oraz realizowaniu prac związanych
z obrotem odpadami8. Inicjuje działania w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów32 oraz ich
przygotowania do ponownego użycia16.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Technik gospodarki odpadami odpowiada za prowadzenie, planowanie oraz kontrolowanie
postępowania z odpadami w miejscu ich wytwarzania. Może również uczestniczyć w segregacji
i sortowaniu odpadów w sposób ręczny lub mechaniczny oraz w procesach technologicznych,
mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów7. Popularyzuje w miejscu pracy zasady
prawidłowego postępowania z odpadami w tym odzysku14 odpadów w instalacjach4.
Sposoby wykonywania pracy
Praca technika gospodarki odpadami może mieć charakter biurowy – wtedy sporządza plany,
kosztorysy, wzory dokumentów, sprawozdania oraz przewiduje konieczność uzyskiwania zezwoleń
wymaganych w obrocie odpadami. Może się również realizować jako technolog planujący proces
zbierania, przetwarzania, odzyskiwania i gromadzenia odpadów.
Może także wdrażać rozwiązania organizacyjno-technologiczne gospodarki odpadami
w przedsiębiorstwie i nadzorować ich przebieg – wówczas stają się ważne jego uzdolnienia
organizacyjne, odpowiedzialność i inne kompetencje społeczne determinujące skuteczność pracy
z ludźmi. Niekiedy zaistnieje potrzeba zaprezentowania sposobów wykonywania segregacji
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i sortowania odpadów – wówczas powinien być zdolny do pracy fizycznej, lecz nie jest to główny cel
jego działalności zawodowej.
WAŻNE:
Technik gospodarki odpadami wykonuje pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Dlatego
powinien na bieżąco uzupełniać swoją wiedzę z tego zakresu. Może także prowadzić własną działalność
12
gospodarczą ukierunkowaną na obrót różnego rodzaju odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne.
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
Praca technika gospodarki odpadami może być wykonywana w pomieszczeniach biurowych,
laboratoriach, halach produkcyjnych i na wolnym powietrzu.
Technik gospodarki odpadami może pracować:
− w zakładach usług komunalnych,
− na składowiskach odpadów24,
− w regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych19,
− w zakładach przetwórstwa surowców31,
− przedsiębiorstwach wydobywczych,
− zakładach usługowo-produkcyjnych,
− jednostkach administracyjnych, badawczych, naukowych i innych.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Technik gospodarki odpadami w działalności zawodowej wykorzystuje różne maszyny i narzędzia:
− urządzenia do wstępnej obróbki odpadów29,
− separatory optoelektroniczne21,
− sita bębnowe i wibracyjne22,
− taśmociągi,
− belownice1,
− urządzenia chwytakowe28,
− samobieżne ładowarki,
− wózki widłowe.
Organizacja pracy
Technik gospodarki odpadami w zależności od miejsca pracy, wykonywanych zadań zawodowych
i liczby osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie może pracować indywidualnie lub zespołowo. Osoby
w tym zawodzie zwykle pracują w systemie jedno- lub dwuzmianowym, w stałych godzinach pracy.
Pracownik może mieć styczność z odpadami z trzech zasadniczych grup:
− odpady przemysłowe, które stanowią aż 90% wszystkich odpadów w Polsce,
− odpady komunalne (gospodarstwa domowe i obiekty użyteczności publicznej),
− odpady niebezpieczne (takie, które po przedostaniu się do środowiska mogą stanowić
zagrożenie dla funkcjonowania ekosystemów, mogą powodować skutki zdrowotne dla ludzi
i zwierząt lub roślin, które są często praktycznie nieodwracalne).
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Pracownik wykonujący zadania zawodowe w zakresie organizowania gospodarki odpadami może
mieć do czynienia z odpadami niebezpiecznymi, m.in.:
− metalami,
− bioodpadami2,
− medycznymi11,
− weterynaryjnymi13,
− z wypadków,
− olejami i płynami eksploatacyjnymi,
− zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (ZSEE)34,
− wodami odciekowymi (ścieki technologiczne),
− substancjami gazowymi (gazy/opary powstające podczas magazynowania/składowania odpadów).
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
Technik gospodarki odpadami może być narażony na zagrożenia:
− chemiczne lub bakteriologiczne (składniki odpadów, które mogą wywołać np. zatrucia),
− mechaniczne (przenoszenie, toczenie, podnoszenie pojemników z odpadami, przesypywanie,
przerzucanie odpadów, czyszczenie zbiorników na odpady, obsługa maszyn i urządzeń).
Do występujących w zawodzie chorób możemy zaliczyć m.in.:
− zatrucia ostre lub przewlekłe,
− ostre reakcje alergiczne,
− choroby skóry,
− choroby wzroku,
− choroby zakaźne.
Szczególnie ważne jest planowanie i organizowanie gospodarki odpadami zgodnie z:
− wymaganiami sanitarno-higienicznymi,
− zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,
− zasadami i przepisami przeciwpożarowymi,
− zasadami i przepisami ochrony środowiska,
− zasadami gospodarowania odpadami i procedurami wewnątrzzakładowymi.

