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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Serwisant sprzętu komputerowego 742208

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu








Informatyk.
Konserwator komputerów.
Konserwator sprzętu komputerowego.
Monter-elektronik – naprawa sprzętu komputerowego.
Serwisant komputerowy.
Serwisant sprzętu informatycznego.
Serwisant (sprzętu) IT.

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


7422 Information and communications technology installers and servicers.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):


Sekcja S – pozostała działalność usługowa.

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 marcu 2019 r.,
 zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji
i jakości informacji o zawodach.
Autorzy i eksperci opiniujący
Zespół Ekspercki:




Ewa Jasińska – Zespół Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług, Radom.
Radosław Niemczewski – Centrum Kształcenia Praktycznego, Pleszew.
Tomasz Sułkowski – Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:




Krzysztof Symela – Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Ireneusz Woźniak – Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Mirosław Żurek – Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:



Witold Kostuj – Edukacja i Kształcenie Zawodowe. EKZ, Olsztyn.
Grażyna Mrozińska-Hotloś – Zespół Szkół Elektronicznych, Lublin.
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Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Robert Fleischer – TSD.RIF, Olsztyn.
Dariusz Tomczak – Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku,
Białystok.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2019 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
Serwisant sprzętu komputerowego serwisuje oprogramowanie8 i sprzęt komputerowy12
wykorzystywany przez użytkowników. Instaluje i konserwuje urządzenia peryferyjne17, konfiguruje
sprzęt komputerowy w zależności od potrzeb użytkowników.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Serwisant sprzętu komputerowego odpowiada za prawidłowe działanie sprzętu komputerowego
i urządzeń peryferyjnych. Przyjmuje od użytkownika sprzętu zgłoszenie o nieprawidłowościach w jego
działaniu, a następnie diagnozuje usterki i usuwa je, instaluje nowe oprogramowanie i aktualizacje,
wymienia uszkodzone podzespoły sprzętu. Naprawiony sprzęt przekazuje użytkownikowi i instruuje
go co do sposobu dalszego użytkowania. Serwisant sporządza kosztorys wykonanej usługi lub tworzy
niezbędną dokumentację, zgodnie z obowiązującymi w danej instytucji wewnętrznymi procedurami.
Serwisant konserwuje również sprzęt komputerowy i urządzenia peryferyjne, a więc m.in.: smaruje
mechanizmy urządzeń peryferyjnych, czyści układy chłodzenia, wymienia materiały eksploatacyjne,
dokonuje okresowych przeglądów. W zakresie jego obowiązków są również czynności związane
z odzyskiwaniem danych utraconych w wyniku awarii lub usterki sprzętu komputerowego,
tworzeniem kopii bezpieczeństwa6 danych, zainstalowaniem i uruchomieniem nowego sprzętu
komputerowego, a także migracją danych7 między różnymi komputerami.
Sposoby wykonywania pracy
Praca serwisanta sprzętu komputerowego polega m.in. na:
 dobieraniu i wykorzystywaniu oprogramowania diagnostycznego i monitorującego pracę
komputera,
 lokalizowaniu oraz usuwaniu uszkodzeń podzespołów komputera, usterek systemu operacyjnego
i aplikacji oraz uszkodzeń urządzeń peryferyjnych komputera,
 naprawianiu i konserwowaniu sprzętu komputerowego oraz wgrywaniu aktualizacji
oprogramowania,
 instalowaniu i konfigurowaniu systemu komputerowego13 oraz interfejsu sieciowego4,
 instalowaniu oprogramowania antywirusowego i zabezpieczającego sprzęt komputerowy przed
nieautoryzowanym dostępem,
 odzyskiwaniu danych użytkownika, utraconych np. w wyniku awarii, w tym także tworzeniu kopii
bezpieczeństwa danych,
 kontrolowaniu bieżącej konfiguracji systemów komputerowych i zasobów sieciowych18,
 dokonywaniu okresowych przeglądów sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych,
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konfigurowaniu kont użytkowników i dostępu do zasobów sieciowych,
tworzeniu i utrzymywaniu ewidencji sprzętu komputerowego,
instruowaniu użytkowników o zasadach bezpiecznego korzystania ze sprzętu komputerowego
i urządzeń peryferyjnych.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2. Kompetencja
zawodowa.

