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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Operator sprzętu komputerowego 351302

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu




Informatyk.
Operator komputerów.
Serwisant komputerowy.

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


3513. Computer network and systems technicians.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):


Sekcja J – Informacja i komunikacja.

1.4. Notka metodologiczna, autorzy i eksperci opiniujący
Notka metodologiczna
Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:
 analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe), źródeł internetowych oraz
wyników badań i analiz prowadzonych w projekcie SPO RZL (2006–2007) „Opracowanie
i upowszechnianie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych”,
 analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu
Publicznych Służb Zatrudnienia,
 badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w maju 2018 r.,
 zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji
i jakości informacji o zawodach.
Autorzy i eksperci opiniujący
Zespół Ekspercki:




Marek Mieńkowski – EUROSOFT Sp. z o.o., Radom.
Piotr Tretyn – Enamor Sp. z o.o., Gdynia.
Tomasz Sułkowski – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:




Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Ireneusz Woźniak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Małgorzata Szpilska – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:



Paweł Pirosz – Zespół Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte, Radom.
Tomasz Nowakowski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn.
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Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Dariusz Tomczak – Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Oddział Białostocki, Białystok.
Piotr Golonko – neoWEB, Białystok.

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 sprzętu komputerowego obsługuje i serwisuje sprzęt komputerowy, urządzenia
peryferyjne, urządzenia dostępowe, sieci lokalne i zapewnia ich bezpieczne oraz prawidłowe
działanie.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Głównym celem pracy operatora sprzętu komputerowego jest zapewnienie sprawnego działania
infrastruktury informatycznej4 i umożliwienie użytkownikom wykonywanie swojej pracy w oparciu
o tę infrastrukturę. Operator sprzętu komputerowego prowadzi analizę wydajności sprzętu
komputerowego oraz dokonuje analizy jego podatności na różnego rodzaju zagrożenia, np.
nieautoryzowanego dostępu. Ponadto utrzymuje urządzenia peryferyjne w stanie gotowości,
zapewnia bezpieczeństwo energetyczne (zasilacze awaryjne) i monitoruje urządzenia sieciowe oraz
dostępowe. Do jego obowiązków należy:
 wykrywanie awarii w infrastrukturze informatycznej i ich usuwanie,
 prowadzenie okresowych przeglądów sprzętu komputerowego,
 instalowanie aktualizacji i optymalizowanie wydajności komputerów,
 dbanie o bezpieczeństwo informatyczne sprzętu, użytkowników i danych,
 archiwizowanie i zabezpieczanie kopii danych według ustalonych standardów,
 monitorowanie usług związanych z dostępem do internetu,
 zabezpieczanie danych osobowych i kopii instalacyjnych oprogramowania.
Sposoby wykonywania pracy
Praca operatora sprzętu komputerowego jest związana z realizowaniem zleceń od użytkowników
sprzętu komputerowego. Przedmiotem tych zleceń jest zazwyczaj usuwanie powstałych podczas
użytkowania usterek i awarii sprzętu oraz oprogramowania. Z tego względu operator sprzętu
komputerowego często komunikuje się z użytkownikami infrastruktury informatycznej. Swoją pracę
może wykonywać lokalnie – bezpośrednio na sprzęcie komputerowym lub zdalnie, za pośrednictwem
specjalistycznego oprogramowania umożliwiającego zdalny dostęp.
Operator sprzętu komputerowego w małych środowiskach informatycznych może wykonywać swoje
zadania samodzielnie. W większych środowiskach operator sprzętu komputerowego jest członkiem
zespołu, składającego się ze specjalistów z różnych dziedzin informatyki. Operator w przypadku
bardziej skomplikowanych problemów bywa zmuszony do kontaktu z działem pomocy technicznej
producenta danego sprzętu lub oprogramowania. Kontakt taki odbywa się najczęściej
z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji.

4

INFORMACJA O ZAWODZIE – Operator sprzętu komputerowego 351302
Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2. Kompetencje
zawodowe.