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód technik gospodarki odpadami ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
− sprawność układu mięśniowo-szkieletowego,
− zdolność do wykonywania wysiłku fizycznego,
− sprawność układu oddechowego;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
− koordynacja wzrokowo-ruchowa,
− zręczność rąk i palców,
− rozróżnianie barw,
− powonienie,
− czucie dotykowe,
− zmysł równowagi;
w kategorii sprawności i zdolności
− koncentracja i podzielność uwagi,
− łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą,
− gotowość do pracy w nieprzyjemnych warunkach środowiskowych;
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w kategorii cech osobowościowych
− rzetelność oraz dokładność,
− wysoka samodyscyplina,
− dobra organizacja pracy własnej i nadzorowanego zespołu,
− łatwość nawiązywania kontaktów,
− zdolność współdziałania.
Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
W tym zawodzie wymagana jest wysoka ogólna sprawność fizyczna, dobry wzrok i słuch oraz duża
sprawność zmysłu dotyku. Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu technik gospodarki
odpadami jest skłonność do alergii.
WAŻNE:
O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

2.5. Wykształcenie, tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane
do podjęcia pracy w zawodzie
Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie
Do podjęcia pracy w zawodzie technik gospodarki odpadami wymagane jest wykształcenie średnie.
Preferowane jest ukończenie kształcenia w zawodzie technik ochrony środowiska.
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Dodatkowymi atutami przy zatrudnieniu technika gospodarki odpadami są:
− posiadanie certyfikatów i świadectw potwierdzających udział w szkoleniach w zakresie
gospodarki odpadami lub ochrony środowiska,
− posiadanie prawa jazdy odpowiedniej kategorii,
− specjalistyczne uprawnienia do obsługi maszyn i urządzeń wykorzystywanych do wstępnej
obróbki odpadów,
− uprawnienia operatora wózków widłowych oraz ciągników, operatora suwnicy i koparko-ładowarki,
− w przypadku transportu odpadów niebezpiecznych wskazane jest posiadanie dodatkowych
kwalifikacji (ADR – uprawnienia do przewozu materiałów niebezpiecznych).
WAŻNE:
Przy zatrudnieniu w zawodzie technik gospodarki odpadami preferowane jest potwierdzenie przez Okręgową
Komisję Egzaminacyjną kwalifikacji w zawodzie technik ochrony środowiska: K1 – Ocena stanu środowiska oraz
K2 – Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie
kompetencji w ramach zawodu.
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2.6. Możliwości rozwoju zawodowego, awansu i potwierdzania kompetencji
Możliwości rozwoju zawodowego i awansu
−
−
−
−

Technik gospodarki odpadami może pracować fizycznie, realizując zadania związane ze
zbieraniem, przygotowywaniem odpadów do recyklingu, unieszkodliwianiem, magazynowaniem
i transportowaniem odpadów.
Technik gospodarki odpadami może również pracować na stanowisku brygadzisty nadzorującego
pracę zespołu pracowników.
Może zajmować samodzielne stanowiska związane z gospodarką odpadami w przedsiębiorstwie.
Technik gospodarki odpadami może dalej kształcić się na studiach wyższych na kierunkach
związanych z ochroną środowiska lub doskonalić umiejętności, uczestnicząc w branżowych
szkoleniach, konferencjach, jak również warsztatach tematycznych dotyczących gospodarki
odpadami.

Możliwości potwierdzania kompetencji
Obecnie (2018 r.) w zawodzie technik gospodarki odpadami nie ma możliwości potwierdzania oraz
walidacji kompetencji zawodowych zarówno w edukacji formalnej, jak i pozaformalnej.
W zależności od stanowiska pracy, na jakim może być zatrudniona osoba w tym zawodzie,
pracodawcy sami organizują szkolenia lub mogą skorzystać z usług szkoleniowych firm komercyjnych
lub uczelni wyższych.
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 technik gospodarki odpadami może rozszerzać swoje kompetencje
zawodowe w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
Edukator ekologiczny
Inspektor ochrony środowiska
Strażnik ochrony przyrody/środowiska
Technik analizy i monitoringu środowiska
Technik ochrony środowiska

Kod zawodu
325501
325504
325507
325508
325511

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie technik gospodarki odpadami wykonuje różnorodne zadania, do których
należą w szczególności:
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5