2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja
pracy)
Warunki pracy
Serwisant sprzętu komputerowego, w zależności od miejsca zatrudnienia, rodzaju i zakresu
realizowanych czynności serwisowych, może pracować w pomieszczeniach biurowych lub
specjalistycznych pracowniach, wyposażonych w niezbędne do pracy blaty robocze, sprzęt
i aparaturę testową. Pomieszczenia te są zazwyczaj klimatyzowanie i posiadają sztuczne oświetlenie.
Serwisant sprzętu komputerowego część zadań zawodowych może realizować również w domu
klienta lub u zleceniodawcy, a więc część czasu pracy poświęca na przemieszczanie się między
różnymi lokalizacjami – w zależności od rodzaju zleceń. Pracuje w z reguły w pozycji siedzącej.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Serwisant sprzętu komputerowego w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:
 wkrętaki różnego typu (płaskie, krzyżakowe, torx, zegarmistrzowskie, elektryczne),
 zestaw antyelektrostatyczny19,
 stacje lutownicze,
 zestaw różnych pęset,
 cążki boczne,
 przyrządy do zarabiania końcówek przewodów elektrycznych,
 zaciskarki okablowania sieciowego,
 multimetry analogowe lub cyfrowe,
 oscyloskop9,
 testery okablowania15,
 oprogramowanie diagnostyczne,
 sondy pomiarowe11 i impulsatory2,
 termometr na podczerwień,
 różnego rodzaju testery (tester kabli, tester pamięci, tester zasilaczy, tester płyt głównych),
 środki czyszczące i konserwujące, np.: pędzelki, sprężone powietrze, pałeczki z wacikami,
odkurzacz komputerowy,
 środki chemiczne, np.: smary silikonowe, środki i pianki czyszczące, antystatyczne środki
czyszczące, alkohol izopropylowy, pasty termoprzewodzące.
Organizacja pracy
Serwisant sprzętu komputerowego w zależności od rodzaju realizowanych zadań pracuje
indywidualnie lub współpracuje z innymi specjalistami informatyki, np. do spraw sieci komputerowych,
bezpieczeństwa systemów komputerowych, do spraw rozwoju oprogramowania.
W zależności od miejsca zatrudnienia serwisant sprzętu komputerowego może pracować w systemie
jednozmianowym (praca np. w jednostkach publicznych) lub pełnić całodobowe dyżury, również
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w dni wolne od pracy. Dotyczy to zwykle punktów serwisowych świadczących usługi 24 godziny na
dobę, 7 dni w tygodniu. Serwisant, w przypadku gdy świadczy usługi w domu klienta, bardzo często
musi też czas pracy dostosować do potrzeb zleceniodawcy.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
Serwisant sprzętu komputerowego w trakcie wykonywania pracy narażony jest m.in. na:
 skaleczenia o ostre krawędzie obudów sprzętu komputerowego,
 skaleczenia wynikające z użytkowania ostrych narzędzi ręcznych,
 nadmierne obciążenia wzroku wynikające z długotrwałej pracy przy komputerze, w zamkniętych
pomieszczeniach ze sztucznym oświetleniem,
 przeciążenie układu kostno-szkieletowego związane z pracą w pozycji siedzącej,
 porażenie prądem elektrycznym w przypadku niezachowania obowiązujących zasad BHP,
 nadmierne obciążenie słuchu przy podwyższonym poziomie hałasu urządzeń serwerowych,
 stres wynikający z kontaktu z konfliktowymi użytkownikami, presją czasu, zewnętrznymi
audytami oprogramowania.

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód serwisant sprzętu komputerowego ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych







ogólna wydolność fizyczna,
sprawność układu kostno-stawowego,
sprawność układu mięśniowego,
sprawność narządu wzroku,
sprawność narządu słuchu,
sprawność zmysłu dotyku;

w kategorii sprawności sensomotorycznych
 ostrość wzroku,
 rozróżnianie barw,
 czucie dotykowe,
 koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 spostrzegawczość,
 zręczność rąk,
 zręczność palców;
w kategorii sprawności i zdolności
 zdolność koncentracji uwagi,
 podzielność uwagi,
 dobra pamięć,
 uzdolnienia techniczne i informatyczne,
 rozumowanie logiczne,
 wyobraźnia i myślenie twórcze,
 łatwość przechodzenia z jednej czynności do drugiej,
 łatwość wypowiadania się w mowie i/lub w piśmie,
 zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji,
 współdziałanie i współpraca w zespole (grupie),
w kategorii cech osobowościowych
 gotowość do pracy w szybkim tempie,

6

INFORMACJA O ZAWODZIE – Serwisant sprzętu komputerowego 742208
















komunikatywność,
operatywność i skuteczność,
odpowiedzialność za działania zawodowe,
gotowość do współdziałania,
gotowość do pracy indywidualnej,
samodzielność,
samokontrola,
dyspozycyjność,
rzetelność,
dokładność,
odporność na działanie pod presją czasu,
radzenie sobie ze stresem,
zainteresowania techniczne,
zainteresowania informatyczne,
gotowość do ustawicznego uczenia się,

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.3. Kompetencje społeczne; 3.4. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
Do pracy w zawodzie serwisant sprzętu komputerowego wymagana jest ogólna sprawność fizyczna
umożliwiająca transportowanie i obsługę elementów infrastruktury informatycznej3 oraz dobry
wzrok, słuch i zręczność rak i palców. Pod względem wydatku energetycznego praca w tym zawodzie
należy do prac średnio ciężkich. Występują w niej również obciążenia umysłowe, związane np.
z analizowaniem i rozwiązywaniem problemów, podejmowaniem decyzji, działaniem pod presją
czasu, radzeniem sobie ze stresem czy komunikowaniem się z klientami.
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu są m.in.:
 wady wzroku i słuchu niepoddające się korekcji,
 daltonizm,
 zaburzenia widzenia barwnego, astygmatyzm,
 zaburzenia równowagi i lęk wysokości,
 podatność na alergie,
 nadmierna pobudliwość nerwowa,
 choroby neurologiczne powodujące gwałtowne, niekontrolowane ataki (np. epilepsje),
 niektóre choroby psychiczne.
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 serwisant sprzętu komputerowego preferowane wykształcenie
średnie o profilu informatycznym, np. w zawodach pokrewnych technik informatyk lub technik
teleinformatyk.