2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja
pracy)
Warunki pracy
Operator sprzętu komputerowego pracuje w pomieszczeniach biurowych, specjalistycznych
serwerowniach12, halach produkcyjnych, serwisach sprzętu komputerowego, centrach danych lub
innych miejscach użytkowania infrastruktury informatycznej. Większość tych miejsc zazwyczaj spełnia
wysokie standardy wyposażenia, a więc są to pomieszczenia klimatyzowane, dobrze oświetlone,
monitorowane.
W przypadku naprawiania sprzętu komputerowego znajdującego się np. w halach produkcyjnych,
operator sprzętu komputerowego może pracować w trudnych warunkach: dużym hałasie lub innych
niekorzystnych warunkach środowiskowych – w zależności od rodzaju produkcji. Operator sprzętu
komputerowego w warunkach takich nie pracuje na stałe, a jedynie w czasie usuwania awarii czy
konserwacji sprzętu.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Operator sprzętu komputerowego nadzoruje prawidłowość funkcjonowania całej infrastruktury
informatycznej będącej pod jego opieką. Naprawy sprzętowe realizuje za pomocą:
 wkrętarek i wkrętaków ręcznych,
 mierników elektrycznych i mierników sieci LAN,
 kart i aparatury diagnostycznej,
 stacji lutowniczych.
Do napraw wykorzystuje również części zamienne.
Naprawy oprogramowania operator sprzętu komputerowego wykonuje za pomocą oprogramowania
diagnostycznego, serwisowego i programistycznego. Naprawy infrastruktury sieciowej5 realizuje za
pomocą zaciskarek RJ4517, noża krosowniczego10, analizatorów sieci, testera połączeń sieciowych14,
urządzeń zamiennych.
Organizacja pracy
Praca w zawodzie operator sprzętu komputerowego ma charakter ciągły lub zadaniowy. W trybie
ciągłym prowadzi on stały nadzór nad infrastrukturą informatyczną i na bieżąco wykonuje serwis
sprzętu lub oprogramowania. W trybie zadaniowym prowadzi zaplanowane wymiany sprzętu,
instalację oprogramowania i migrację danych9.
W przypadku instytucji działających w więcej niż jednej lokalizacji, operator sprzętu komputerowego
musi się liczyć z wyjazdami, gdyż nie wszystkie prace można wykonać zdalnie.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
Operator sprzętu komputerowego podczas wykonywania czynności zawodowych powinien ściśle
stosować się do standardów bezpieczeństwa obsługi sprzętu zasilanego napięciem 230V.
W przeciwnym razie grozi mu porażenie prądem elektrycznym. Poza tym praca w tym zawodzie nie
wiąże się z występowaniem specyficznych zagrożeń dla zdrowia lub życia.
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2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód operator sprzętu komputerowego ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
 sprawność układu kostno-stawowego,
 sprawność układu mięśniowego,
 sprawność kończyn górnych,
 sprawność narządu wzroku,
 sprawność narządów słuchu;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 ostrość wzroku,
 ostrość słuchu,
 rozróżnianie barw,
 spostrzegawczość,
 zręczność rąk,
 zręczność palców;
w kategorii sprawności i zdolności
 uzdolnienia matematyczne,
 zdolność pracy w szybkim tempie,
 zdolność koncentracji uwagi,
 rozumowanie logiczne,
 wyobraźnia i myślenie twórcze,
 dobra pamięć,
 podzielność uwagi,
 zdolność do współdziałania,
 zdolność przekonywania,
 łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie;
w kategorii cech osobowościowych
 samodzielność,
 samokontrola,
 zainteresowania informatyczne,
 rzetelność,
 dociekliwość,
 odporność na stres,
 cierpliwość,
 wytrzymałość na długotrwały wysiłek intelektualny,
 kreatywność,
 predyspozycje do długotrwałej pracy w pozycji siedzącej,
 łatwość przechodzenia z jednej czynności do drugiej,
 wytrwałość,
 dokładność,
 gotowość do ustawicznego uczenia się oraz dzielenia się wiedzą.
Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.3. Kompetencje społeczne; 3.4. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.
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Wymagania zdrowotne
Do pracy w zawodzie wymagane są zdolności do komunikowania się oraz sprawność fizyczna,
umożliwiająca transportowanie i obsługę elementów infrastruktury informatycznej.
Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu jest poważna wada wymowy, wzroku i słuchu oraz
niepełnosprawność intelektualna, które mogą być przeszkodą do wykonywania pracy zgodnie
z oczekiwaniami klienta.
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 operator sprzętu komputerowego preferowane jest wykształcenie
średnie techniczne z obszaru informatyki.
Pracodawcy preferują przy zatrudnianiu absolwentów szkół średnich w zawodach pokrewnych:
technik informatyk oraz technik teleinformatyk.
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Nie ma wymogów formalnych w zakresie niezbędnych kwalifikacji czy uprawnień, dopuszczających
do wykonywania zawodu operator sprzętu komputerowego.
Atutami przy zatrudnieniu w tym zawodzie są:
 udokumentowane doświadczenie na identycznym lub pokrewnym stanowisku pracy,
 posiadanie zaświadczeń (certyfikatów) o ukończeniu specjalistycznych kursów i szkoleń,
związanych z obsługą naprawą sprzętu komputerowego,
 posiadanie uprawnień do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci o napięciu do 1 kV,
 certyfikaty potwierdzające znajomość języka angielskiego oraz oprogramowania
specjalistycznego,
 posiadanie prawa jazdy kat. B.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie
kompetencji w ramach zawodu.

