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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Operator maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej węgla 811203

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu



Mechanik maszyn i urządzeń przeróbczych.
Przeróbkarz.

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


8112 Mineral and stone processing plant operators.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):


Sekcja B – Górnictwo i wydobywanie.

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





analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe) oraz źródeł internetowych,
analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych
Służb Zatrudnienia,
badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w listopadzie 2018 r.,
zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji
i jakości informacji o zawodach.

Autorzy i eksperci opiniujący
Zespół Ekspercki:




Jarosław Buczyński – Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Jastrzębie -Zdrój.
Magdalena Mrozkowiak – DORADCA Consultants Ltd. Sp. z o.o., Gdynia.
Grzegorz Śliwiński – Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK "Budryk", Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:






Anna Będzińska – DORADCA Consultants Ltd. Sp. z o.o., Gdynia.
Wojciech Gostomski – DORADCA Consultants Ltd. Sp. z o.o., Gdynia.
Joanna Gralak-Merchel – DORADCA Consultants Ltd. Sp. z o.o., Gdynia.
Jolanta Religa – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:



Krzysztof Koczur – Polska Grupa Górnicza S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit, Bieruń.
Paweł Siemiatkowski – Polska Grupa Górnicza S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały, Łaziska Górne.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:


Janusz Figurski – Centralna Komisja Egzaminacyjna, Warszawa.
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Rafał Golec – NSZZ Solidarność. Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A., Lublin.

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


2. OPIS ZAWODU
2.1. Synteza zawodu
Operator maszyn i urządzeń do przeróbki9 mechanicznej węgla eksploatuje maszyny
wykorzystywane podczas przetwarzania nadawy10 uzyskanej w procesie eksploatacji wyrobisk
górniczych na sortymenty15, czyli grupy ziaren czystego węgla.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Podstawowym zadaniem operatora maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej węgla jest
eksploatacja, regulacja oraz konserwacja maszyn i urządzeń, a także stały nadzór nad prawidłowym
przebiegiem procesu przeróbki mechanicznej kopalin. Operator wykonując zadania zawodowe
korzysta z dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR)2 producenta maszyn i urządzeń do przeróbki
mechanicznej węgla.
Sposoby wykonywania pracy
Operator maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej węgla wykonuje pracę ręcznie
i mechanicznie, z zastosowaniem właściwych narzędzi oraz sprzętów i urządzeń. Jego praca polega
m.in. na:
 przygotowywaniu do pracy maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej węgla,
 wykonywaniu procesów klasyfikacji3, wzbogacania19 i rozdrabniania nadawy14,
 nadzorowaniu procesów klasyfikacji, wzbogacania i rozdrabniania nadawy,
 eksploatowaniu maszyn i urządzeń stosowanych do odwadniania koncentratu8, odmulania oraz
odpylania nadawy i suszenia koncentratu,
 naprawianiu usterek maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej węgla,
 kontrolowaniu jakości wyrobu finalnego.
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
Stanowiskiem pracy operatora maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej węgla jest z reguły
pojedyncza maszyna lub urządzenie umiejscowione w odpowiednio do tego celu przystosowanym
i wyposażonym pomieszczeniu, np. hali. Operator maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej
węgla pracuje w pomieszczeniach zamkniętych, sztucznie oświetlonych i wentylowanych.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.
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Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Operator maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej węgla w działalności zawodowej
wykorzystuje m.in.:
– pompy, sprężarki, wentylatory,
– klasyfikatory hydrauliczne4,
– kruszarki i młyny do rozdrabniania nadawy,
– przenośniki taśmowe11 i zgrzebłowe12,
– urządzenia dźwignicowe18,
– kołowroty kopalnianie7,
– klucze maszynowe6,
– klucze dynamometryczne5,
– odmulacze wody,
– odpylacze,
– przyrządy kontrolno-pomiarowe (np. suwmiarki, mikromierze, sprawdziany),
– komplety narzędzi naprawczych (np. klucze maszynowe, przecinaki, śrubokręty).
Organizacja pracy
Operator maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej węgla, w zależności od miejsca pracy,
wykonywanych zadań zawodowych i liczby osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie, pracuje
indywidualnie lub zespołowo. Może współpracować z innymi działami zakładu górniczego, np.
z oddziałem szybowym. Osobę pracującą w tym zawodzie obowiązuje ośmiogodzinny dzień pracy,
w systemie jedno-, dwu- lub trzyzmianowym, w stałych godzinach pracy. Formą zatrudnienia
operatora maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej węgla, po odbyciu okresu próbnego, jest
umowa o pracę.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
Operator maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej węgla może być narażony m.in. na
następujące zagrożenia:
 pyły szkodliwe dla zdrowia,
 zagrożenia pożarowe,
 porażenia prądem elektrycznym,
 poparzenia łukiem elektrycznym,
 pochwycenie przez elementy wirujące i ruchome maszyn i urządzeń,
 upadek z wysokości,
 zagrożenia chemiczne,
 wybuch pyłu węglowego13.