7

INFORMACJA O ZAWODZIE – Serwisant sprzętu komputerowego 742208
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Pracę w zawodzie serwisant sprzętu komputerowego może wykonywać osoba, która:
 uzyskała doświadczenie na podobnym stanowisku pracy bądź posiada doświadczenie wynikające
z realizacji własnych zainteresowań i pasji związanych z dziedziną informatyki,
 ukończyła szkolenia z zakresu serwisowania sprzętu komputerowego, odzyskiwania danych
z dysków twardych, administrowania systemami operacyjnymi14, które organizowane są
zazwyczaj w wyspecjalizowanych ośrodkach szkoleniowych.
Podjęcie pracy w zawodzie serwisant sprzętu komputerowego ułatwiają:
 dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w pokrewnych zawodach szkolnych technik
informatyk lub technik teleinformatyk,
 świadectwo potwierdzające kwalifikację: EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych,
urządzeń peryferyjnych i sieci, wyodrębnioną w zawodzie pokrewnym szkolnym technik
informatyk, uzyskane po spełnieniu wymagań formalnych i zdaniu egzaminu organizowanego
przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
 świadectwo potwierdzające kwalifikacje: EE.10 Montaż, uruchamianie oraz utrzymywanie
urządzeń i sieci teleinformatycznych oraz EE.11 Administrowanie sieciowymi systemami
operacyjnymi i sieciami, wyodrębnione w zawodzie pokrewnym szkolnym technik teleinformatyk,
uzyskane po spełnieniu wymagań formalnych i zdaniu egzaminu organizowanego przez
Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.
 uzyskanie certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje rynkowe: „Certyfikat umiejętności
komputerowych – poziom podstawowy” oraz „Odzyskiwanie danych z dysków twardych HDD”,
zgodnie z zasadami walidacji i certyfikacji kwalifikacji rynkowych wprowadzonych do
Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.
Dodatkowymi atutami przy zatrudnieniu są:
 posiadanie suplementu Europass (w języku polskim i angielskim), wydawanego na prośbę
zainteresowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne (do dyplomu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe),
 posiadanie certyfikatów i świadectw potwierdzających udział w szkoleniach z zakresu
serwisowania sprzętu komputerowego, odzyskiwania danych z dysków twardych,
administrowania systemami operacyjnymi lub pokrewnych,
 uprawnienia elektryczne – świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji do 1kV,
 prawo jazdy kategorii B,
 udokumentowane doświadczenie na identycznym lub pokrewnym stanowisku pracy,
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
Serwisant sprzętu komputerowego może:
 rozpocząć pracę od stanowiska młodszego serwisanta,
 wraz ze zdobywaniem doświadczenia zawodowego awansować na stanowisko serwisanta,
a następnie starszego serwisanta,
 po zdobyciu dalszego doświadczenia zawodowego, kompetencji organizacyjnych i w obszarze
kierowania ludźmi – awansować na stanowisko kierownicze nadzorujące pracę małego zespołu
pracowników,
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po poszerzeniu wiedzy z zakresu przedsiębiorczości pełnić funkcje kierownika zakładu
świadczącego usługi z zakresu serwisowania sprzętu komputerowego bądź prowadzić własną
działalność gospodarczą w tym zakresie,
dalej kształcić się w szkole technikum lub szkole policealnej (np. w zawodzie technik informatyk),
następnie po zdaniu matury i ewentualnym ukończeniu uczelni wyższej na kierunku
informatycznym pracować w branży informatycznej, na stanowiskach związanych np.
z projektowaniem i analizowaniem systemów teleinformatycznych, administrowaniem sieciami
komputerowymi, zastosowaniem informatyki, rozwojem oprogramowania bądź systemów
informatycznych.
założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą np. w zakresie serwisowania sprzętu
komputerowego,
doskonalić swoje umiejętności, uczestnicząc w szkoleniach branżowych,
rozwijać swoje kompetencje poprzez udział w kształceniu i/lub szkoleniu w zawodach
pokrewnych

Możliwości potwierdzania kompetencji
Obecnie (2019 r.) w zawodzie serwisant sprzętu komputerowego nie ma możliwości potwierdzania
kompetencji zawodowych w edukacji formalnej.
Okręgowe Komisje Egzaminacyjne oferują możliwość potwierdzenia kwalifikacji pełnych
w pokrewnych zawodach szkolnych (technik informatyk, technik teleinformatyk) oraz kwalifikacji
cząstkowych:
 dla zawodu technik informatyk, w zakresie kwalifikacji EE.08 Montaż i eksploatacja systemów
komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci,
 dla zawodu technik teleinformatyk, w zakresie kwalifikacji EE.10 Montaż, uruchamianie oraz
utrzymywanie urządzeń i sieci teleinformatycznych oraz EE.11 Administrowanie sieciowymi
systemami operacyjnymi i sieciami.
Serwisant sprzętu komputerowego można również potwierdzić kwalifikacje przydatne do
wykonywania zawodu, przystępując do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje rynkowe: „Certyfikat
umiejętności komputerowych – poziom podstawowy” oraz „Odzyskiwanie danych z dysków twardych
HDD”, zgodnie z zasadami walidacji i certyfikacji kwalifikacji rynkowych wprowadzonych do
Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.
Kompetencje zdobywane lub rozwijane w toku edukacji pozaformalnej i uczenia się nieformalnego
potwierdzają różnego rodzaju certyfikaty, zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniach.
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 serwisant sprzętu komputerowego może rozszerzać swoje
kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
S

Technik teleinformatyk
Konserwator sieci i systemów komputerowych
S
Technik informatyk
Operator sieci komputerowych
Operator sprzętu komputerowego
Monter-elektronik – sprzęt komputerowy

Kod zawodu
351103
351201
351203
351301
351302
742205
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3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie serwisant sprzętu komputerowego wykonuje różnorodne zadania, do których
należą w szczególności:
Z1 Konfigurowanie i optymalizowanie działania sprzętu komputerowego oraz urządzeń
peryferyjnych.
Z2 Diagnozowanie sprzętu komputerowego.
Z3 Wykonywanie przeglądów okresowych oraz konserwowanie sprzętu komputerowego i urządzeń
peryferyjnych.
Z4 Wykonywanie napraw sprzętu komputerowego.
Z5 Odzyskiwanie danych i tworzenie kopii bezpieczeństwa.