Planowanie działalności w zakresie zagospodarowania odpadów z uwzględnieniem ich specyfiki.
Zbieranie odpadów w przedsiębiorstwie.
Gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi.
Magazynowanie odpadów w przedsiębiorstwie.
Przygotowywanie odpadów do dalszego zagospodarowania.
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Z6 Prowadzenie prac związanych z obrotem odpadami.
Z7 Wykonywanie działań na rzecz zapobiegania powstawaniu odpadów.
Z8 Monitorowanie i dokumentowanie procesów gospodarowania odpadami w przedsiębiorstwie.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Prowadzenie gospodarki odpadami w środowisku pracy
Kompetencja zawodowa Kz1: Prowadzenie gospodarki odpadami w środowisku pracy obejmuje
zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory
wiedzy i umiejętności.
Z1 Planowanie działalności w zakresie zagospodarowania odpadów z uwzględnieniem ich
specyfiki
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

•

•

•
•
•
•

•

Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii,
ochrony środowiska w zakresie
zagospodarowania odpadów;
Przepisy krajowe i europejskie w zakresie
ochrony środowiska, gospodarki odpadami;
Procedury postępowania z odpadami;
Zasady planowania procesu przetwarzania
odpadów w formie niezagrażającej środowisku;
Zasady sporządzania dokumentacji wytwórcy
30
odpadów z zakresu gospodarowania
odpadami;
Sposoby kalkulacji kosztów zagospodarowania
odpadów.

•
•
•
•
•
•
•

Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony
ppoż., ergonomii, ochrony środowiska
w zakresie realizacji procesów w instalacjach do
przetwarzania odpadów;
Korzystać z krajowych i europejskich strategii
oraz regulacji prawnych w zakresie ochrony
środowiska, gospodarki odpadami;
Stosować wiedzę z zakresu ekologii
i mikrobiologii w gospodarce odpadami;
Planować proces przetwarzania odpadów
w formie niezagrażającej środowisku;
Określać możliwości utylizacji odpadów, biorąc
pod uwagę odpowiednie technologie i związane
z tym koszty;
Prowadzić dokumentację dotyczącą zbierania,
odbierania, sortowania, pakowania lub
magazynowania odpadów;
Określać koszty zagospodarowania odpadów;
Sporządzać wnioski oraz uzyskiwać zezwolenia
związane z gospodarką odpadami.

Z2 Zbieranie odpadów w przedsiębiorstwie
WIEDZA – zna i rozumie:
•
•
•
•
•
•
•

•

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:
•

20

Zasady selektywnego zbierania odpadów ;
Wymagania, jakie powinny spełniać pojemniki
do gromadzenia odpadów;
Zasady organizacji miejsc do gromadzenia
odpadów;
Wymagania dotyczące oznakowania odpadów
i miejsc ich gromadzenia;
Procedury oceny składu morfologicznego
23
odpadów ;
Procedury oceny ilościowej odpadów;
Właściwości wybranych grup odpadów;
Źródła informacji na temat właściwości
wybranych grup odpadów.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

9

Analizować skład morfologiczny odpadów
powstających w przedsiębiorstwie;
Określać rodzaje odpadów;
10
Oceniać organoleptycznie odpady;
Oceniać jakościowo i ilościowo wybrane grupy
odpadów;
Przygotowywać odpady do ponownego użycia;
Znakować wybrane grupy odpadów według
określonych kryteriów;
Dobierać odpowiednie pojemniki do
gromadzenia wybranych rodzajów odpadów;
Wyznaczać miejsca do gromadzenia odpadów
w przedsiębiorstwie;
Oznaczać miejsca gromadzenia odpadów;
Ustalać harmonogram odbioru odpadów.
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Z3 Gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

•
•

•

•
•
•

Rodzaje odpadów niebezpiecznych;
Zasady postępowania z odpadami
niebezpiecznymi;
Zasady segregacji i zbierania odpadów
niebezpiecznych;
Sposoby transportowania i magazynowania
posortowanych odpadów niebezpiecznych;
Zagrożenia związane ze stosowanymi
surowcami.

•
•
•
•
•

Rozpoznawać i kontrolować materiały
poddawane procesom recyklingu;
Rozpoznawać surowce i odpady niebezpieczne;
Klasyfikować odpady niebezpieczne według
określonych kryteriów;
Prowadzić prace związane z zagospodarowaniem
odpadów niebezpiecznych;
Dobierać metody unieszkodliwiania odpadów,
w tym odpadów przemysłowych;
Dobierać sposoby zagospodarowania odpadów
z uwzględnieniem toksykologicznego zagrożenia
dla środowiska.