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód operator maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej węgla
ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
 ogólna wydolność fizyczna,
 sprawność układu mięśniowego,
 sprawność układu kostno-stawowego,
 sprawność narządu wzroku,
 sprawność zmysłu dotyku,
 sprawność narządu słuchu,
 sprawność narządów równowagi;
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w kategorii sprawności sensomotorycznych
 koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 zręczność rąk,
 zręczność palców,
 ostrość wzroku,
 ostrość słuchu,
 rozróżnianie barw,
 czucie dotykowe,
 zmysł równowagi;
w kategorii sprawności i zdolności
 zdolność koncentracji uwagi,
 rozumowanie logiczne,
 uzdolnienia techniczne,
 współdziałanie i współpraca w zespole (grupie);
w kategorii cech osobowościowych
 gotowość do współdziałania,
 ciekawość poznawcza,
 dbałość o jakość pracy,
 samodzielność,
 samokontrola,
 dokładność,
 rzetelność,
 zainteresowania techniczne,
 odpowiedzialność za działania zawodowe.
Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
Praca operatora maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej węgla pod względem wydatku
energetycznego należy do prac średnio ciężkich. Występuje w niej również obciążenie umysłowe,
związane, np. z analizowaniem, rozwiązywaniem problemów i podejmowaniem decyzji.
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu operator maszyn i urządzeń do przeróbki
mechanicznej węgla są m.in.:
 choroby psychiczne,
 epilepsja,
 zaburzenia równowagi,
 choroby skórne, alergie,
 choroby ograniczające sprawność manualną.
WAŻNE:
O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.
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2.5. Wykształcenie, tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane
do podjęcia pracy w zawodzie
Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie
Do podjęcia pracy w zawodzie operator maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej węgla
wymagane jest wykształcenie na poziomie branżowej szkoły I stopnia z grupy zawodów pokrewnych
(dawniej zasadnicza szkoła zawodowa).
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie
Podjęcie pracy w zawodzie operator maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej węgla ułatwiają:
 dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w pokrewnych zawodach szkolnych, tj.: technik
przeróbki kopalin stałych, technik mechanik, ślusarz oraz mechanik-monter maszyn i urządzeń,
 świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodach pokrewnych, tj.: technik przeróbki kopalin
stałych, technik mechanik, ślusarz oraz mechanik-monter maszyn i urządzeń:
 MG.35 Prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałych,
 MG.36 Organizacja procesu przeróbki kopalin stałych,
 MG.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń,
 MG.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
Dodatkowymi atutami przy zatrudnieniu operatora maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej
węgla są m.in.:
 suplementy Europass (w języku polskim i angielskim), wydawane na prośbę zainteresowanego
przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
 certyfikaty lub zaświadczenia potwierdzające przeszkolenie w zakresie budowy i obsługi
konkretnych maszyn w miejscu swojej pracy z uwzględnieniem wymogów branży, w jakiej
pracuje,
 uprawnienia na eksploatację przenośników taśmowych i przenośników zgrzebłowych,
 uprawnienia na obsługę urządzeń dźwigowych,
 uprawnienia na eksploatację urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych16,
 uprawnienia na wykonywanie prac spawalniczych17.
Operator maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej węgla może poszerzać kompetencje
zawodowe poprzez uzyskanie dodatkowych uprawnień, często niezbędnych w samodzielnej pracy
zawodowej.
Po odbyciu instruktażu wstępnego (2 tygodnie) i okresu szkoleniowego (3 miesiące) oraz nabyciu
doświadczenia (1 rok) w zakładzie pracy, przedsiębiorstwo kieruje pracownika na odpowiednie kursy
celem uzyskania dodatkowych uprawnień, np. do eksploatacji przenośników taśmowych
i przenośników zgrzebłowych. Kurs ma na celu przygotowanie pracowników do bezpiecznej
eksploatacji przenośników taśmowych i zgrzebłowych. Uczestnicy kursu zapoznają się z budową,
zasadą działania oraz praktyczną obsługą przenośników stosowanych w krajowym górnictwie
węglowym.
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 rozwoju zawodowego w zawodzie operator maszyn i urządzeń do przeróbki
mechanicznej węgla to:
 uczestniczenie w szkoleniach branżowych, warsztatach tematycznych dotyczących branży
górniczej i mechanicznej,
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po zdaniu egzaminu dojrzałości, dalsze kształcenie na studiach wyższych na kierunkach
technicznych.