2.6. Możliwości rozwoju zawodowego, awansu i potwierdzania kompetencji
Możliwości rozwoju zawodowego i awansu
Operator sprzętu komputerowego nabywa doświadczenie i poznaje specyfikę branży poprzez
rozwiązywanie coraz bardziej skomplikowanych problemów, związanych z działaniem sprzętu
komputerowego. Swoją wiedzę i doświadczenie zdobywa więc w sposób praktyczny. Operator
sprzętu komputerowego powinien doskonalić kompetencje zawodowe, studiując czasopisma
branżowe i pozyskując informacje zawarte na fachowych portalach internetowych oraz biorąc udział
w warsztatach i szkoleniach specjalistycznych.
Stanowiska pracy, na których pracuje operator sprzętu komputerowego, mogą różnić się w zależności
od miejsca zatrudnienia. W praktyce operator może więc odpowiadać za poprawność działania kilku
komputerów lub całej infrastruktury informatycznej, na którą składają się setki różnych urządzeń. Od
wielkości nadzorowanej infrastruktury informatycznej zależy jego pozycja zawodowa oraz możliwości
awansu. Operator sprzętu komputerowego, po zdobyciu odpowiedniego doświadczenia, może
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zarządzać zespołem, który odpowiada za utrzymanie poprawności działania infrastruktury
informatycznej przedsiębiorstwa.
Możliwości rozwoju zawodowego stwarza również ukończenie studiów na kierunkach
i w specjalnościach związanych z utrzymaniem systemów informatycznych. Wówczas operator
sprzętu komputerowego będzie mógł pełnić funkcje kierownicze.
Możliwości potwierdzania kompetencji
Obecnie (2018 r.) w zawodzie operator sprzętu komputerowego nie ma możliwości potwierdzania
kompetencji zawodowych zarówno w edukacji formalnej, jak i pozaformalnej.
Od 1 stycznia 2020 r. będzie istniała możliwość potwierdzenia kompetencji w zawodach pokrewnych
(szkolnych):
 technik informatyk, w zakresie kwalifikacji:
EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci,
EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych,
 technik teleinformatyk, w zakresie kwalifikacji:
EE.10 Montaż, uruchamianie oraz utrzymywanie urządzeń i sieci teleinformatycznych,
EE.11 Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami.
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 sprzętu komputerowego może rozszerzać swoje
kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
Specjalista zastosowań informatyki
Administrator systemów komputerowych
Inżynier systemów i sieci komputerowych
S
Technik teleinformatyk
Konserwator sieci i systemów komputerowych
S
Technik informatyk
Operator systemów komputerowych