Z4 Magazynowanie odpadów w przedsiębiorstwie
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

•

•

•
•
•
•
•
•

•
•

Zasady planowania przestrzeni magazynu
odpadów;
Wymagania dotyczące miejsca, sposobu
i dopuszczalnej wysokości składowania
odpadów;
Materiały najczęściej stosowane do produkcji
zbiorników i pojemników do przechowywania
odpadów;
Wymagania, jakie powinny spełniać opakowania
na odpady niebezpieczne,
Sposoby magazynowania odpadów;
Wpływ czasu na magazynowanie odpadów;
Rodzaje dokumentów służących
ewidencjonowaniu odpadów;
Zagrożenia związane z magazynowaniem
odpadów;
Wymagania w zakresie niezbędnego
wyposażenia bhp i ppoż.

•
•
•
•
•
•

•
•

Dobierać sposób magazynowania wybranej
grupy odpadów;
Planować powierzchnię magazynową do
przechowywania odpadów różnego asortymentu;
Dobierać wyposażenie techniczne magazynu
odpadów: regały, pojemniki na odpady, pojazdy
transportowe itp.;
Dobierać odpowiednie wyposażenie bhp i ppoż.;
Stosować zasady bezpiecznej pracy
w magazynie odpadów;
Prowadzić dokumentację dotyczącą
magazynowanych odpadów;
Przeprowadzać okresową kontrolę stanu
magazynowanych odpadów;
Stosować odpowiednio znaki bezpieczeństwa
w magazynie odpadów;
Sporządzać raporty z prowadzenia
26
tymczasowego magazynu odpadów
w przedsiębiorstwie.

3.3. Kompetencja zawodowa Kz2: Przygotowywanie odpadów do powtórnego ich
wykorzystania
Kompetencja zawodowa Kz2: Przygotowywanie odpadów do powtórnego ich wykorzystania
obejmuje zestaw zadań zawodowych Z5, Z6, Z7, Z8, do realizacji których wymagane są odpowiednie
zbiory wiedzy i umiejętności.
Z5 Przygotowywanie odpadów do dalszego zagospodarowania
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

•

•

•
•

Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii,
ochrony środowiska w zakresie przygotowania
odpadów do dalszego zagospodarowania;
Procedury postępowania z odpadami;
Skutki niewłaściwego postępowania z odpadami;
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Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony
ppoż., ergonomii, ochrony środowiska
w zakresie przygotowania odpadów do dalszego
zagospodarowania;
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•
•
•
•

•

Źródła informacji na temat zasad postępowania
z odpadami;
Przykłady dobrych praktyk w zakresie
właściwego postępowania z odpadami;
Skutki niewłaściwego wykorzystania maszyn
i urządzeń do obróbki wstępnej odpadów;
Źródła informacji na temat właściwego
korzystania z maszyn i urządzeń do obróbki
wstępnej odpadów.

•
•
•
•
•
•

Identyfikować potrzeby przedsiębiorstwa
w zakresie narzędzi, maszyn i urządzeń do
obróbki wstępnej odpadów;
Korzystać z dostępnych źródeł informacji na
temat narzędzi, maszyn i urządzeń do obróbki
wstępnej odpadów;
Sortować odpady według określonych
właściwości;
Przeprowadzać operacje neutralizacji wybranych
rodzajów odpadów niebezpiecznych;
Rozdrabniać wybrane rodzaje odpadów;
Przeprowadzać operacje zgniatania i pakowania
wybranych rodzajów odpadów;
Dobierać i stosować środki ochrony
25
indywidualnej i zbiorowej niezbędne do
wykonywanego zadania.

Z6 Prowadzenie prac związanych z obrotem odpadami
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

•

•

•
•
•

Przepisy krajowe i europejskie w zakresie
ochrony środowiska, gospodarki odpadami;
Procedury postępowania z odpadami;
Zasady sprzedaży w obrocie odpadami;
Zasady pośrednictwa w obrocie odpadami.

•
•
•

Korzystać z europejskich i krajowych strategii
oraz regulacji prawnych w zakresie ochrony
środowiska, gospodarki odpadami;
Prowadzić dokumentację sprzedaży
posegregowanych odpadów (rejestracja
i ewidencja odpadów);
Interpretować wyniki oceny jakościowej
9
odpadów ;
Kontaktować się z klientami w zakresie obrotu
odpadami.

Z7 Wykonywanie działań na rzecz zapobiegania powstawaniu odpadów
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

•
•
•

•

•
•
•

Procedury postępowania z odpadami;
Zasady segregacji i zbierania odpadów;
Rodzaje surowców (w tym odpadów)
stosowanych w procesie przetwarzania
odpadów toksycznych;
Zasady bezpiecznego użytkowania maszyn
i urządzeń do utylizacji odpadów;
Metody oceny surowców (m.in.: szkła, tworzyw
sztucznych, elektrośmieci, papieru i tektury);
Dokumentację procesu przetwarzania
surowców.

