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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Operator wtryskarki 814208

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu



Operator – ustawiacz maszyn wtryskowych.
Operator procesów wtryskowych.

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


8142 Plastic products machine operators.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):


Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe.

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,
 wyników badań i analiz prowadzonych w projekcie PO KL (2011–2013) „Rozwijanie zbioru
krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców”,
 analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu
Publicznych Służb Zatrudnienia,
 zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji
i jakości informacji o zawodach.
Autorzy i eksperci opiniujący
Zespół Ekspercki:
 Janusz Figurski – Centralna Komisja Egzaminacyjna, Warszawa.
 Stanisław Popis – emeryt, były pracownik Centrum Kształcenia Praktycznego, Radom.
 Edyta Kozieł – 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 Sołtysiak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:
 Małgorzata Przybyłek – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny, Radom.
 Jarosław Buczyński – Jastrzębska Spółka Węglowa SA, Jastrzębie Zdrój.
Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Bogdan Grzybowski – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Warszawa.
Madej Tomasz – Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej, Radom.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.
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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 wtryskarki wykonuje prace związane z wytwarzaniem wyrobów z tworzyw sztucznych
metodą formowania wtryskowego3 za pomocą maszyn nazywanych wtryskarkami14. Proces
formowania polega na wtłaczaniu pod ciśnieniem uplastycznionego (podgrzanego) tworzywa
sztucznego do form, w których tworzywo ochładza się i zestala tworząc produkt zwany wypraską13.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Operator wtryskarki jest zawodem o charakterze produkcyjnym. Operator wykonuje uruchamianie
i wprowadzanie parametrów procesu wtryskowego tworzyw sztucznych, sprawdza jakość
wykonanych wyrobów, sortuje je i etykietuje. Wszystkie czynności wykonuje zgodnie z instrukcjami
technologicznymi i przyjętymi procedurami.
Operator wtryskarki odpowiada za prowadzenie procesu wytwarzania wyrobów z tworzyw
sztucznych termoplastycznych10 i termoutwardzalnych11 metodą formowania wtryskowego zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie normami, instrukcjami i procedurami. W procesie pracy zawodowej
wprowadza parametry procesu wtryskowego tworzyw sztucznych, użytkuje maszyny i urządzenia
produkcyjne oraz pomocnicze do podawania surowca i odbioru wyprasek. Nadzoruje prawidłowy
przebieg procesu wykonania wyrobu. W przypadku pojawienia się nieprawidłowości w przebiegu
procesu, operator wtryskarki podejmuje działania w celu wyeliminowania tych nieprawidłowości.
Proces pracy operatora wtryskarki może być częściowo lub całkowicie zautomatyzowany.
Sposoby wykonywania pracy
Operator wtryskarki zależności od wielkości produkcji wykonuje prace ręcznie lub mechanicznie
z zastosowaniem odpowiednich narzędzi i urządzeń. Jego praca polega na:
 Użytkowaniu12 wtryskarki oraz urządzeń pomocniczych w celu wykonania procesu wtryskiwania
uplastycznionego tworzywa sztucznego do form,
 wykonywaniu obsługi codziennej oraz konserwacji wtryskarki i urządzeń pomocniczych,
 transportowaniu z magazynu na stanowisko pracy granulatu4 (lub krajanki5) tworzywa, z którego
będą wykonywane wyroby (wypraski),
 przygotowywaniu wtryskarki do pracy (np. montowanie i demontowanie form wtryskowych2),
napełnianie zbiornika zasypowego (leja zasypowego6) wtryskarki granulatem lub krajanką
tworzywa sztucznego, z którego wykonywane są wyroby,
 sprawdzaniu przebiegu procesu wtryskiwania oraz jakości wytwarzanych wyrobów,
 odbieraniu, segregowaniu, etykietowaniu, pakowaniu i składowaniu wykonanych wyrobów,
 wypełnianiu dokumentacji produkcyjnej i jakościowej (w tym kart identyfikacyjnych wyrobów),
 wykonywaniu pracy zgodnie z zasadami oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,
przeciwpożarowymi, ochrony środowiska i ergonomii.
Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2. i 3.3.
Kompetencje zawodowe.
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2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja
pracy)
Warunki pracy
Operator wtryskarki pracuje najczęściej w halach produkcyjnych lub pomieszczeniach odizolowanych
od bezpośredniego wpływu czynników atmosferycznych.
Praca operatora wtryskarki może odbywać się w zakładach z wydzielonymi wydziałami
produkcyjnymi, często zwanymi „wtryskownią”, wydziale wtryskarek lub wydziale wtrysku, w którym
zainstalowane są maszyny i urządzenia do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych oraz
zlokalizowane magazyny surowca i wyrobów gotowych.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Operator wtryskarki w swojej pracy posługuje się m.in.:
 oprzyrządowaniem, narzędziami oraz sprzętem do załadunku do wtryskarki tworzywa sztucznego
w postaci granulek lub krajanki,
 oprzyrządowaniem, narzędziami oraz sprzętem do montażu i demontażu form wtryskowych
(np. wózkami, suwnicami, podnośnikami),
 urządzeniami do transportu z magazynu granulatu (krajanki) tworzywa sztucznego
oraz do transportu wyrobów gotowych do magazynu,
 przyrządami do pomiaru wartości parametrów procesu wtryskiwania (np. temperatury, ciśnienia),
 narzędziami do usuwania z form wykonanych wyprasek,