Kod
zawodu
251902
252201
252302
351103
351201
351203
351303

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie operator sprzętu komputerowego wykonuje różnorodne zadania, do których
należą w szczególności:
Z1 Diagnozowanie i naprawianie systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych oraz urządzeń
sieciowych.
Z2 Instalowanie aktualizacji oprogramowania oraz konserwowanie sprzętu komputerowego.
Z3 Optymalizowanie działania i konfigurowanie sprzętu komputerowego i urządzeń sieciowych.
Z4 Zapewnianie bezpieczeństwa pracy systemu komputerowego, sieci lokalnej oraz punktów
dostępu do internetu.
Z5 Zapewnianie bezpieczeństwa danych przechowywanych na dyskach sprzętu komputerowego
oraz udostępnionych w udziałach sieciowych15.
8
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Z6 Zapewnianie bezpieczeństwa usług internetowych.
Z7 Przechowywanie i zabezpieczanie instalacyjnych wersji oprogramowania, danych potrzebnych do
instalacji oprogramowania oraz danych osobowych.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Zapewnianie prawidłowości
komputerowego, urządzeń sieciowych i usług internetowych

działania

sprzętu

Kompetencja zawodowa Kz1: Zapewnianie prawidłowości działania sprzętu komputerowego,
urządzeń sieciowych i usług internetowych obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5,
Z6, Z7, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z1 Diagnozowanie i naprawianie systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych oraz
urządzeń sieciowych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:











Zasady funkcjonowania sprzętu
komputerowego;
Uwarunkowania pojawiania się usterek i awarii
infrastruktury informatycznej;
Zasady działania urządzeń wchodzących w skład
systemu komputerowego;
Zasady funkcjonowania sieci komputerowej.





Rozpoznawać awarie infrastruktury informatycznej;
Usuwać awarie infrastruktury informatycznej;
Zabezpieczać sieć komputerową przed
ingerencją osób nieposiadających uprawnień;
Rozpoznawać urządzenia wchodzące w skład
sprzętu komputerowego, podzespoły komputera
i urządzenia peryferyjne;
Dobierać urządzenia zamienne sprzętu
komputerowego i urządzeń peryferyjnych do
istniejącej infrastruktury.

Z2 Instalowanie aktualizacji oprogramowania oraz konserwowanie sprzętu komputerowego
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Zasady pobierania i instalowania aktualizacji;
Zasady utrzymania infrastruktury informatycznej
na wysokim poziomie sprawności;
Zasady wykonywania usług gwarancyjnych
i pogwarancyjnych przez dostawców sprzętu
i oprogramowania.





Dobierać metody i techniki przeprowadzania
aktualizacji;
Diagnozować stopień zużycia sprzętu
informatycznego i planować działania w celu
utrzymania sprzętu w sprawności;
Wykonywać niezbędne czynności związane
z konserwacją infrastruktury informatycznej.

Z3 Optymalizowanie działania i konfigurowanie sprzętu komputerowego i urządzeń sieciowych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Parametry użytkowe sprzętu informatycznego;
Poziom oczekiwań użytkowników infrastruktury
informatycznej;
Zasady funkcjonowania sieci komputerowej oraz
11
3
jej konfiguracji (routing , firewall , prawa
dostępu).






9

Prowadzić skuteczną komunikację z użytkownikami
w celu opracowania optymalnych parametrów
infrastruktury informatycznej;
Konfigurować sieć pod kątem wysokiego
bezpieczeństwa i nadawania praw dostępu
użytkownikom;
Wymieniać sprzęt, gdy nie spełnia kryteriów pod
względem wydajności;
Dobierać sprzęt według kompatybilności,
wydajności, sprawności, ceny, czasu gwarancji
producenta itd.
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Z4 Zapewnianie bezpieczeństwa pracy systemu komputerowego, sieci lokalnej oraz punktów
dostępu do internetu
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Zasady prowadzenia polityki bezpieczeństwa
w obrębie infrastruktury informatycznej;
Oprogramowanie służące do zapewnienia
bezpieczeństwa infrastruktury;
Zasady zachowania tajemnicy firmy;
Przepisy o ochronie danych osobowych
i zabezpieczeniu systemów informatycznych,
na których przechowywane są dane osobowe.




Instalować i konfigurować oprogramowanie
zapewniające bezpieczeństwo komputerów
oraz sieci komputerowej;
Nadawać użytkownikom prawa dostępu
do zasobów sieci;
Analizować zdarzenia naruszeń struktury sieci
i zainstalowanych aplikacji na komputerach
(ataki hakerskie).