•
•

•
•

11

Rozpoznawać i kontrolować materiały
poddawane procesom recyklingu;
Klasyfikować odpady wg składu i procesów,
w których zostały wytworzone;
Przeprowadzać kontrolę wizualną lub z użyciem
urządzeń kontrolnych lub pomiarowych podczas
zbierania, odbierania, sortowania, pakowania
lub magazynowania odpadów;
Przygotowywać dokumentację potwierdzającą
wycofanie pojazdu z eksploatacji
(przeznaczonego do recyklingu);
Organizować lub uczestniczyć w akcjach na rzecz
ochrony środowiska.
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Z8 Monitorowanie i dokumentowanie procesów gospodarowania odpadami w przedsiębiorstwie
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

•

•

•

•

Przepisy krajowe i europejskie w zakresie
ochrony środowiska, gospodarki odpadami;
Procedury postępowania z odpadami;
Procedury monitoringu i kontroli postępowania
z odpadami.

•
•
•
•
•
•
•

Podejmować decyzje dotyczące realizacji zadań
w zakresie gospodarki odpadami;
Kontrolować przebieg procesu gospodarki
odpadami;
Dobierać pracowników do wykonania zadań
dotyczących gospodarki odpadami;
Nadzorować wykonywanie czynności związanych
ze zbieraniem, odbieraniem, sortowaniem,
pakowaniem lub magazynowaniem odpadów;
Nadzorować prace związane z eksploatacją
składowiska odpadów;
Sporządzać sprawozdania dotyczące
gospodarowania odpadami;
Prowadzić nadzór nad recyklingiem lub
przetwarzaniem odpadów;
Oceniać jakość wykonywanych prac w zakresie
gospodarki odpadami.

3.4. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie technik gospodarki odpadami powinien posiadać kompetencje społeczne
niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.
W szczególności pracownik jest gotów do:
•
•
•
•
•
•

Ponoszenia odpowiedzialności za skutki podejmowanych działań przy gospodarowaniu odpadami
oraz za powierzone maszyny i narzędzia wykorzystywane na stanowisku pracy.
Podejmowania współpracy z podmiotami uczestniczącymi w procesach gospodarki odpadami.
Oceniania działania własnego i osób, którymi kieruje w zakresie realizacji zadań zawodowych
właściwych dla gospodarki odpadami.
Prowadzenia konsultacji i podejmowania decyzji w ważnych kwestiach na rzecz usprawniania
procesów gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie.
Stosowania obowiązujących przepisów prawa w procesie gospodarowania odpadami.
Doskonalenia kompetencji zawodowych w kontekście zmian prawnych i nowych rozwiązań
technologiczno-organizacyjnych właściwych dla gospodarki odpadami.

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
technik gospodarki odpadami.
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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 technik gospodarki odpadami

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 technik gospodarki odpadami 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
Technik gospodarki odpadami może znaleźć pracę w jednostkach administracji publicznej różnych
szczebli:
− urzędach marszałkowskich,
− urzędach miast i gmin odpowiedzialnych za realizację zadań związanych z gospodarką, odpadami
na terenie danej jednostki administracyjnej,
− Wojewódzkich Inspektoratach Ochrony Środowiska,
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−
−

Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)17 lub w podmiotach prowadzących
punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a także w ponadregionalnych
i regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych,
instytucjach naukowo-badawczych zajmujących się rozwiązaniami technologicznymi w zakresie
ochrony środowiska, recyklingu i utylizacji odpadów jako pomocniczy personel techniczny.

Ten charakter zatrudnienia ma związek z wdrażaniem na terenie całego kraju tzw. Krajowego planu
gospodarki odpadami5, który przekłada się również na plany wojewódzkie.
Zatrudnienie w zawodzie technik gospodarki odpadami oferują:
− instytucje publiczne zajmujące się ochroną środowiska,
− prywatne firmy,
− przedsiębiorstwa produkcyjne.
Miejscem zatrudnienia mogą być:
− przedsiębiorstwa gospodarki odpadami komunalnymi,
− zakłady przetwórstwa surowców,
− zakłady usługowe i duże przedsiębiorstwa produkcyjne związane z systemem gospodarowania
odpadami,
− podmioty związane z przygotowywaniem danych niezbędnych do opracowania specyfikacji
istotnych warunków zamówienia dla przetargu na odbiór odpadów,
− przedsiębiorstwa realizujące usługę odbioru różnych odpadów.
Technik gospodarki odpadami może założyć i prowadzić własną firmę przetwarzania15 np. zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, recyklingu pojazdów czy odbioru odpadów komunalnych.
WAŻNE:
Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:
http://oferty.praca.gov.pl
Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na
dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:
Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:
http://mz.praca.gov.pl
https://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/zawody-deficytowe-inadwyzkowe
Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl
Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:
Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl
Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl
Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl
Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl
Pomorskie – http://www.porp.pl
Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl
Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl
Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynkupracya
Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl
Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:
http://zielonalinia.gov.pl
Portal Prognozowanie Zatrudnienia:
www.prognozowaniezatrudnienia.pl
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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
pracowników w zawodzie technik gospodarki odpadami w formach szkolnych.
Szkolenie
Szkolenie może być:
•
•