3.2. Kompetencja zawodowa
komputerowego

Kz1:

Konserwowanie

i

serwisowanie

sprzętu

Kompetencja zawodowa Kz1: Konserwowanie i serwisowanie sprzętu komputerowego obejmuje
zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory
wiedzy i umiejętności.
Z1 Konfigurowanie i optymalizowanie działania sprzętu komputerowego oraz urządzeń
peryferyjnych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:
















Parametry techniczne sprzętu komputerowego
i urządzeń peryferyjnych;
Sposoby konfiguracji systemu komputerowego
oraz interfejsów sieciowych;
Zasady instalacji i aktualizacji sterowników
urządzeń współpracujących z komputerem;
Zasady aktualizowania oprogramowania
systemowego i użytkowego;
Rodzaje oprogramowania użytkowego;
Rodzaje oprogramowania narzędziowego;
Metody testowania skuteczności zabezpieczeń
sprzętu komputerowego przed
nieautoryzowanym dostępem;
Oprogramowanie zabezpieczające sprzęt
komputerowy przed nieautoryzowanym
20
dostępem i złośliwym oprogramowaniem ;
Dobre praktyki w zakresie rozwiązywania
typowych problemów związanych z bieżącą
eksploatacją sprzętu komputerowego.
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Dobierać sprzęt komputerowy i urządzenia
peryferyjne do określonych zadań;
Instalować i konfigurować systemy
komputerowe oraz interfejsy sieciowe;
Instalować i aktualizować sterowniki urządzeń
współpracujących z komputerem;
Przeprowadzać aktualizację oprogramowania
systemowego i użytkowego;
Dobierać oprogramowanie użytkowe do
określonych zadań;
10
Dobierać i stosować programy narzędziowe ;
Przeprowadzać testy zabezpieczeń sprzętu
komputerowego przed nieautoryzowanym
dostępem;
Dobierać oprogramowanie zabezpieczające
sprzęt komputerowy przed nieautoryzowanym
dostępem i złośliwym oprogramowaniem;
Zabezpieczać komputery przed
nieautoryzowanym dostępem i złośliwym
oprogramowaniem;
Korzystać z przykładów dobrych praktyk
w zakresie rozwiązywania typowych problemów
związanych z bieżącą eksploatacją sprzętu
komputerowego.
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Z2 Diagnozowanie sprzętu komputerowego
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:














Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii,
ochrony środowiska podczas diagnozowania
sprzętu komputerowego;
Budowę i zasady działania komputerów
i urządzeń peryferyjnych;
Programy diagnozujące sprzęt komputerowy;
Działanie aplikacji systemowych i użytkowych;
Zasady konfiguracji sprzętu komputerowego;
Zasady diagnozowania sprzętu komputerowego;
Sposoby zarządzania kontami użytkowników
i dostępem do zasobów sieciowych;
Zasady przeprowadzania audytu
oprogramowania systemowego i użytkowego;
Zasady przeprowadzania testów
16
oprogramowania .













Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony
ppoż., ergonomii, ochrony środowiska podczas
diagnozowania sprzętu komputerowego;
Rozpoznawać urządzenia wchodzące w skład
sprzętu komputerowego, podzespoły
komputera;
Dobierać oprogramowanie diagnostyczne
i monitorujące pracę komputera i urządzeń
peryferyjnych;
1
Sprawdzać poprawność działania aplikacji
systemowych i użytkowych;
Sprawdzać poprawność konfiguracji sprzętu
i oprogramowania komputerowego;
Sprawdzać poprawność działania komputerów
i urządzeń peryferyjnych;
Zarządzać kontami użytkowników i dostępem do
zasobów sieciowych;
Przeprowadzać audyt zainstalowanego na
komputerach oprogramowania systemowego
i użytkowego;
Wykonywać testy oprogramowania.

Z3 Wykonywanie przeglądów okresowych oraz konserwowanie sprzętu komputerowego
i urządzeń peryferyjnych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:












Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż.,
ergonomii, ochrony środowiska podczas
wykonywania przeglądów oraz konserwowania
sprzętu komputerowego i urządzeń
peryferyjnych;
Problemy pojawiające się w trakcie użytkowania
sprzętu komputerowego;
Zakres prac konserwacyjnych komputerów
osobistych i urządzeń peryferyjnych;
Zasady dokumentowania przeprowadzonych
czynności konserwatorskich;
Oprogramowanie testujące sprzęt
komputerowy;
Zasady konfigurowania sprzętu
i oprogramowania komputerowego;
Zasady weryfikacji, aktualizacji i ewidencji
oprogramowania.
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Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony
ppoż., ergonomii, ochrony środowiska podczas
wykonywania przeglądów oraz konserwowania
sprzętu komputerowego i urządzeń
peryferyjnych;
Identyfikować problemy pojawiające się
w trakcie użytkowania sprzętu komputerowego;
Opracowywać harmonogram konserwacji
i aktualizacji zainstalowanego na komputerach
oprogramowania;
Określać zakres prac konserwatorskich sprzętu
komputerowego;
Przeprowadzać prace konserwatorskie
komputerów osobistych i urządzeń
peryferyjnych;
Rejestrować przeprowadzone czynności
konserwatorskie;
Posługiwać się oprogramowaniem testującym
sprzęt komputerowy;
Modyfikować konfigurację sprzętu
komputerowego w oparciu o przeprowadzone
testy;
Prowadzić dokumentację oprogramowania;
Aktualizować oprogramowanie.
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Z4 Wykonywanie napraw sprzętu komputerowego
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:



















Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż.,
ergonomii, ochrony środowiska podczas
wykonywania napraw sprzętu komputerowego;
Procedurę przyjmowania zgłoszenia w zakresie
nieprawidłowości działania sprzętu
komputerowego, aplikacji i urządzeń
peryferyjnych;
Dobre praktyki w zakresie rozwiązywania
typowych nieprawidłowości działania sprzętu
i oprogramowania komputerowego;
Rodzaje uszkodzeń i awarii komputerów,
systemów operacyjnych, aplikacji oraz urządzeń
peryferyjnych;
Zasady posługiwania się testerami i aparaturą
kontrolno-pomiarową w zakresie diagnozowania
uszkodzeń sprzętu komputerowego;
Oprogramowanie diagnostyczne;
Narzędzia służące do demontażu i montażu
sprzętu komputerowego;
Metody diagnozowania prawidłowości pracy
i naprawy oprogramowania komputerowego;
Zasady kosztorysowania wykonanych usług;
Sposoby ewidencjonowania napraw sprzętu
komputerowego i urządzeń peryferyjnych.



















Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony
ppoż., ergonomii, ochrony środowiska podczas
wykonywania napraw sprzętu komputerowego;
Przyjmować zgłoszenia w zakresie
nieprawidłowości działania sprzętu
komputerowego, aplikacji i urządzeń
peryferyjnych;
Usuwać typowe nieprawidłowości działania
sprzętu i oprogramowania komputerowego;
Lokalizować uszkodzenia komputerów,
systemów operacyjnych, aplikacji oraz urządzeń
peryferyjnych;
Diagnozować uszkodzenia sprzętu
komputerowego z wykorzystaniem testerów
i aparatury kontrolno-pomiarowej;
Diagnozować uszkodzenia sprzętu
komputerowego z wykorzystaniem
oprogramowania diagnostycznego;
Wykonywać demontaż i montaż sprzętu
komputerowego w zakresie umożliwiającym
naprawę lub wymianę uszkodzonych
podzespołów;
Eliminować nieprawidłowości pracy
oprogramowania komputerowego;
Współpracować ze specjalistycznym serwisem
w zakresie naprawy sprzętu i oprogramowania
komputerowego;
Sporządzać kosztorys naprawy sprzętu
komputerowego;
Rejestrować przeprowadzane naprawy sprzętu
komputerowego i urządzeń peryferyjnych;
Określać wskazania dla użytkownika po
wykonaniu naprawy sprzętu komputerowego.

Z5 Odzyskiwanie danych i tworzenie kopii bezpieczeństwa
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Rodzaje uszkodzeń plików i dysków twardych;
Oprogramowanie do odzyskiwania danych;
Zasady tworzenia kopii bezpieczeństwa;
Zasady filtrowania plików.
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Rozpoznawać rodzaje uszkodzeń plików i dysków
twardych;
Dobierać oprogramowanie do odzyskiwania
danych;
Sporządzać harmonogram tworzenia kopii
bezpieczeństwa;
Ustalać miejsce docelowe przechowywania kopii
bezpieczeństwa;
Ustalać okres przechowywania kopii
bezpieczeństwa;
Odzyskiwać dane i tworzyć kopie
bezpieczeństwa;
Stosować filtry plików.

INFORMACJA O ZAWODZIE – Serwisant sprzętu komputerowego 742208

3.3. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie serwisant sprzętu komputerowego powinien posiadać kompetencje
społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.
W szczególności pracownik jest gotów do:







Ponoszenia odpowiedzialności za jakość i efektywność własnej pracy podczas naprawy sprzętu
i oprogramowania komputerowego.
Wykonywania pracy samodzielnie i ewentualnego podejmowania współpracy w zespole
uczestniczącym w procesu serwisowania sprzętu audiowizualnego.
Dbania i utrzymywania trwałych relacji z użytkownikami sprzętu komputerowego.
Oceniania i weryfikowania wykonywanych przez siebie prac w zakresie serwisowania sprzętu
komputerowego.
Kierowania się zasadami etyki zawodowej, w tym przestrzegania zasad uczciwości, rzetelności,
poufności, szczególnie w zakresie danych pozyskanych od użytkowników sprzętu
komputerowego.
Doskonalenia własnych kompetencji zawodowych w sposób ustawiczny oraz śledzenia nowych
rozwiązań technologicznych w branży IT5.