Z5 Zapewnianie bezpieczeństwa danych przechowywanych na dyskach sprzętu komputerowego
oraz udostępnionych w udziałach sieciowych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Układ danych na dyskach, serwerach,
2
w chmurach ;
Zasady wykonywania kopii i składowania
danych;
Zasady udostępniania udziałów użytkownikom.





Prowadzić politykę przydzielania udziałów
użytkownikom;
Archiwizować dane, odtwarzać z archiwum,
zabezpieczać dane przed niepowołanym
naruszeniem;
Diagnozować i naprawić awarię sieci będącą
skutkiem naruszenia polityki bezpieczeństwa.

Z6 Zapewnianie bezpieczeństwa usług internetowych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Oprogramowanie służące do zapewnienia
bezpieczeństwa infrastruktury;
Zasady funkcjonowania usług internetowych;
Zagrożenia wynikające z korzystania z aplikacji
społecznościowych na komputerach służbowych.

Identyfikować potencjalne źródła zagrożeń;
Konfigurować zabezpieczenia usług internetowych;
Ograniczać dostęp do witryn i aplikacji
stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa
danych lub ataków hakerskich.

Z7 Przechowywanie i zabezpieczanie instalacyjnych wersji oprogramowania, danych
potrzebnych do instalacji oprogramowania oraz danych osobowych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Zasady bezpiecznego przechowywania nośników
6
oraz kluczy licencyjnych ;
Ryzyko ujawnienia kluczy licencyjnych osobom
niepowołanym;
Zasady związane z polityką zabezpieczania
danych osobowych.




Zabezpieczać miejsce przechowywania nośników
i kluczy licencyjnych;
Zarządzać dostępem do nośników i kluczy
licencyjnych;
Wykrywać zagrożenia i zabezpieczać przed
wyciekiem danych osobowych.

3.3. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie operator sprzętu komputerowego powinien posiadać kompetencje społeczne
niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

10
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W szczególności pracownik jest gotów do:







Ponoszenia odpowiedzialności za jakość i efektywność własnej pracy podczas obsługi i naprawy
sprzętu komputerowego.
Kierowania się zasadami etyki zawodowej, w tym przestrzegania zasad uczciwości, rzetelności,
poufności, szczególnie w zakresie danych pozyskanych od użytkowników sprzętu
komputerowego.
Tworzenia i rozwijania wzorów właściwego postępowania w zawodzie operatora sprzętu
komputerowego.
Dbania i utrzymywania trwałych relacji z użytkownikami sprzętu komputerowego.
Dokonywania samooceny i weryfikowania własnego działania w celu zapewnienia sprawności
i poprawności działania infrastruktury informatycznej.
Doskonalenia kompetencji zawodowych w sposób ustawiczny oraz śledzenia nowych rozwiązań
technologicznych, właściwych dla branży ICT.

3.4. 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 sprzętu komputerowego.

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 sprzętu komputerowego

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

3.5. Powiązanie kompetencji zawodowych z opisami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji
oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji
Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie operator sprzętu komputerowego nawiązują do
opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.
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Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny
dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu
Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:
 Zintegrowany System Kwalifikacji: https://www.kwalifikacje.gov.pl
 Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