 sprzętem komputerowym oraz oprogramowaniem wspomagającym wykonywanie zadań
operatora wtryskarki,
 urządzeniami do etykietowania, kontroli i składowania wykonanych wyrobów,
 środkami ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych.
Organizacja pracy
Operator wtryskarki w zależności od wielkości i specyfiki przedsiębiorstwa może pracować
w systemie jednozmianowym lub wielozmianowym w różnych godzinach pracy, może wykonywać
czynności samodzielnie lub w zespole. Praca operatora wtryskarki jest nadzorowana przez
brygadzistę lub kierownika.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
Operator wtryskarki może być narażony na zagrożenia takie jak:
 kontakt z gorącymi powierzchniami, materiałami, mediami (wodą, olejem) chłodzącymi formę
wtryskową,
 niespodziewane zamknięcie formy,
 hałas,
 uderzenie, przygniecenie,
 ostre krawędzie,
 wymuszona pozycja ciała, przeciążenie układu ruchu,
 substancje oraz opary drażniące lub uczulające,
 monotonia pracy,
 porażenie prądem elektrycznym.
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2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód operator wtryskarki ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
 ogólna dobra wydolność fizyczna,
 sprawność układu kostno-stawowego,
 sprawność układu mięśniowego,
 sprawność narządu wzroku i słuchu,
 sprawność układu oddechowego;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 zmysł równowagi,
 ostrość wzroku,
 rozróżnianie barw,
 ostrość słuchu,
 powonienie,
 refleks,
 spostrzegawczość;
w kategorii sprawności i zdolności
 uzdolnienia techniczne,
 zdolność koncentracji uwagi,
 podzielność uwagi,
 zdolność współdziałania;
w kategorii cech osobowościowych
 dokładność,
 samokontrola,
 samodzielność,
 cierpliwość,
 gotowość do pracy w warunkach monotonnych.
Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
W zawodzie operator wtryskarki wymagany jest ogólny dobry stan zdrowia. Do przeciwwskazań
należy zaliczyć:
 alergię i uczulenia,
 choroby ograniczające ruchy rąk lub nóg, np. reumatyzm,
 omdlenia,
 przewlekłe choroby płuc i oskrzeli,
 padaczkę,
 zawroty głowy,
 wady serca uniemożliwiające wykonywanie ciężkich prac fizycznych,
 znaczną wadę słuchu (uniemożliwiającą słyszenie poleceń osób stojących w pobliżu).
WAŻNE:
O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.
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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 wtryskarki preferowane jest wykształcenie na poziomie
branżowej szkoły I stopnia (dawniej zasadnicza szkoła zawodowa) w zawodzie szkolnym (pokrewnym)
operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie
Podjęcie pracy w zawodzie operator wtryskarki ułatwiają:
 posiadanie świadectwa potwierdzającego kwalifikację wyodrębnioną w pokrewnym zawodzie
szkolnym operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych (po zdaniu egzaminu
organizowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne),
 posiadanie świadectwa czeladniczego lub dyplomu mistrzowskiego w pokrewnym zawodzie
operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, nadawanych w ramach
kształcenia rzemieślniczego, po zdaniu egzaminu organizowanego przez Izby Rzemieślnicze.
Dodatkowymi atutami przy zatrudnieniu operatora wtryskarki są:
 uprawnienia do pracy z wykorzystaniem urządzeń elektroenergetycznych (urządzenia do 1 kV
oraz elektrotermiczne),
 uprawnienia do pracy z wykorzystaniem dźwignic1 z poziomu „0” oraz wózków widłowych.
Pracę w zawodzie operator wtryskarki może wykonywać również osoba, która:
 została przyuczona do zawodu,
 uzyskała doświadczenie w trakcie wykonywania pracy,
 odbyła szkolenie zorganizowane w firmie specjalizującej się w obsługiwaniu wtryskarek.
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
Pracownik w zawodzie operator wtryskarki może:
 rozpocząć pracę od stanowiska pomocnika, a następnie wraz z nabyciem doświadczenia
zawodowego awansować na samodzielne stanowisko,
 po nabyciu dalszego doświadczenia zawodowego, po ukończeniu specjalistycznych szkoleń
awansować na stanowisko ustawiacza wtryskarki lub kontrolera jakości z zakresu przetwórstwa
tworzyw sztucznych,
 dalej kształcić się w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, a po zdaniu matury kontynuować
naukę na uczelni wyższej (np. przetwórstwo tworzyw sztucznych) i awansować na stanowisko
kierownicze,
 doskonalić swoje umiejętności uczestnicząc w branżowych szkoleniach.
Możliwości potwierdzania kompetencji
Obecnie (2018 r.) w zawodzie operator wtryskarki nie ma możliwości potwierdzania kompetencji
zawodowych w systemie kształcenia formalnego.
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Istnieje możliwość potwierdzenia kompetencji w zawodzie pokrewnym (szkolnym) operator maszyn
i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, w zakresie kwalifikacji MG.05 Obsługa maszyn
i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych.
Operator wtryskarki ma również możliwość potwierdzania ww. kwalifikacji w trybie egzaminów
eksternistycznych.
Alternatywną drogę potwierdzania kompetencji w zawodzie pokrewnym operator maszyn i urządzeń
do przetwórstwa tworzyw sztucznych oferuje system nauki zawodu w rzemiośle, który umożliwia
zdobycie tytułu czeladnika, a następnie mistrza w tym zawodzie. Dokumentami potwierdzającymi te
tytuły są odpowiednio: świadectwo czeladnicze oraz dyplom mistrzowski.
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 wtryskarki może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe
w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
Operator urządzeń do formowania wyrobów z tworzyw sztucznych
Operator urządzeń do spieniania tworzyw sztucznych
S
Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