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
serwisant 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 serwisant sprzętu komputerowego

Uwaga:
Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym
Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).
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3.5. Powiązanie kompetencji zawodowych z opisami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji
oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji
Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie serwisant sprzętu komputerowego nawiązują do
opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora
Informatycznego (SRK IT).
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
Serwisant sprzętu komputerowego zatrudnienie może znaleźć m.in. w:
 urzędach administracji państwowej, samorządowej oraz lokalnej,
 przedsiębiorstwach, które wykorzystują w swojej pracy technologie komputerowe,
 szkolnictwie,
 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),
 punktach serwisowych sprzętu komputerowego.
Może również prowadzić własną działalność gospodarczą np. w zakresie serwisowania sprzętu
komputerowego.
Ze względu na dynamiczny rozwój technologii informatycznych oraz informatyzację wszystkich gałęzi
gospodarki i coraz powszechnie stosowanie komputerów przez społeczeństwo, serwisant sprzętu
komputerowego jest zawodem poszukiwanym na rynku pracy we wszystkim regionach kraju.
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: 31.03.2019]:
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
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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 (2019 r.) w ramach systemu kształcenia zawodowego w Polsce nie przygotowuje się
kandydatów do pracy w zawodzie serwisant sprzętu komputerowego.
Technika i szkoły policealne oferują kształcenie w zawodach pokrewnych: technik informatyk, technik
teleinformatyk. Kwalifikacje w tych zawodach potwierdzają Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.
Kwalifikacyjne kursy zawodowe (dla dorosłych w ww. zawodach pokrewnych), umożliwiające
potwierdzanie kompetencji przydatnych do pracy w zawodzie serwisant sprzętu komputerowego, tj.:
EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci, EE.10
Montaż, uruchamianie oraz utrzymywanie urządzeń i sieci teleinformatycznych, EE.11
Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami, oferowane są przez:
 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.
Kwalifikacje EE.08, EE.10 i EE.11 potwierdzają (również w trybie eksternistycznym) Okręgowe Komisje
Egzaminacyjne.
Osoby, które uzyskały powyższe kwalifikacje, mają możliwość otrzymania również suplementu
Europass (w języku polskim i angielskim), wydawanego na prośbę zainteresowanego przez Okręgowe
Komisje Egzaminacyjne (do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe), co ma istotne
znaczenie w przypadku poszukiwania pracy za granicą.
Istnieje możliwość potwierdzania kwalifikacji rynkowych przydatnych do pracy w zawodzie, tj.:
„Certyfikat umiejętności komputerowych – poziom podstawowy” oraz „Odzyskiwanie danych
z dysków twardych HDD”, zgodnie z zasadami walidacji i certyfikacji kwalifikacji rynkowych
wprowadzonych do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.
WAŻNE:
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów
i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego,
które wchodzi w życie od 1 września 2019 r., ulegają zmianie dotychczasowe symbole kwalifikacji
wyodrębnione w zawodach szkolnictwa zawodowego, na kody składające się z trzech wielkich liter,
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wskazujących na przyporządkowanie do jednej z 32 branż, występujących w klasyfikacji zawodów
szkolnictwa branżowego. Zmianie uległy również nazwy niektórych z dotychczasowych kwalifikacji. Nowa
regulacja umożliwia prowadzenie kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub na kursach
umiejętności zawodowych.

Szkolenie
Szkolenia, na których serwisant sprzętu komputerowego może doskonalić i rozszerzać kompetencje,
prowadzone są w formie stacjonarnej oraz formie niestacjonarnej (on-line) przez wyspecjalizowane
instytucje szkoleniowe, producentów sprzętu i oprogramowania komputerowego, stowarzyszenia
i organizacje branżowe, pracodawców zatrudniających serwisantów.
Przykładowa tematyka szkoleń:
 konfiguracja sprzętowa serwerów oraz stacji roboczych,
 instalacja systemów rezydentnych na serwerach i stacjach roboczych,
 konfiguracja i nadawanie praw użytkownikom w sieci LAN,
 zasady bezpieczeństwa i podatności na ataki w grupach roboczych,
 archiwizacja i odtwarzanie danych w sieciach LAN,
 zasady bezpiecznego przetwarzania danych,
 sposoby archiwizowania danych,
 umiejętność lutowania elementów SMD i BGA.
Organizatorzy tych szkoleń poświadczają uzyskane przez uczestników kompetencje stosownymi
certyfikatami/zaświadczeniami.
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: 31.03.2019]:
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://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
Wynagrodzenie (2019 r.) osób pracujących w zawodzie serwisant sprzętu komputerowego wynosi
średnio ok. 2800 zł brutto miesięcznie w przeliczeniu na jeden etat. Co drugi serwisant sprzętu
komputerowego otrzymuje wynagrodzenie w granicach od 2300 zł do 3600 zł brutto. Na zarobki
powyżej 3600 zł brutto miesięcznie może liczyć grupa 25% najlepiej opłacanych serwisantów sprzętu
komputerowego.
Na poziom wynagrodzenia w zawodzie ma wpływ m.in.:
 doświadczenie zawodowe,
 zakres posiadanych kompetencji zawodowych,
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zakres realizowanych zadań,
wielkość, rodzaj i geograficzna lokalizacja przedsiębiorstwa.