4. ODNIESIENIE DO SYTUACJI ZAWODU NA RYNKU PRACY I MOŻLIWOŚCI
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie
Operator sprzętu komputerowego może znaleźć pracę w:
 urzędach administracji państwowej, samorządowej oraz lokalnej,
 przedsiębiorstwach, które wykorzystują w swojej pracy technologie komputerowe,
 szkolnictwie – na każdym poziomie,
 organizacjach i instytucjach, w których użytkownicy komputera nie mają wystarczającej wiedzy,
aby samodzielnie prowadzić czynności związane z utrzymaniem w gotowości systemów
komputerowych (komputerów wraz z urządzeniami peryferyjnymi, dostępowymi
i oprogramowaniem),
 serwisach sprzętu komputerowego,
 instytucjach, w których funkcjonują serwerownie oraz w centrach danych1.
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
Portal EU Skills Panorama:
http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en
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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 formalnego systemu kształcenia zawodowego w Polsce nie przygotowuje
się operatorów sprzętu komputerowego.
Kształcenie w zawodach pokrewnych – szkolnych: technik informatyk i technik teleinformatyk oferują
technika i szkoły policealne.
Natomiast kwalifikacyjne kursy zawodowe (dla osób dorosłych) w tych zawodach mogą prowadzić:
 publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe,
 niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych, prowadzące kształcenie
zawodowe,
 publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego,
ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 instytucje rynku pracy prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową,
 podmioty prowadzące działalność oświatową na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców.
Po zdaniu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną egzaminów ze wszystkich kwalifikacji
wchodzących w skład wymienionych wyżej zawodów (uzyskaniu świadectw potwierdzających
kwalifikacje w zawodzie) oraz po uzyskaniu odpowiedniego poziomu wykształcenia wydawany jest
dyplom, potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Na prośbę egzaminowanego może być również
wydany suplement Europass do dyplomu, potwierdzającego kwalifikacje.
Szkolenie
Operator sprzętu komputerowego powinien stale podnosić swoje umiejętności zawodowe,
uczestnicząc w kursach i szkoleniach z zakresu obsługi sprzętu i oprogramowania komputerowego.
Tematyka kursów dostępnych na rynku to na przykład:
 konfiguracja sprzętowa serwerów oraz stacji roboczych,
 instalacja systemów rezydentnych na serwerach i stacjach roboczych,
 zarządzanie środowiskiem systemu Microsoft Windows Server8 oraz różnych dystrybucji Linux7,
 konfiguracja i nadawanie praw użytkownikom domenowym w usłudze Microsoft Active
Directory16,
 konfiguracja i nadawanie praw użytkownikom w sieci LAN,
 zasady bezpieczeństwa i podatności na ataki w grupach roboczych,
 archiwizacja i odtwarzanie danych w sieciach LAN,
 użytkowanie, konserwacja i naprawa urządzeń skanujących i drukujących.
Wiedzę z zakresu pracy operatora sprzętu komputerowego można zdobywać także uczestnicząc
w specjalistycznych warsztatach, szkoleniach on-line, grupach dyskusyjnych. Cennym źródłem
informacji z zakresu pracy operatora sprzętu komputerowego są również dostępne w sieci internet
tutoriale, materiały wideo oraz branżowe portale internetowe.
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
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Szkolnictwo zawodowe:
https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-zawodowe
http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod
http://www.zrp.pl
Szkolenia zawodowe:
Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris
Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
Inne źródła danych:
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl
Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

4.3. Zarobki osób wykonujących dany zawód/daną grupę zawodów
Obecnie (2018 r.) wynagrodzenie osób pracujących w zawodzie operator sprzętu komputerowego
jest zróżnicowane i wynosi od 2000 zł do 5000 zł miesięcznie brutto w przeliczeniu na jeden etat.
W styczniu 2018 r. było to średnio 3800 zł brutto w przeliczeniu na jeden etat.
Poziom wynagrodzenia na ogół zależy od:
 wykształcenia,
 doświadczenia zawodowego,
 stażu pracy,
 wielkości i kapitału firmy,
 regionu zatrudnienia,
 wielkości infrastruktury informatycznej.
Można przyjąć, że wynagrodzenie w zawodzie kształtuje się w następujący sposób:
 osoby rozpoczynające pracę uzyskują zarobki w przedziale 2000−2500 zł brutto w przeliczeniu na
jeden etat,
 osoby o najwyższych kwalifikacjach (np. ukończone dwa kierunki studiów, znajomość języków
obcych) osiągają zarobki w przedziale 4000−5000 zł brutto w przeliczeniu na jeden etat.
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 operator sprzętu komputerowego jest możliwe zatrudnienie osób niepełnosprawnych.
Jest to uzależnione od stopnia niepełnosprawności.
Przy zastosowaniu odpowiednich regulacji w zakresie czasu pracy oraz prawidłowej ergonomii
stanowiska pracy dopuszczalne jest zatrudnienie w tym zawodzie osób:
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z niewielką dysfunkcją kończyn górnych (05-R), która nie wyklucza wykonywania pracy przy
komputerze; wymagane jest wówczas dostosowanie sprzętu komputerowego,
z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych (05-R); wymagane jest wówczas wyposażenie stanowiska
w uchwyty, poręcze, regulowaną wysokość krzesła, podnóżka i inne udogodnienia,
z dysfunkcją narządu wzroku (04-O), jeśli posiadana wada jest skorygowana odpowiednimi
szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi, które zapewnią ostrość widzenia,