Możliwości awansu zawodowego w zawodzie operator maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej
węgla obejmują pracę na stanowisku osoby dozoru ruchu w zakładzie górniczym, w oddziale
przeróbki kopalin. Mogą być to następujące stanowiska:
 dozorca mechaniczny w oddziale przeróbki kopalin,
 sztygar mechaniczny w oddziale przeróbki kopalin,
 sztygar oddziałowy w oddziale przeróbki kopalin,
 nadsztygar mechaniczny w oddziale przeróbki kopalin,
 kierownik działu przeróbki kopalin.
Możliwości potwierdzania kompetencji
Obecnie (2018 r.) w zawodzie operator maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej węgla nie ma
możliwości potwierdzania kompetencji zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej.
Okręgowe Komisje Egzaminacyjne oferują możliwość potwierdzania kompetencji zawodowych
przydatnych w zawodzie operator maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej węgla, wchodzących
w skład zawodu (pokrewnego):
 technik przeróbki kopalin stałych:
 MG.35 Prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałych,
 MG.36 Organizacja procesu przeróbki kopalin stałych,
 ślusarz, mechanik-monter maszyn i urządzeń oraz technik mechanik, w zakresie kwalifikacji:
 MG.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń,
 MG.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
Po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego dla dorosłych powyższe kwalifikacje cząstkowe
można potwierdzić, zdając egzaminy organizowane przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.
Kolejnym etapem potwierdzenia kompetencji zawodowych jest ukończenie szkoły średniej
o specjalności mechanicznej oraz zdanie egzaminu w Okręgowym Urzędzie Górniczym na stanowisko
osoby dozoru.
Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz
Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

2.7. Zawody pokrewne
Osoba zatrudniona w zawodzie operator maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej węgla może
rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
S

Technik mechanik
S
Technik przeróbki kopalin stałych
S
Ślusarz
S
Mechanik-monter maszyn i urządzeń
Operator maszyn i urządzeń do przerobu torfu
Operator maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej rud
Operator maszyn i urządzeń do rozdrabniania i sortowania surowców mineralnych
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Kod zawodu
311504
311706
722204
723310
811201
811202
811204
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3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie operator maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej węgla wykonuje
różnorodne zadania, do których należą w szczególności:
Z1 Eksploatowanie maszyn i urządzeń do klasyfikacji nadawy.
Z2 Eksploatowanie maszyn i urządzeń do wzbogacania nadawy.
Z3 Eksploatowanie maszyn i urządzeń do rozdrabniania nadawy.
Z4 Prowadzenie procesu odwadniania koncentratu.
Z5 Prowadzenie procesu odmulania.
Z6 Prowadzenie procesu odpylania nadawy i suszenia koncentratu.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Prowadzenie procesu klasyfikacji, wzbogacania
i rozdrabniania nadawy
Kompetencja zawodowa Kz1: Prowadzenie procesu klasyfikacji, wzbogacania i rozdrabniania
nadawy obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, do realizacji których wymagane są
odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z1 Eksploatowanie maszyn i urządzeń do klasyfikacji nadawy
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:














Procedury wykonywania klasyfikacji nadawy
w zakładzie przeróbczym;
Dokumentację techniczno-ruchową maszyn
i urządzeń do klasyfikacji nadawy;
Budowę maszyn i urządzeń do klasyfikacji
nadawy;
Zasady pracy maszyn i urządzeń do klasyfikacji
nadawy;
Zasady wymiany rusztów stosowanych do
klasyfikacji mechanicznej nadawy;
Klasyfikację sortymentów węgla;
Zasady pracy klasyfikatorów hydraulicznych;
Zasady pracy urządzeń stosowanych w procesie
transportu nadawy do klasyfikacji;
Zasady konserwacji maszyn i urządzeń do
klasyfikacji nadawy.