Kod zawodu
814206
814207
814209

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie operator wtryskarki wykonuje różnorodne zadania, do których należą
w szczególności:
Z1 Organizowanie stanowiska pracy do procesu wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych
metodą formowania wtryskowego.
Z2 Przygotowywanie, wprowadzanie parametrów i ustawianie maszyn wtryskowych, urządzeń lub
ciągów technologicznych do wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych metodą formowania
wtryskowego.
Z3 Użytkowanie i nadzorowanie pracy maszyn wtryskowych oraz urządzeń lub ciągów
technologicznych do wytwarzania metodą formowania wtryskowego wyrobów z tworzyw
sztucznych.
Z4 Wykonywanie obróbki wykańczającej wyrobów z tworzyw sztucznych otrzymanych w procesie
formowania wtryskowego.
Z5 Sprawdzanie i dokumentowanie jakości wyrobów wykonanych na stanowisku pracy.
Z6 Segregowanie, etykietowanie, pakowanie i składowanie wykonanych wyrobów zgodnie
z instrukcjami i procedurami wewnątrzzakładowymi.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Przygotowywanie maszyny wtryskowej i gniazda
produkcyjnego do uruchomienia produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych metodą
formowania wtryskowego
Kompetencja zawodowa Kz1: Przygotowywanie maszyny wtryskowej i gniazda produkcyjnego do
uruchomienia produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych metodą formowania wtryskowego
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obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory
wiedzy i umiejętności.
Z1 Organizowanie stanowiska pracy do procesu wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych
metodą formowania wtryskowego
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Proces technologiczny wytwarzania wyrobów
z tworzyw sztucznych metodą formowania
wtryskowego;
Dokumentację przebiegu procesu formowania
wtryskowego wyrobów na stanowisku pracy;
Zasady i przepisy BHP, ochrony
przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz
ergonomii w zakresie zorganizowania
stanowiska pracy;
Rodzaje i sposób wykorzystania środków
ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas
wykonywania procesów formowania
wtryskowego.