Organizowane na własne potrzeby (dla kandydatów do pracy i pracowników) przedsiębiorstwa
specjalizującego się w gospodarce odpadami.
Oferowane na wolnym rynku usług szkoleniowych. Przykładowa tematyka:
− Gospodarka odpadami komunalnymi.
− Gospodarka odpadami – najnowsze nowelizacje, przepisy wykonawcze, interpretacje
i projektowane zmiany.
− Gospodarowanie odpadami na podstawie prawa Unii Europejskiej oraz prawa krajowego.

Technik gospodarki odpadami ma możliwość podejmowania studiów rozszerzających jego
kompetencje zawodowe. Może skorzystać z oferowanych przez uczelnie wyższe kierunków studiów,
np.:
− Technologie i urządzenia zagospodarowania odpadów.
− Instalacje budowlane, hydrotechnika i inżynieria środowiska.
− Biotechnologia ścieków i utylizacja odpadów – specjalizacje: technologia wody i ścieków oraz
gospodarka odpadami.

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://mapa-zawodowe.men.gov.pl
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
Portal PLOTEUS – https://ec.europa.eu

15

INFORMACJA O ZAWODZIE – Technik gospodarki odpadami 325515

4.3. Zarobki osób wykonujących dany zawód/daną grupę zawodów
Wynagrodzenie (2018 r.) osób pracujących na stanowiskach właściwych dla technika gospodarki
odpadami jest zróżnicowane i wynosi od 3000 do 6000 zł brutto w przeliczeniu na jeden etat.
Poziom wynagrodzeń:
− w przypadku stanowisk o niższym poziomie wymagań (np. brygadzista, referent ds. gospodarki
odpadami) nie przekracza często 3000 zł,
− na stanowiskach wymagających wyższych kompetencji oraz znacznego doświadczenia (np.
kierownik w gospodarowaniu odpadami, specjalista w handlu odpadami) wynagrodzenia
kształtują się w przedziale 3000–6000 zł,
− na stanowiskach kierowców pojazdów ciężarowych zajmujących się transportem odpadów
(szczególnie w dużych miastach) zarobki wynoszą 4000–6000 zł.
Poziom wynagrodzeń osób wykonujących zawód technik gospodarki odpadami uzależniony jest od:
− szczegółowego zakresu zadań,
− sytuacji na lokalnym rynku pracy,
− rodzaju pracodawcy (prywatny, publiczny),
− liczby przedsiębiorstw działających na danym terenie w obszarze zbierania i przetwarzania
odpadów,
− regionu Polski,
− wielkości aglomeracji,
− koniunktury na rynku odpadów.
WAŻNE:
Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność.
Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:
Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy
Przykładowe portale informujące o zarobkach:
https://wynagrodzenia.pl/gus
https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach
https://sedlak.pl/raporty-placowe
https://zarobki.pracuj.pl
https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen
https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie
W zawodzie technik gospodarki odpadami 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 niewielką dysfunkcją kończyn dolnych (05-R),
− z niewielką dysfunkcją kończyn górnych (05-R),
− słabosłyszących, głuchych i głuchoniemych (03-L).
WAŻNE:
Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie po
indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.
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5. ODNIESIENIE DO EUROPEJSKIEJ KLASYFIKACJI
UMIEJĘTNOŚCI/KOMPETENCJI, KWALIFIKACJI I ZAWODÓW (ESCO)
Europejska klasyfikacja umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów (European
Skills/Competences, Qualifications and Occupations – ESCO) jest narzędziem łączącym rynek edukacji
z rynkiem pracy. ESCO jest częścią strategii „Europa 2020”. W klasyfikacji określono i uszeregowano
umiejętności, kompetencje, kwalifikacje i zawody istotne dla unijnego rynku pracy oraz kształcenia
i szkolenia. Tworzenie europejskiego rynku pracy, a w przyszłości wspólnego obszaru kształcenia
ustawicznego wymaga, aby zdobywane przez jednostki umiejętności oraz kwalifikacje były zrozumiałe
oraz łatwo porównywalne między krajami, a także – by promowały mobilność wśród pracowników.
Obecnie (2018 r.) klasyfikacja ESCO jest dostępna w 27 językach (w 24 językach UE, islandzkim,
norweskim i arabskim) za pośrednictwem platformy ESCO:
https://ec.europa.eu/esco/portal/home
Klasyfikacja ESCO została oparta na trzech filarach i pokazuje w sposób systematyczny relacje między
nimi:
• Zawody: https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation
• Umiejętności/Kompetencje: https://ec.europa.eu/esco/portal/skill
• Kwalifikacje: https://ec.europa.eu/esco/portal/qualification