Wykonywać klasyfikację nadawy w zakładzie
przeróbczym według określonych procedur;
Korzystać z dokumentacji techniczno-ruchowej
maszyn i urządzeń do klasyfikacji nadawy;
Rozróżniać podzespoły maszyn i urządzeń do
klasyfikacji nadawy;
Obsługiwać maszyny i urządzenia do klasyfikacji
nadawy;
Wymieniać ruszt w maszynie stosowanej do
klasyfikacji mechanicznej nadawy;
Rozróżniać sortymenty węgla;
Eksploatować klasyfikatory hydrauliczne;
Eksploatować urządzenia do transportu nadawy
w procesie klasyfikacji;
Wykonywać konserwację maszyn i urządzeń do
klasyfikacji nadawy.

Z2 Eksploatowanie maszyn i urządzeń do wzbogacania nadawy
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Procedury przeprowadzania wzbogacania
nadawy w zakładzie przeróbczym;
Dokumentację techniczno-ruchową maszyn
i urządzeń do wzbogacania nadawy;
Budowę maszyn i urządzeń do wzbogacania
nadawy;
Zasady pracy maszyn i urządzeń do wzbogacania
nadawy;
Zasady pracy urządzeń stosowanych do
transportu nadawy do wzbogacania;
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Wykonywać wzbogacanie nadawy w zakładzie
przeróbczym według określonych procedur;
Korzystać z dokumentacji techniczno-ruchowej
maszyn i urządzeń do wzbogacania nadawy;
Rozróżniać podzespoły maszyn i urządzeń do
wzbogacania nadawy;
Obsługiwać maszyny i urządzenia do
wzbogacania nadawy;
Eksploatować urządzenia do transportu nadawy
w procesie wzbogacania;
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Sposoby konserwacji maszyn i urządzeń do
wzbogacania nadawy.

Wykonywać konserwację maszyn i urządzeń do
wzbogacania nadawy.

Z3 Eksploatowanie maszyn i urządzeń do rozdrabniania nadawy
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 Sposoby rozdrabniania nadawy w zakładzie
przeróbczym;
 Dokumentację techniczno-ruchową kruszarek
i młynów do rozdrabniania nadawy;
 Budowę kruszarek i młynów do rozdrabniania
nadawy;
 Zasady pracy kruszarek i młynów do
rozdrabniania nadawy;
 Zasady pracy urządzeń stosowanych do
transportu nadawy do rozdrabniania;
 Sposoby konserwacji maszyn i urządzeń do
rozdrabniania nadawy.

 Wykonywać rozdrabnianie nadawy w zakładzie
przeróbczym według określonych procedur;
 Korzystać z dokumentacji techniczno-ruchowej
kruszarek i młynów do rozdrabniania nadawy;
 Rozróżniać podzespoły kruszarek i młynów do
rozdrabniania nadawy;
 Eksploatować kruszarki i młyny do rozdrabniania
nadawy;
 Eksploatować urządzenia do transportu nadawy
do rozdrabniania;
 Wykonywać konserwację maszyn i urządzeń do
rozdrabniania nadawy.

3.3. Kompetencja zawodowa Kz2: Prowadzanie operacji pomocniczych w zakładzie
przeróbczym
Kompetencja zawodowa Kz2: Prowadzanie operacji pomocniczych w zakładzie przeróbczym
obejmuje zestaw zadań zawodowych Z4, Z5, Z6, do realizacji których wymagane są odpowiednie
zbiory wiedzy i umiejętności.
Z4 Prowadzenie procesu odwadniania koncentratu
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 Sposoby i procedury wykonywania odwadniania
węgla;
 Dokumentację techniczno-ruchową maszyn
i urządzeń do odwadniania węgla;
 Budowę maszyn i urządzeń do odwadniania
węgla;
 Zasady pracy maszyn i urządzeń do odwadniania
węgla;
 Zasady pracy urządzeń stosowanych w procesie
transportu produktu do odwadniania;
 Sposoby konserwacji maszyn i urządzeń do
odwadniania węgla.