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: 31.03.2019]:
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 serwisant
z niepełnosprawnościami.

sprzętu

komputerowego

możliwe

jest

zatrudnienie

osób

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia takich osób w zawodzie jest identyfikacja indywidualnych
barier i dostosowanie technicznych i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy
do potrzeb zatrudnienia osób:
 z dysfunkcją narządu słuchu (03-L), pod warunkiem, że niepełnosprawność ta jest możliwa do
skorygowania za pomocą implantów lub aparatów słuchowych,
 z wadami i dysfunkcją wzroku (04-O), w przypadku możliwości skorygowania ich szkłami
optycznymi lub soczewkami kontaktowymi,
 innymi rodzajami niepełnosprawności wynikającymi z chorób układu krążenia, oddechowego,
pokarmowego, moczowo-płciowego i innych, pod warunkiem, że praca nie wymaga znacznego
wysiłku fizycznego lub jest zorganizowana 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.
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Obecnie (2019 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: 31.03.2019 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 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1466, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
2153, 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 Edukacji Narodowej dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów
i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa
branżowego (Dz. U. poz. 316).
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.).
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).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148,
poz. 973).
Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy
zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym
i wojewódzkim rynku pracy (M.P. poz. 276).
Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji
rynkowej „Certyfikat umiejętności komputerowych − poziom podstawowy” do Zintegrowanego
Systemu Kwalifikacji (M.P. poz. 837).
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Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji
rynkowej „Odzyskiwanie danych z dysków twardych HDD” do Zintegrowanego Systemu
Kwalifikacji (M.P. poz. 836).

Literatura branżowa:













Brendan G.: Wydajne systemy komputerowe. Przewodnik dla administratorów systemów
lokalnych i w chmurze. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2014.
Danowski B., Pyrchla A.: ABC sam składam komputer. Wydanie IV. Wydawnictwo Helion, Gliwice
2010.
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.
Matotek D., Turnbull J., Lieverdink P.: Linux. Profesjonalne administrowanie systemem. Wydanie
II. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2018.
Mueller S.: Rozbudowa i naprawa komputerów PC. Wydanie XVI. Wydawnictwo Helion, Gliwice
2016.
Nemeth E.: Unix i Linux. Przewodnik administratora systemów. Wydawnictwo Helion, Gliwice
2018.
Robbins A.: Bash. Leksykon kieszonkowy. Przewodnik dla użytkowników i administratorów
systemów. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2017.
Rosenfeld L., Morville P., Arango J.: Architektura informacji w serwisach internetowych i nie
tylko. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2017.
Szeląg A.: Windows 10 PL. Optymalizacja i zaawansowane zarządzanie systemem. Wydawnictwo
Helion, Gliwice 2015.
Szeląg A.: Windows 8 PL. Zaawansowana administracja systemem. Wydawnictwo Helion, Gliwice
2012.
Wahl Ch., Pantol S.: VMware dla administratorów sieci komputerowych. Wydawnictwo Helion,
Gliwice 2015.

Zasoby internetowe [dostęp: 31.03.2019]:














Barometr zawodów 2019. Raport podsumowujący badania w Polsce:
https://barometrzawodow.pl/userfiles/Barometr/2019/raport_ogolnopolski_pl.pdf
Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie technik informatyk:
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/351203.pdf
Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie technik teleinformatyk:
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/351103.pdf
Kwalifikacja rynkowa „Certyfikat umiejętności komputerowych – poziom podstawowy”:
https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/frontend/index.php?r=kwalifikacja%2Fview&id=12622
Kwalifikacja rynkowa „Odzyskiwanie danych z dysków twardych HDD”:
https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/frontend/index.php?r=kwalifikacja%2Fview&id=12619
Polskie Towarzystwo Informatyczne: http://www.pti.org.pl
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Portal branżowy: http://www.benchmark.pl
Portal branżowy: https://www.elektroda.pl
Portal branżowy: https://www.komputerswiat.pl
Projekt Zintegrowany System Kwalifikacji: http://kwalifikacje.edu.pl
Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Sektora Informatycznego (SRK IT)
http://kwalifikacje.edu.pl/sektorowa-rama-kwalifikacji-dla-sektora-informatycznego
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Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS: http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardyorzecznictwa-lekarskiego-zus
Wyszukiwarka opisów zawodów: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacjazawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow

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

Definicja pojęcia

Awans zawodowy

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje awansu – pionowy oraz poziomy. Awans pionowy
oznacza zmianę stanowiska na wyższe w hierarchii przedsiębiorstwa/organizacji oraz przyznanie
wyższego wynagrodzenia i poszerzenie 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.

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.
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Kompetencje
kluczowe

Kompetencja
zawodowa

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.

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.
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Wykształcenie

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

Zadanie zawodowe

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

Zawód

Zintegrowany
System Kwalifikacji
(ZSK)

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

Zintegrowany
Rejestr Kwalifikacji
(ZRK)

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

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

Nazwa pojęcia

Definicja

Źródło

1

Aplikacja

Program komputerowy przygotowany do pracy
w konkretnym środowisku systemowym, np.
Windows. Cechuje się podobieństwem do innych
programów tej samej grupy, współpracuje z nimi
przy wymianie danych, w przygotowaniu
i wspólnym używaniu zasobów tekstowych lub
graficznych.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
http://www.islownik.pl/87,aplikacja
[Dostęp 31.03.2019]

2

Impulsator

Generator drgań elektrycznych.

http://alboalbo.pl/fizyka/impulsator.htm
l
[dostęp: 31.03.2019]

3

Infrastruktura
informatyczna

Sprzęt, oprogramowanie, sieci, wyposażenie itp.,
które są wymagane do rozwoju, testowania,
monitorowania, kontroli lub obsługi aplikacji i usług
informatycznych.

https://www.governica.com/In
frastruktura_informatyczna_%
28ITIL%29
[dostęp: 31.03.2019]