Czytać i interpretować zapisy dokumentacji
technologicznej procesu formowania
wtryskowego;
Gromadzić na stanowisku pracy niezbędne
materiały, narzędzia i urządzenia pomocnicze;
Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony
przeciwpożarowej, ochrony środowiska, ergonomii
podczas organizowania stanowiska pracy;
Dobierać środki ochrony indywidualnej i zbiorowej
stosowane podczas realizacji procesu formowania
wtryskowego.

Z2 Przygotowywanie, wprowadzanie parametrów i ustawianie maszyn wtryskowych, urządzeń
lub ciągów technologicznych do wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych metodą
formowania wtryskowego
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:



 Wykonywać prace przygotowawczo-ustawieniowe z pełnym zachowaniem zasad
i przepisów BHP, ochrony przeciwpożarowej,
ochrony środowiska i ergonomii;
 Przygotowywać surowce do procesu
technologicznego;
15
 Odmierzać i ładować do zasobnika (zasobników)
właściwą ilość granulatu;
 Instalować wymagane narzędzia
7
i oprzyrządowanie na maszynie wtryskowej
(w zautomatyzowanym gnieździe wtryskowym);
 Przeprowadzać montaż, demontaż i konserwację
oraz kontrolę stanu technicznego form
wtryskowych;
 Ustawiać przewidziane procesem
8
technologicznym parametry procesu produkcji
wyrobu.








Zasady i przepisy BHP, ochrony
przeciwpożarowej, ochrony środowiska,
ergonomii obowiązujące podczas
przygotowania i ustawiania do pracy maszyn
wtryskowych oraz urządzeń lub ciągów
technologicznych;
Klasyfikację i budowę maszyn wtryskowych
(wtryskarek) wraz z ich oprzyrządowaniem;
Układy narzędziowe wtryskarek;
Budowę i elementy składowe ciągu
technologicznego (zautomatyzowanego
16
gniazda wtryskowego ) do produkcji wyrobów
z tworzyw sztucznych metodą wtryskiwania;
Rodzaje tworzyw sztucznych i ich właściwości;
Cykl wtryskiwania i parametry procesu
wtryskiwania dla tworzyw sztucznych
termoplastycznych i termoutwardzalnych.

3.3. Kompetencja zawodowa Kz2: Prowadzenie i kontrolowanie procesów produkcji
wyrobów z tworzyw sztucznych oraz kontrolowanie, etykietowanie i składowanie
wyrobów
Kompetencja zawodowa Kz2: Prowadzenie i kontrolowanie procesów produkcji wyrobów
z tworzyw sztucznych oraz kontrolowanie, etykietowanie i składowanie wyrobów obejmuje zestaw
zadań zawodowych Z3, Z4, Z5, Z6, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy
i umiejętności.
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Z3 Użytkowanie i nadzorowanie pracy maszyn wtryskowych oraz urządzeń lub ciągów
technologicznych do wytwarzania metodą formowania wtryskowego wyrobów z tworzyw
sztucznych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

