 Wykonywać odwadnianie węgla według
określonych procedur;
 Korzystać z dokumentacji techniczno-ruchowej
maszyn i urządzeń do odwadniania węgla;
 Rozróżniać podzespoły maszyn i urządzeń do
odwadniania węgla;
 Eksploatować maszyny i urządzenia do
odwadniania węgla;
 Eksploatować urządzenia do transportu produktu
do odwadniania;
 Wykonywać konserwację maszyn i urządzeń do
odwadniania węgla.

Z5 Prowadzenie procesu odmulania
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 Sposoby odmulania wody z procesów
wzbogacania;
 Dokumentację techniczno-ruchową urządzeń do
odmulania wody;
 Budowę urządzeń do odmulania wody;
 Zasady pracy urządzeń do odmulania wody;

 Wykonywać odmulanie wody z procesów
wzbogacania według określonych procedur;
 Korzystać z dokumentacji techniczno-ruchowej
urządzeń do odmulania wody;
 Rozróżniać podzespoły urządzeń do odmulania
wody;
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 Zasady pracy urządzeń stosowanych w procesie
transportu wody do odmulania;
 Sposoby konserwacji urządzeń do odmulania
wody.

 Eksploatować urządzenia do odmulania wody;
 Eksploatować urządzenia do transportu wody do
odmulania;
 Wykonywać konserwację urządzeń do odmulania
wody.

Z6 Prowadzenie procesu odpylania nadawy i suszenia koncentratu
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 Metody odpylania nadawy i suszenia
koncentratu;
 Dokumentację techniczno-ruchową maszyn
i urządzeń do odpylania nadawy i suszenia
koncentratu;
 Budowę maszyn i urządzeń do odpylania nadawy
i suszenia koncentratu;
 Zasady pracy maszyn i urządzeń do odpylania
nadawy i suszenia koncentratu;
 Zasady pracy urządzeń stosowanych w procesie
transportu nadawy i koncentratu do odpylania
oraz suszenia;
 Zasady konserwacji maszyn i urządzeń do
odpylania nadawy i suszenia koncentratu.

 Wykonywać odpylanie nadawy oraz suszenie
koncentratu według określonych procedur;
 Korzystać z dokumentacji techniczno-ruchowej
maszyn i urządzeń do odpylania nadawy
i suszenia koncentratu;
 Rozróżniać podzespoły maszyn i urządzeń do
odpylania nadawy i suszenia koncentratu;
 Eksploatować maszyny i urządzenia do odpylania
nadawy i suszenia koncentratu;
 Eksploatować urządzenia do odpylania nadawy
i suszenia koncentratu;
 Wykonywać konserwację maszyn i urządzeń do
odpylania nadawy i suszenia koncentratu.

3.4. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie operator maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej węgla powinien
posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań
zawodowych.
W szczególności pracownik jest gotów do:






Ponoszenia odpowiedzialności za skutki swoich działań związanych z pracami przy przeróbce
mechanicznej węgla.
Podejmowania działania i współdziałania w trakcie przeróbki mechanicznej węgla.
Dbania o własny rozwój, dokształcanie się i doskonalenie w zakresie przeróbki mechanicznej
węgla.
Oceniania działań własnych oraz współpracowników.
Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową właściwą dla środowiska operatora maszyn
i urządzeń.

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
operator maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej węgla.
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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 operator maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej węgla.

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 operator maszyn i urządzeń do przeróbki
mechanicznej węgla 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
W Polsce funkcjonuje kilkadziesiąt zakładów górniczych wydobywających węgiel, w których na
wyposażeniu są maszyny i urządzenia do przeróbki mechanicznej węgla. W tych przedsiębiorstwach
zatrudnionych jest nawet kilkuset operatorów maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej węgla.
Osoba na tym stanowisku najczęściej pracuje w zakładach wydobywających węgiel kamienny.
Operator maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej węgla z przynajmniej pięcioletnim
doświadczeniem jest chętnie przyjmowany do pracy w krajach Unii Europejskiej, np. w Czechach.
Osoba wykonująca ten zawód może również znaleźć pracę w zakładach związanych z przemysłem
elektromaszynowym, które zajmują się, m.in.:
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eksploatacją maszyn i urządzeń,
produkcją maszyn lub urządzeń,
serwisowaniem i diagnostyką maszyn i urządzeń,
transportem, montażem, demontażem i relokacją na stanowiskach pracy maszyn i urządzeń,
czyszczeniem, naprawą i konserwacją maszyn i urządzeń.