4

Interfejs sieciowy

Urządzenie (także wirtualne), które pozwala
nawiązać kontakt pomiędzy dwoma innymi
urządzeniami w sieci.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://pl.glosbe.com/pl/pl/int
erfejs%20sieciowy
[dostęp: 31.03.2019]

5

IT (Information
Technology)

Dziedzina wiedzy, integrująca różne technologie
(sprzęt komputerowy, oprogramowanie,
telekomunikacja, teleinformatyka) służące
pozyskiwaniu informacji, selekcjonowaniu jej,
analizowaniu, przetwarzaniu, przechowywaniu,
zarządzaniu oraz przekazywaniu innym ludziom.

http://zasoby.open.agh.edu.pl
/~08pdiakow/indexb0c5.html?
q=node/37
[dostęp: 31.03.2019]
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6

Kopia bezpieczeństwa

Duplikaty plików tworzone na różnych nośnikach
w celu ochrony danych.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
http://www.islownik.pl/157,kopiabezpieczenstwa-lub-kopiazapasowa-backup
[Dostęp 31.03.2019]

7

Migracja danych

Przeniesienie danych, które wymusza zmianę
formatu, ale nie zmienia sposobu, w jaki te dane są
używane. Najczęściej z migracją danych mamy do
czynienia w przypadku konieczności zastąpienia
jednego systemu innym, lepiej dostosowanym do
bieżących potrzeb firmy, ale spełniającym tą samą
funkcję.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
http://web.archive.org/web/2
0150228072843/http://biznest
rend.pl:80/artykuly/23/Migracj
a-danych---wyzwaniebiznesowe-czy-techniczne
[dostęp: 31.03.2019]

8

Oprogramowanie

Zbiór programów umożliwiających regularną
eksploatację użytkową komputerów.

https://pl.glosbe.com/pl/pl/op
rogramowanie
[dostęp: 31.03.2019]

(soft)
9

Oscyloskop

Urządzenie służące do obserwacji i pomiarów
przebiegów oraz wzajemnych zależności między
parami wielkości fizycznych.

https://www.bryk.pl/wypraco
wania/fizyka/oddzialywania-wprzyrodzie/13575-co-to-jestoscyloskop-i-do-czegosluzy.html
[dostęp: 31.03.2019]

10

Programy narzędziowe

Program komputerowy, którego zadaniem
w zależności od przeznaczenia jest wykonywanie
zadań mających na celu analizowanie działania
systemu operacyjnego komputera i jego zasobów,
wykrywanie ewentualnych nieprawidłowości, ich
usuwanie oraz optymalizacja pracy systemu.

http://www.edupedia.pl/word
s/index/show/509504_slownik
_komputerowyprogram_narzedziowy.html
[dostęp: 31.03.2019]

11

Sonda pomiarowa

Urządzenie, które po zetknięciu się z powierzchnią
badanego obiektu dostarcza o nim dokładnych
danych.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://www.renishaw.pl/pl/cz
ym-jest-sonda-pomiarowa-32937
[dostęp: 31.03.2019]

12

Sprzęt komputerowy

In. hardware – termin ten obejmuje fizyczne
urządzenia wchodzące w skład komputera, np. dysk
twardy, monitor, karta rozszerzająca, klawiatura itp.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://pl.glosbe.com/pl/pl/sp
rz%C4%99t%20komputerowy
[dostęp 31.03.2019]

13

System komputerowy

Sprzęt komputerowy i jego oprogramowanie
rozumiane jako całość.

https://sjp.pwn.pl/slowniki/sys
tem%20komputerowy.html
[dostęp: 31.03.2019]

14

System operacyjny

Program sterujący komputerem i pośredniczący
między użytkownikiem a komputerem.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
http://www.islownik.pl/1407,systemoperacyjny
[Dostęp 31.03.2019]

15

Testery okablowania

Umożliwia szybkie testowanie skrętek kablowych
oraz detekcję występujących w sieci zakłóceń
i błędów okablowania.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
http://www.stratos.pl/specyfik
acje/19394.pdf
[dostęp: 31.03.2019]
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16

Testy oprogramowania

Weryfikacja poprawności działania oprogramowania
i dostarczenie informacji zwrotnej na jego temat.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
http://testerzy.pl/bazawiedzy/testowanieoprogramowania
[dostęp: 31.03.2019]

17

Urządzenia peryferyjne

Urządzenia podłączone do komputera, ale
niestanowiące jego integralnej części.

https://sjp.pwn.pl/szukaj/urz%
C4%85dzenia%20peryferyjne.h
tml [dostęp: 31.03.2019]

18

Zasoby sieciowe

Zasoby istniejące na innym komputerze w sieci.

http://itpomoc.pl/komputer/zasobysieciowe
[dostęp: 31.03.2019]

19

Zestaw
antyelektrostatyczny

Zestaw składający się z elementów, zapobiegający
odkładaniu się elektryczności statycznej
i elektryzowaniu się.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Mueller S.: Rozbudowa
i naprawa komputerów PC.
Wydanie XVI. Wydawnictwo
Helion, Gliwice 2016

20

Złośliwe
oprogramowanie

Oprogramowanie, które instalowane jest
automatycznie na komputerze bez wiedzy
użytkownika, zwykle szkodzi systemowi i powoduje
jego nieprawidłową pracę.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://pl.malwarebytes.com/
malware
[dostęp: 31.03.2019]

24

www.psz.praca.gov.pl

ZASTOSOWANIE INFORMACJI O ZAWODACH
Wsparcie dla pracowników i klientów instytucji rynku pracy w zakresie:

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

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

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