Operator sprzętu komputerowego może pracować zdalnie, na komputerach w sieci WAN13
i niepełnosprawność ruchowa nie będzie w takim przypadku barierą do wykonywania zadań
zawodowych.
Ograniczona mobilność może być czynnikiem utrudniającym realizację niektórych czynności
zawodowych, np. związanych z transportem sprzętu.
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 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 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907, 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 i 1149).
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Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
1219, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy
programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 860, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. 622, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk
drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym –
poziomy 1–8 (Dz. U. poz. 537).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 227).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych
i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do
przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

Literatura branżowa:







Boddenberg U.B.: Windows Server8 2012 R2. Galileo Presss, 2013.
Kiek S.: Diagnostyka i naprawa płyt głównych. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2016.
Kowalski T.: Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych.
Wydawnictwo Helion, Gliwice 2013.
Kwaśny A.: Od skanera do drukarki. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2001.
Tanenbaum A.S.: Sieci komputerowe. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2012.
Weidman G.: Bezpieczny system w praktyce. Wyższa szkoła hackingu i testy penetracyjne.
Wydawnictwo Helion, Gliwice 2015.

Zasoby internetowe [dostęp: 10.07.2018]:











Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
Informator dotyczący egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik informatyk:
https://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/351203.pdf
Informator dotyczący egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik
teleinformatyk:
https://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/351103.pdf
Portal branżowy: www.komputerswiat
Portal branżowy: www.elektroda.pl
Portal branżowy: www.benchmark.pl
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS: http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardyorzecznictwa-lekarskiego-zus
Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Sektora Informatycznego (SRK IT):
http://kwalifikacje.edu.pl/sektorowa-rama-kwalifikacji-dla-sektora-informatycznego
Wyszukiwarka opisów zawodów: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacjazawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow
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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 umożliwiające 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.
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
społeczne
Kompetencje
kluczowe

Kompetencja
zawodowa

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

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.
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Zawód

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.

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

Centrum danych

2

Chmura

3

Firewall

4

Infrastruktura
informatyczna

Definicja
Połączenie specjalnie zaprojektowanego budynku,
ludzi, procedur, dokumentacji, odpowiednio
dobranego sprzętu i odpowiednio zaprojektowanej
serwerowni. W centrum danych wszystko, co się
dzieje, podporządkowane jest danym.
W serwerowniach umiejscowionych w centrum
danych znajdują się dziesiątki tysięcy serwerów
optymalnie wykorzystujących zarówno przestrzeń,
jak i systemy wspomagające.
Globalna sieć serwerów, z których każdy pełni inną
funkcję. Chmura nie jest czymś namacalnym. To
rozległa sieć serwerów zdalnych znajdujących się
w różnych miejscach na świecie. Serwery są
połączone i działają jak jeden ekosystem. Pełnią one
różne funkcje: przechowują dane i umożliwiają
zarządzenie nimi, obsługują aplikacje oraz
dostarczają zawartość lub usługi takie jak
strumieniowe przesyłanie materiałów wideo, poczta
internetowa, oprogramowanie biurowe i sieci
społecznościowe. Zamiast korzystać z danych
i plików na jednym komputerze lokalnym lub
osobistym, można uzyskiwać dostęp do nich
z dowolnego urządzenia połączonego z internetem –
informacje będą dostępne w dowolnym miejscu
i czasie.
Sprzęt lub program, który ma za zadanie ograniczać
dostęp użytkowników spoza sieci lokalnej dla
podniesienia jej bezpieczeństwa. Chroni przed
atakami sieciowymi, wirusami i innymi próbami
ingerencji w wewnętrzny ruch sieciowy. Program ten
może być zapisany w pamięci urządzenia sieciowego.
Wtedy mówi się o firewallu sprzętowym.
Cały sprzęt, oprogramowanie, sieci, wyposażenie
itp., które są wymagane do rozwoju, testowania,
monitorowania, kontroli lub obsługi aplikacji i usług
informatycznych. Określenie to obejmuje wszystkie
technologie informatyczne, ale nie dotyczy ludzi,
procesów i dokumentacji.
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5