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

•
•

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 986, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz.
1688, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 150, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1803,
z późn. zm.).
Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1849).
Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 296).
Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 578).
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 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania
niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.
1478, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1289, 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.).
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•
•
•

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 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:
•
•
•
•
•

Jaśkiewicz P., Olejniczak A.: Gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie. Nowe zasady
funkcjonowania systemu w 2013 r. Seria: Finanse publiczne w praktyce, 2013.
Lipińska D.: Gospodarka odpadowa i wodno-ściekowa. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,
2016.
Mostowska A. (red.): Ustawa o odpadach. Komentarz. Wydawnictwo C.H. Beck, 2014.
Radecki W.: Ustawa o odpadach. Komentarz (stan prawny na 03.10.2016 r.). Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska, 2016.
Rosik-Dulewska Cz.: Podstawy gospodarki odpadami. Wydawnictwo PWN, 2015.

Zasoby internetowe [dostęp: 10.07.2018]:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
Ministerstwo
Środowiska
–
Krajowy
plan
gospodarki
odpadami
2022:
https://www.mos.gov.pl/komunikaty/szczegoly/news/krajowy-plan-gospodarki-odpadami-2022
Nowoczesna Gospodarka Odpadami: http://www.e-gospodarkaodpadami.pl
Ogólnopolski miesięcznik poświęcony w całości szeroko pojętej idei recyklingu:
http://www.recykling.pl/recykling/index/page/KEE
Projekt GreenCompIT: http://greencompit.eu
Portal branżowy – Gospodarka odpadami: http://odpady.net.pl
Portal Komunalny: https://portalkomunalny.pl
Portal samorządowy: http://www.portalsamorzadowy.pl
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji: http://www.cp.org.pl
Stowarzyszenie Rada Regionalnych Instytucji Przetwarzania Odpadów Komunalnych:
http://radaripok.pl
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
Awans zawodowy

Definicja pojęcia
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.
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Czynności
zawodowe

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

Edukacja formalna

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

Edukacja
pozaformalna

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

Efekty uczenia się

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

Europejskie Ramy
Kwalifikacji (ERK)

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

Kody
niepełnosprawności

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

Kompetencje
społeczne

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

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”.
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Sektorowa Rama
Kwalifikacji (SRK)

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

Sprawności
sensomotoryczne

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

Stanowisko pracy

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

Tytuł zawodowy

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

Umiejętności

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

Uprawnienia
zawodowe

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

Uczenie się
nieformalne

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

Walidacja

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

Wiedza

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

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

Nazwa pojęcia

Definicja

1

Belownice

Rodzaj prasy do pakowania odpadów stałych
i materiałów przeznaczonych dla instytucji odzysku
(recyklingu).
Odpady zielone oraz spożywcze i kuchenne
z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów
zbiorowego żywienia, jednostek handlu
detalicznego.
Wytwarzanie odpadów i gospodarowanie odpadami
(zbieranie, transport, przetwarzanie, nadzór,
unieszkodliwianie i obrót odpadami).

2

Bioodpady

3

Gospodarka
odpadami

4

Instalacje

Maszyny i urządzenia do przetwarzania odpadów.

5

Krajowy plan
gospodarki odpadami

Obejmuje zakres działań niezbędnych dla
zapewnienia zintegrowanej gospodarki odpadami
w kraju.

6

Magazynowanie
odpadów

Czasowe przechowywanie odpadów.

7

Mechaniczne
i biologiczne
przetwarzanie
odpadów

8

Obrót odpadami

9
10

Ocena jakościowa
odpadów
Ocena organoleptyczna

11

Odpady medyczne

Procesy mechanicznego i biologicznego
przetwarzania odpadów z możliwym połączeniem w
jeden zintegrowany proces technologiczny mający
na celu odzysk, w tym recykling, odzysk energii,
termiczne przekształcanie lub składowanie.
Organizowanie przetwarzania (czyli procesy odzysku
lub unieszkodliwiania) odpadów wraz
z prowadzeniem jakościowej i ilościowej ewidencji
odpadów niebezpiecznych.
Oszacowanie właściwości odpadów za pomocą
określonych mierników.
Ocena cech wyrobu (surowca, towaru, produktu) na
podstawie wrażeń odbieranych za pomocą zmysłów
(smaku, węchu, wzroku, dotyku, słuchu).
Odpady powstające w związku z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań
i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny.