Zasady i przepisy BHP, ochrony
przeciwpożarowej, ochrony środowiska,
ergonomii obowiązujące podczas użytkowania
i nadzorowanie pracy maszyn wtryskowych
oraz urządzeń lub ciągów technologicznych;
Budowę i zasady pracy maszyn wtryskowych
(wtryskarek) i urządzeń do formowania
wyrobów z tworzyw sztucznych;
Budowę i zasady pracy ciągów
technologicznych do formowania wtryskowego
wyrobów z tworzyw sztucznych;
Właściwości tworzyw sztucznych
termoplastycznych i termoutwardzalnych
warunkujące wykonanie wyrobów metodą
formowania wtryskowego;
Zasady przygotowywania tworzyw sztucznych
do procesu wtrysku;
Zasady użytkowania i obsługi codziennej
wtryskarek;
Zasady użytkowania i obsługi codziennej
ciągów technologicznych do formowania
wtryskowego;
Przebieg procesu formowania wtryskowego
wyrobów z tworzyw sztucznych.













Wykonywać wszystkie prace na zajmowanym
stanowisku z pełnym zachowaniem zasad
i przepisów BHP, ochrony przeciwpożarowej,
ochrony środowiska i ergonomii;
Przygotowywać surowce do procesu
technologicznego formowania wtryskowego;
Przygotowywać maszynę wtryskową do pracy
zgodnie z przyjętymi w dokumentacji
technologicznej parametrami formowania
wtryskowego;
Przygotowywać do pracy ciąg technologiczny
zgodnie z przyjętymi w dokumentacji
technologicznej parametrami formowania;
Nadzorować pracę maszyny wtryskowej w celu
zachowania założonych parametrów
jakościowych formowanego wyrobu i bezpiecznej
pracy maszyny;
Nadzorować pracę ciągu technologicznego w celu
bezpiecznej pracy i zachowania założonych
parametrów jakościowych formowanego wyrobu;
Odbierać z maszyny i sortować produkty
formowania wtryskowego;
Wykonywać obsługę codzienną maszyny
wtryskowej oraz urządzeń znajdujących się
na stanowisku pracy operatora wtryskarki.

Z4 Wykonywanie obróbki wykańczającej wyrobów z tworzyw sztucznych otrzymanych
w procesie formowania wtryskowego
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:











Zasady i przepisy BHP, ochrony
przeciwpożarowej, ochrony środowiska
i ergonomii obowiązujące podczas obróbki
wykańczającej wyrobów z tworzyw sztucznych;
Cele przeprowadzania obróbki wykańczającej
wyrobów z tworzyw sztucznych
otrzymywanych w procesie formowania
wtryskowego;
Rodzaje i sposoby obróbki wykańczającej
wyrobów z tworzyw sztucznych
otrzymywanych w procesie formowania
wtryskowego;
Narzędzia i urządzenia stosowane
do wykonywania obróbki wykańczającej
wyrobów z tworzyw sztucznych wykonywanych
w procesie formowania wtryskowego.
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Wykonywać wszystkie obróbki wykańczające
z pełnym zachowaniem zasad i przepisów BHP,
ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska
i ergonomii;
Oceniać, jaką obróbkę wykańczającą należy
zastosować do wykończenia elementów
z tworzyw sztucznych termoplastycznych,
9
termoutwardzalnych i chemoutwardzalnych ;
Dobierać rodzaj obróbki wykańczającej
w zależności od wymiarów elementów, rodzaju
i właściwości tworzywa, z którego są wykonane;
Wykonywać obróbkę wykańczającą zgodnie
z warunkami określonymi w dokumentacji
technologicznej.
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Z5 Sprawdzanie i dokumentowanie jakości wyrobów wykonanych na stanowisku pracy
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:














Zasady i przepisy BHP, ochrony
przeciwpożarowej, ochrony środowiska
i ergonomii obowiązujące podczas kontroli
jakości wyrobów z tworzyw sztucznych;
Zasady kontrolowania i dokumentowania
jakości wyrobów;
Definicję pojęcia „jakość wyrobu”;
Czynniki wpływające na jakość wyrobów
z tworzyw sztucznych otrzymywanych
w procesie formowania wtryskowego;
Wady wyrobów z tworzyw sztucznych
i przyczyny ich powstawania w procesie
formowania wtryskowego;
Narzędzia i przyrządy do kontroli jakości
wyrobów z tworzyw sztucznych;
Dokumenty jakości wykonania wyrobów
i zasady ich wypełniania i opisywania.