Infrastruktura sieciowa

6

Klucz licencyjny

7

Linux

8

Microsoft Windows
Server

9

Migracja danych

10

Nóż krosowniczy

11

Routing sieciowy

12

Serwerownia

13

Sieć WAN

14

Tester połączeń
sieciowych

To podstawowe medium komunikacyjne w każdej
organizacji. Od jej jakości zależy dostępność
i bezpieczeństwo aplikacji biznesowych, systemów
komunikacji, procesów produkcyjnych,
a w konsekwencji sprawne działanie całego
przedsiębiorstwa. Jakość stosowanych rozwiązań
sieciowych ma bezpośredni wpływ na dostępność
całego systemu informatycznego w organizacji.
Z tego powodu wybór właściwej technologii,
zaprojektowanie rozwiązania i jego implementacja
mają krytyczne znaczenie dla funkcjonowania każdej
firmy.
Zbiór znaków służących do aktywacji
oprogramowania.
System operacyjny stosowany alternatywnie do
systemów operacyjnych firmy Microsoft. Linux jest
systemem otwartym, co oznacza, że jest on
rozprowadzany wraz z kodem źródłowym, który
można dowolnie zmieniać wedle swoich potrzeb,
udostępniać i instalować na dowolnej liczbie
komputerów. Zastrzeżonym znakiem towarowym
Linuxa jest pingwin.
Serwerowy system operacyjny firmy Microsoft.

Proces fizycznej transmisji danych z jednego
środowiska do innego, na przykład ze źródeł takich
jak pliki tekstowe, systemy ERP, relacyjne bazy
danych do centralnej bazy danych.
Narzędzie do zarabiania gniazd i paneli sieciowych.

Wyznaczanie trasy pomiędzy dwoma urządzeniami
w sieci oraz wysyłanie tą trasą pakietów. Zadaniem
routera jako węzłów pośrednich jest określenie
najlepszej ścieżki oraz przesłanie nadanych pakietów
do odbiorcy.
Specjalistyczne pomieszczenie przeznaczone do
pracy sprzętu serwerowego (serwery, macierze
dyskowe itp.) i sieciowego (przełączniki, routery itp.),
w którym występują odpowiednie warunki fizyczne
i środowiskowe. Serwerownia wyposażona jest
w urządzenia i instalacje, które gwarantują
niezawodną, ciągłą i bezpieczną pracę, co
bezpośrednio przekłada się na ciągłość działania
całego systemu informatycznego.
Sieć rozległa WAN (ang. Wide Area Network) to sieć
komunikacji danych, która rozciąga się na dużym
obszarze geograficznym, takim jak województwo,
region, kraj lub świat. Sieci WAN często korzystają
z infrastruktury transmisyjnej udostępnianej przez
dostawców, takich jak firmy telekomunikacyjne.
Narzędzie służące do pomiaru ciągłości okablowania
LAN. Umożliwia wykrycie błędnych połączeń, zwarć
oraz przerw w okablowaniu. Z jego pomocą można
testować połączenia wykonane skrętką UTP, FTP
zakończonych wtykami RJ45 oraz przewód
telefoniczny zakończony złączem RJ11. Urządzenie
składa się z dwóch części – zasadniczej i terminatora,
montowanych na dwóch końcach badanego odcinka
przewodu.
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Udział sieciowy

16

Usługa Microsoft
Active Directory

17

Zaciskarka RJ45

Folder znajdujący się na serwerze udostępniony
użytkownikowi w sieci lokalnej.
Usługa katalogowa, inaczej hierarchiczna baza
danych, częściowo związana z obiektową bazą
danych. Usprawnia zarządzanie relacjami między
ludźmi, sieciami, informacjami i urządzeniami
sieciowymi. Mogą być w niej zawarte obiekty takie
jak: użytkownicy, aplikacje, grupy, urządzenia
sieciowe i inne zasoby.
Za pomocą konsol graficznych administrator ma
wygodny dostęp do zasobów sieciowych
(użytkownicy, drukarki, aplikacje, grupy robocze,
woluminy, serwery baz danych, serwery plików
i inne obiekty).
Narzędzie umożliwiające zaciskanie wtyków
komputerowych RJ45 na kablach sieciowych.
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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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