12

Odpady niebezpieczne

13

Odpady
weterynaryjne

14

Odzysk
(unieszkodliwianie
odpadów)

Każda substancja lub przedmiot, stanowiące
zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, których
posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć lub do ich
pozbycia się jest obowiązany.
Odpady powstające w związku z badaniem,
leczeniem zwierząt lub świadczeniem innych usług
weterynaryjnych.
Wykorzystanie odpadów jako surowce wtórne.
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15

Przetwarzanie

Procesy odzysku lub unieszkodliwiania,
w tym przygotowanie poprzedzające
odzysk lub unieszkodliwianie.

16

Przygotowanie do
ponownego użycia

Odzysk polegający na sprawdzeniu, czyszczeniu lub
naprawie, w ramach którego produkty lub części
produktów stają się przydatne.

17

Punkt Selektywnej
Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK)
Recykling

Punkt przyjmowania wyselekcjonowanych odpadów
komunalnych, w tym wielkogabarytowych.

18

19

20

Regionalne instalacje
przetwarzania
odpadów
komunalnych
Selektywne zbieranie
odpadów

21

Separator
optoelektroniczny

22

Sita bębnowe
i wibracyjne
Skład morfologiczny
odpadów

23

24

Składowisko odpadów

25

Środki ochrony
indywidualnej
i zbiorowej

26

Tymczasowy magazyn
odpadów

27

Unieszkodliwianie
odpadów

28

Urządzenia
chwytakowe
Urządzenia do
wstępnej obróbki
odpadów

29

Odzysk, w ramach którego odpady są ponownie
przetwarzane na produkty, materiały lub substancje
wykorzystywane w pierwotnym lub innych celach.
RIPOK – regionalny zakład zagospodarowania
odpadów o mocy przerobowej wystarczającej do
przyjmowania i przetwarzania odpadów spełniający
wymagania najlepszej dostępnej techniki.
Zbieranie określonego typu odpadów w celu
ułatwienia sposobu przetwarzania, obejmuje
jedynie rodzaje odpadów charakteryzujących się
takimi samymi właściwościami i takim samym
charakterem.
Służy do rozdzielania i recyklingu z tworzyw
sztucznych frakcji nieprzewodzących (separacja
zachodzi na sucho).
Urządzenia służące do przesiewania odpadów.
Wyodrębnione umownie składniki odpadów
charakteryzujące się określonymi właściwościami,
mającymi istotny wpływ na procesy technologiczne,
jakim mogą być poddawane odpady komunalne
stałe.
Obiekt budowlany przeznaczony do składowania
odpadów.

Środki ochrony indywidualnej to urządzenia lub
wyposażenie przeznaczone do noszenia bądź
trzymania przez pracownika w celu ochrony przed
zagrożeniami.
Środki ochrony zbiorowej to środki przeznaczone do
ochrony grupy ludzi przed niebezpiecznymi
i szkodliwymi czynnikami występującymi
pojedynczo lub łącznie w środowisku pracy.
Magazyn służący do tymczasowego składowania
odpadów przed ich transportem do miejsc
przetwarzania.
Proces, który nie polega na odzyskiwaniu
produktów, nawet jeżeli wtórnym skutkiem takiego
procesu jest odzysk substancji lub energii.
Szczypce do zbierania i urządzenia do przeładunku
odpadów.
Urządzenia mające na celu usunięcie odpadów
wielkogabarytowych i rozdrobnieniu odpadów
w celu ich homogenizacji (wytwarzania jednorodnej
mieszaniny).
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30

Wytwórca odpadów

Każdy, którego działalność lub bytowanie powoduje
powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca
odpadów).

31
32

Zakłady przetwórstwa
surowców
Zapobieganie
powstawaniu
odpadów

Zakłady przemysłowe, w których przerabia się
różnego rodzaju surowce na dużą skalę.
Środki (działania) zastosowane w odniesieniu do
produktu, materiału lub substancji, zanim staną się
one odpadami.

33

Zbieranie odpadów

Gromadzenie odpadów przed ich transportem do
miejsc przetwarzania, w tym wstępne sortowanie.

34

Zużyty sprzęt
elektryczny
i elektroniczny (ZSEE)

Sprzęt elektryczny lub elektroniczny, który jest
odpadem, w tym wszystkie części składowe,
podzespoły i produkty zaopatrzenia stanowiące
część produktu w momencie jego usuwania
(elektroodpady).
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ZASTOSOWANIE INFORMACJI O ZAWODACH
Wsparcie dla pracowników i klientów instytucji rynku pracy w zakresie:

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

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

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