WAŻNE:
Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:
http://oferty.praca.gov.pl
Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na
dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018 r.]:
Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:
http://mz.praca.gov.pl
https://www.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe
Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl
Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:
Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl
Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl
Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl
Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl
Pomorskie – http://www.porp.pl
Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl
Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl
Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynkupracya
Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl
Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:
http://zielonalinia.gov.pl
Portal Prognozowanie Zatrudnienia:
www.prognozowaniezatrudnienia.pl
Portal EU Skills Panorama:
http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en
Europejski portal mobilności zawodowej EURES:
https://eures.praca.gov.pl
https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach
zawodu
Kształcenie
Obecnie (2018 r.) w ramach systemu kształcenia zawodowego w Polsce nie prowadzi się kształcenia
w zawodzie operator maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej węgla.
Szkolenie
Pracodawcy we własnym zakresie prowadzą przeszkolenie wstępne nowo zatrudnionych osób.
Szkolenia dodatkowe organizowane są przez pracodawcę, komercyjne firmy szkoleniowe lub uczelnie
wyższe, np. kurs obsługi maszyn i urządzeń zakładu przeróbki mechanicznej węgla w kopalniach
węgla kamiennego, kurs obsługi przenośników taśmowych, kurs obsługi kołowrotów.
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WAŻNE:
Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach
zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018 r.]:
Szkolnictwo wyższe:
www.wybierzstudia.nauka.gov.pl
Szkolnictwo zawodowe:
https://www.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-zawodowe-i-ustawiczne
http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod
http://zrp.pl
Szkolenia zawodowe:
Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris
Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
Inne źródła danych:
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl
Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

4.3. Zarobki osób wykonujących dany zawód/daną grupę zawodów
Obecnie (2018 r.) wynagrodzenie osób pracujących w zawodzie operator maszyn i urządzeń do
przeróbki mechanicznej węgla jest zróżnicowane i mieści się z reguły w przedziale od 2500 zł do
5000 zł brutto miesięcznie w przeliczeniu na jeden etat.
Poziom wynagrodzenia uzależniony jest między innymi od doświadczenia pracownika oraz jego stażu
pracy.
W większości zakładów górniczych do wynagrodzenia podstawowego należy doliczyć premie
uznaniowe lub nagrody jubileuszowe i barbórkowe.
WAŻNE:
Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność.
Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018 r.]:
Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy
Przykładowe portale informujące o zarobkach:
https://wynagrodzenia.pl/gus
https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach
https://sedlak.pl/raporty-placowe
https://zarobki.pracuj.pl
https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen
https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie
W zawodzie operator maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej węgla 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 wadami narządu wzroku (04-O), jeśli posiadana wada jest skorygowana odpowiednimi szkłami
optycznymi lub soczewkami kontaktowymi, które zapewniają ostrość widzenia,
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z dysfunkcją narządu słuchu (03-L), pod warunkiem, że niepełnosprawność ta jest możliwa do
skorygowania za pomocą aparatów słuchowych,
z innymi rodzajami niepełnosprawności wynikającymi z chorób układu krążenia, oddechowego,
pokarmowego, moczowo-płciowego i in. – pod warunkiem, że praca nie wymaga znacznego
wysiłku fizycznego oraz/lub jest zorganizowana jest w taki sposób, aby pracownik miał możliwość
regularnego przyjmowania leków i dokonywania niezbędnych zabiegów pielęgnacyjno-medycznych (np. zastrzyków insulinowych).

WAŻNE:
Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie
po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

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: 31.10.2018 r.








Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
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 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2126,
z późn. zm.).
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie planów ruchu zakładów
górniczych (Dz. U. poz. 2293).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
(Dz. U. poz. 1663).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy
programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 860, z późn. zm.).
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Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. 622, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań
dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1118).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie
górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz. U. poz. 1229).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk
drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym –
poziomy 1–8 (Dz. U. poz. 537).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 227).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zagrożeń naturalnych
w zakładach górniczych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1702, z późn. zm.).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń
technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. poz. 1468).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do
stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. Nr 99, poz. 1003, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r.
w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych
urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193, poz. 1890).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez
pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania
kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz.
849, z późn. zm.).