Wykonywać wszystkie pomiary z pełnym
zachowaniem zasad i przepisów BHP, ochrony
przeciwpożarowej, ochrony środowiska
i ergonomii;
Dobierać i stosować optymalne metody oraz
narzędzia do kontroli jakości wyrobów z tworzyw
sztucznych;
Wykonywać bieżącą kontrolę jakości wyrobów;
Interpretować wyniki oceny jakościowej;
Dokumentować osiąganie wskaźników
jakościowych wykonanych wyrobów;
Współpracować ze służbami kontroli jakości.

Z6 Segregowanie, etykietowanie, pakowanie i składowanie wykonanych wyrobów zgodnie
z instrukcjami i procedurami wewnątrzzakładowymi
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Zasady i przepisy BHP, ochrony
przeciwpożarowej, ochrony środowiska
i ergonomii obowiązujące podczas
segregowania, etykietowania, pakowania
i składowania wyrobów z tworzyw sztucznych;
Zasady segregowania wyrobów z tworzyw
sztucznych formowanych wtryskowo;
Procedury, cel i sposoby etykietowania
wyrobów;
Procedury i zasady składowania wyrobów
z tworzyw sztucznych.






Wykonywać wszystkie prace związane
z segregowaniem, etykietowaniem, pakowaniem
i składowaniem wyrobów z tworzyw sztucznych
|z zachowaniem zasad i przepisów BHP, ochrony
przeciwpożarowej, ochrony środowiska
i ergonomii;
Segregować wyroby według obowiązujących
w zakładzie kryteriów i procedur;
Etykietować wyroby zgodnie z obowiązującymi
zasadami i kryteriami;
Pakować wyroby zgodnie z przyjętymi w zakładzie
procedurami;
Składować wyroby z wykorzystaniem urządzeń
transportowo-dźwignicowych.

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




Ponoszenia odpowiedzialności za skutki wykonywanych działań oraz maszyny, urządzenia
i materiały wykorzystywane w procesie formowania wtryskowego.
Kierowania się zasadami etyki zawodowej oraz przestrzegania norm i zasad obowiązujących na
stanowisku pracy operatora wtryskarki.
Podejmowania działania i współdziałania w zespole podczas wykonywania zadań zawodowych
operatora wtryskarki.
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Planowania i organizowania czasu przeznaczonego na wykonywanie zadań zawodowych
operatora wtryskarki.
Rozwoju zawodowego, podnoszenia poziomu wiedzy zawodowej, nabywania nowych
kompetencji zawodowych w zakresie użytkowania wtryskarek.
Autorefleksji i korygowania własnych działań.
Sprawdzania jakości własnej pracy podczas wykonywania procesów formowania wtryskowego.
Dbania o porządek na stanowisku pracy operatora wtryskarki.

3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu
Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do
rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały
one zilustrowane w formie profilu (rys. 1.) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu
operator wtryskarki.
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 wtryskarki