Literatura branżowa:








Honysz J.: Górnictwo. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2011.
Marciniak-Kowalska J., Wójcik-Osip E.: Badania procesu flotacji wielostrumieniowej węgla.
Górnictwo i geoinżynieria. Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków 2009.
Pilarczyk J.: Poradnik inżyniera. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2003.
Probierz K.: Zarys podziemnego górnictwa węglowego. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej,
Gliwice 2007.
Strzałkowski P.: Górnictwo ogólne. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2015.
Wyciszczok S.: Maszyny i urządzenia górnicze. Wydawnictwo REA, Konstancin-Jeziorna 2011.
Zubrzycki J.: Maszyny przeróbcze i urządzenia powierzchni kopalń. Przeróbka mechaniczna.
Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2014.

Zasoby internetowe [dostęp: 31.10.2018]:





Akademia Górniczo-Hutnicza: http://www.agh.edu.pl
Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
COIG S.A.: http://www.coig.pl/gornictwo
Główny Instytut Górnictwa: http://www.gig.eu

16

INFORMACJA O ZAWODZIE – Operator maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej węgla (811203)













Informator dotyczący egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach technicznych:
https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.: http://www.jsw.pl
Ministerstwo Energii: http://www.me.gov.pl/Gornictwo
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie: http://www.oke.jaworzno.pl
Politechnika Śląska: http://www.polsl.pl
Polska Grupa Górnicza S.A.: http://www.pgg.pl
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Portal Gospodarczy: http://www.wnp.pl/gornictwo
Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS: http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardyorzecznictwa-lekarskiego-zus
Wyższy Urząd Górniczy: http://www.wug.gov.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

Definicja pojęcia

Awans zawodowy

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

Czynności
zawodowe

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

Edukacja formalna

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

Edukacja
pozaformalna

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

Efekty uczenia się

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

Europejskie Ramy
Kwalifikacji (ERK)

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

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

Kompetencje
społeczne

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

Kompetencje
kluczowe

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

Kompetencja
zawodowa

Kwalifikacja

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

Polska Rama
Kwalifikacji (PRK)

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

Potwierdzanie
kompetencji

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

Sektorowa Rama
Kwalifikacji (SRK)

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

Sprawności
sensomotoryczne

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

Stanowisko pracy

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

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.

18

INFORMACJA O ZAWODZIE – Operator maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej węgla (811203)

Umiejętności

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

Uprawnienia
zawodowe

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

Uczenie się
nieformalne

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

Walidacja

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

Wiedza

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

Wykształcenie

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

Zadanie zawodowe

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

Zawód

Zintegrowany
System Kwalifikacji
(ZSK)

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

Zintegrowany
Rejestr Kwalifikacji
(ZRK)

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

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

Nazwa pojęcia

1

Automatyzacja

2

Dokumentacja
techniczno-ruchowa (DTR)

3

Klasyfikacja nadawy

Definicja

Źródło

Dział nauki i techniki obejmujący teorię i praktykę
realizacji urządzeń zapewniających samoczynne (bez
udziału człowieka lub z ograniczonym jego udziałem)
działanie maszyn, mechanizmów i instalacji.
Zakres informacji umożliwiający identyfikację
maszyny, bezpieczną jej obsługę oraz prowadzenie
prac konserwacyjnych.

https://encyklopedia.pwn.pl/ha
slo/automatyka;3872574.html
[dostęp: 31.10.2018 r.]

Wydzielanie grup ziaren o wymiarach mieszczących
się w określonych przedziałach, czyli klasach
ziarnowych.
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4

Klasyfikator
hydrauliczny

Urządzenie służące do rozdzielania mieszaniny ziaren
w środowisku ciekłym, opartym na zasadzie prawa
grawitacji.
Zasada działania klasyfikatorów hydraulicznych
polega na tym, że cząstki ciała stałego, przesuwają
się wzdłuż aparatu, unoszone przez strumień cieczy
i jednocześnie opadają w dół. W zależności od
prędkości opadania ziarna osiadają w różnych
częściach składowych urządzenia klasyfikującego.
Dzięki temu otrzymuje się częściowe bądź całkowite
rozdzielenie materiału.
Klucz z urządzeniem sprężynowym umożliwiającym
regulację siły dokręcania.

5

Klucz
dynamometryczny

6

Klucz maszynowy

Klucz płaski służący do obsługi (zakręcania lub
odkręcania) połączeń śrubowych.

7

Kołowrót kopalniany

8

Koncentrat

Maszyna przeznaczona do mechanizacji prac
związanych z transportem na trasach nachylonych
do 4°. Przystosowana do transportu linowego po
torach. Kołowrót można stosować do przetaczania,
np. wagonów kolejowych, wozów, platform.
Produkt końcowy o maksymalnej koncentracji
czystego węgla otrzymywany w wyniku przeróbki
mechanicznej węgla.

9

Maszyny
i urządzenia
przeróbcze

10

Nadawa

11

Przenośnik
taśmowy

12

Przenośnik
zgrzebłowy

13

Pył węglowy

Ziarna węgla przechodzące przez sito o wymiarach
oczek równych 1x1 mm.

14

Rozdrabnianie nadawy

Dzielenie ziaren większych na mniejsze przez podział
na części, kruszenie dużych brył, aby oddzielić węgiel
od skały płonnej (kamienia).

Urządzenia i maszyny służące do przeróbki
mechanicznej kopalin. Rozmieszczone
w odpowiedniej kolejności wykonują operacje
technologiczne (przeróbcze) konieczne do uzyskania
odpowiedniego składu ziarnowego w produkcie
końcowym.
Urobek kierowany do zakładu przeróbki
mechanicznej kopalin, który zmienia nazwę na
nadawę i jest tam przetwarzany na sortymenty, czyli
grupy ziaren czystego węgla o określonych
wymiarach.
Jedna z podstawowych metod transportu
stosowanych w zakładach górniczych
(odkrywkowych i podziemnych). Urządzenie
wykorzystywane do transportu urobku na dłuższe
i krótsze dystanse na taśmach.
Maszyna służąca do transportu urobku w stalowych
rynnach za pomocą przymocowanych do łańcuchów
poprzecznych elementów.
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https://sjp.pwn.pl/slowniki/klu
%20cz%20dynamometryczny.h
tml [dostęp: 31.10.2018 r.]
https://portalnarzedzi.pl/artyk
ul/klucze-maszynowe-plaskieczesc-i-podstawoweinformacje
[dostęp: 31.10.2018 r.]
http://www.niwka.pl/produkty
/maszyny-nowe/elektrycznykolowrot-obiegowy-eko-d30-tp
[dostęp: 31.10.2018 r.]
Wyciszczok S.: Maszyny
i urządzenia górnicze.
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Rozporządzenie Ministra
Środowiska z dnia 29 stycznia
2013 r. w sprawie zagrożeń
naturalnych w zakładach
górniczych (t.j. Dz. U. z 2015 r.
poz. 1702, z późn. zm.)
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.
nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20
130000230
[dostęp: 31.10.2018 r.]
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15

Sortymenty

Wydzielone grupy ziaren w procesie sortowania
stanowiące gotowy produkt handlowy.

16

Uprawnienia do
eksploatacji urządzeń
elektroenergetycznych

Świadectwa kwalifikacyjne do eksploatacji urządzeń,
instalacji i sieci elektroenergetycznych, wydawane
przez komisje kwalifikacyjne. Dokument
potwierdzający posiadanie wymagań
kwalifikacyjnych do wykonywania danego rodzaju
pracy na danym stanowisku.

17

Uprawnienia do
wykonywania prac
spawalniczych

18

Urządzenie
dźwignicowe

Uprawnienia niezbędne do procesów: ręcznego
cięcia termicznego, zgrzewania, ręcznego lutowania
oraz zmechanizowanego i automatycznego
wykonywania prac spawalniczych.
Rodzaj urządzenia przeznaczonego do transportu
osób lub towarów.

19

Wzbogacanie nadawy

Wydzielanie z nadawy grupy ziaren o tych samych
cechach mineralnych:
 koncentrat − zbiór ziaren czystego węgla,
 produkt pośredni − zbiór ziaren w dużej bryle
skały,
 odpady − zbiór ziaren kamienia.
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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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