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

3.6. Powiązanie kompetencji zawodowych z opisami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji
oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji
Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie operator wtryskarki nawiązują do opisów
poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.
Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny
dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu
Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:
 Zintegrowany System Kwalifikacji: https://www.kwalifikacje.gov.pl
 Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
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4. ODNIESIENIE DO SYTUACJI ZAWODU NA RYNKU PRACY I MOŻLIWOŚCI
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie
Operator wtryskarki może pracować w:
 zakładach przetwórstwa tworzyw sztucznych,
 zakładach produkcyjnych wytwarzających wyroby z tworzyw sztucznych dla potrzeb własnych,
 zakładach doświadczalnych zastosowania i przetwórstwa tworzyw sztucznych,
 własnym zakładzie w ramach samozatrudnienia.
Operator wtryskarki może również założyć własną działalność gospodarczą, oferując usługi produkcji
wyrobów z tworzyw sztucznych.
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
Europejski portal mobilności zawodowej EURES:
https://eures.praca.gov.pl
https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage
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4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach
zawodu
Kształcenie
Obecnie (2018 r.) w ramach systemu kształcenia zawodowego w Polsce nie kształci się w zawodzie
operator wtryskarki.
Kompetencje przydatne do wykonywania zawodu operator wtryskarki można uzyskać:
 podejmując kształcenie w branżowej szkole I stopnia (dawniej zasadnicza szkoła zawodowa)
w zawodzie pokrewnym operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych lub
w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych w tym zawodzie, które 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.
 podejmując naukę zawodu w rzemiośle (z udziałem pracodawców rzemieślników) w zawodzie
pokrewnym operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych.
Potwierdzenie kompetencji w wyżej wymienionym zawodzie pokrewnym odbywa się odpowiednio
przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną lub Izbą Rzemieślniczą.
Szkolenie
Szkolenia dla kandydatów do pracy i pracowników organizowane są na własne potrzeby przez
przedsiębiorstwa zatrudniające operatorów wtryskarki.
Szkolenia mogą być też oferowane przez szkoły, ośrodki kształcenia zawodowego i inne instytucje
szkoleniowe działające na rynku usług szkoleniowych, realizujące szkolenia w zakresie przetwórstwa
tworzyw sztucznych. Przykładowa tematyka szkoleń to:
 użytkowanie wtryskarek (różne poziomy zaawansowania),
 wtryskiwanie tworzyw sztucznych,
 formowanie tworzyw sztucznych metodą wtryskową.
Z reguły 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: 10.07.2018]:
Szkolnictwo wyższe:
www.wybierzstudia.nauka.gov.pl
Szkolnictwo zawodowe:
https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-zawodowe
http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod
http://www.zrp.pl
Szkolenia zawodowe:
Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris
Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
Inne źródła danych:
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
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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.) średnie miesięczne wynagrodzenia brutto operatora wtryskarki wynosi ok. 2800 zł
brutto miesięcznie. Najczęściej wynagrodzenie zawiera się w przedziale od ok. 2480 zł do ok. 3500 zł
brutto miesięcznie. Pracownicy mniej doświadczeni mogą liczyć na zarobki ok. 2500 zł brutto
miesięcznie, natomiast doświadczeni oraz efektywni pracownicy mogą otrzymywać ponad 3500 zł
brutto miesięcznie.
Wysokość zarobków zależna jest od różnych czynników – w szczególności od:
 posiadanych kwalifikacji zawodowych,
 doświadczenia zawodowego,
 efektywności pracy, wysiłku niezbędnego do wykonania pracy,
 zajmowanego stanowiska,
 sytuacji na lokalnym rynku pracy,
 rodzaju pracodawcy (publiczny, prywatny, korporacja międzynarodowa, itp.).
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 wtryskarki możliwe jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Warunkiem
niezbędnym do zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie jest identyfikacja indywidualnych
barier, dostosowanie technicznych i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do
potrzeb zatrudnienia osób:
 z dysfunkcją narządu wzroku (04-O), jeśli posiadana wada jest skorygowana odpowiednimi
szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi, które zapewnią ostrość widzenia,
 słabosłyszących (03-L), pod warunkiem, że niepełnosprawność tę można skorygować za pomocą
aparatów słuchowych.
WAŻNE:
Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie
po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.
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5. ODNIESIENIE DO EUROPEJSKIEJ KLASYFIKACJI
UMIEJĘTNOŚCI/KOMPETENCJI, KWALIFIKACJI I ZAWODÓW (ESCO)
Europejska klasyfikacja umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów (European
Skills/Competences, Qualifications and Occupations – ESCO) jest narzędziem łączącym rynek edukacji
z rynkiem pracy. ESCO jest częścią strategii „Europa 2020”. W klasyfikacji określono i uszeregowano
umiejętności, kompetencje, kwalifikacje i zawody istotne dla unijnego rynku pracy oraz kształcenia
i szkolenia. Tworzenie europejskiego rynku pracy, a w przyszłości wspólnego obszaru kształcenia
ustawicznego wymaga, aby zdobywane przez jednostki umiejętności oraz kwalifikacje były zrozumiałe
oraz łatwo porównywalne między krajami, a także – by promowały mobilność wśród pracowników.
Obecnie (2018 r.) klasyfikacja ESCO jest dostępna w 27 językach (w 24 językach UE, islandzkim,
norweskim i arabskim) za pośrednictwem platformy ESCO:
https://ec.europa.eu/esco/portal/home
Klasyfikacja ESCO została oparta na trzech filarach i pokazuje w sposób systematyczny relacje między
nimi:
• Zawody: https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation
• Umiejętności/Kompetencje: https://ec.europa.eu/esco/portal/skill
• Kwalifikacje: https://ec.europa.eu/esco/portal/qualification

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










Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 986, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992, 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).
Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1267).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy
programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 860).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. 622).
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 Gospodarki z dnia 30 października 2002 w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy przetwórstwie tworzyw sztucznych (Dz. U. Nr 81, poz. 735).

Literatura branżowa:






Hyla I.: Zastosowanie i przetwórstwo tworzyw sztucznych. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej,
Gliwice 1999.
Przygotowanie i nadzór produkcji wyrobów wtryskiwanych. Wydawnictwo PLASTECH, Warszawa
2005.
Saechtling H.: Tworzywa sztuczne – poradnik. WNT, Warszawa 1998.
Wilczyński K.: Przetwórstwo tworzyw sztucznych. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2000.
Zawistowski H., Frenkiel D.: Formy wtryskowe. Wydawnictwo PLASTECH, Warszawa 2007.
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Zasoby internetowe [dostęp: 10.07.2018]:














Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
Główny Urząd Statystyczny: https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/kzs/slownik.html
Główny Urząd Statystyczny: https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/kzs/pdf/
Klucz%20KZiS%202014%20z%20p%C3%B3%C5%BCn.zm%20-%20ISCO-08.pdf
eGospodarka.pl: http://www.praca.egospodarka.pl/121536,Operator-wtryskarki,1,114,1.html
EMT Systems: http://emt-systems.pl/kurs-tworzywa-sztuczne.html
ARBURG GMBh:
https://www.arburg.com/fileadmin/redaktion/mediathek/prospekte/arburg_customer_training_
poland_680351_pl.pdf
EMT Systems: http://emt-systems.pl/kurs-przetworstwo-tworzyw-sztucznych-wtryskiwanie.html
Informator dotyczący egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie operator maszyn i
urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych: https://www.cke.edu.pl/images/_
EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/814209.pdf
Plast News: http://www.tworzywa.pwr.wroc.pl/pdf/artykuly/article_PlastNews_bhp4.pdf
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS: http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardyorzecznictwa-lekarskiego-zus
Wynagrodzenia.pl: https://wynagrodzenia.pl/moja-placa/ile-zarabia-operator-wtryskarki
Wyszukiwarka opisów zawodów: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacjazawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow

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

Czynności
zawodowe

Definicja pojęcia
Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje awansu – pionowy oraz poziomy. Awans pionowy
oznacza zmianę stanowiska na wyższe w hierarchii przedsiębiorstwa/organizacji oraz przyznanie
wyższego wynagrodzenia i poszerzenie uprawnień, np. awans polegający na osiągnięciu
wyższego stopnia wymagań formalnych w policji, w wojsku, mianowanie na wyższy stopień
– awans nauczycielski. Awans poziomy oznacza zmianę stanowiska niepociągającą za sobą
zmiany pozycji pracownika w hierarchii firmy, np. objęcie dodatkowego stanowiska przez
pracownika, powierzenie nowych zadań, rozszerzenie uprawnień i zakresu podejmowanych
decyzji.
Są to działania podejmowane w ramach zadania zawodowego i dające efekt w postaci realizacji
celu przewidzianego w zadaniu zawodowym.

Edukacja formalna

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

Edukacja
pozaformalna

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

Efekty uczenia się

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

Europejskie Ramy
Kwalifikacji (ERK)

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

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

Kompetencje
społeczne

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

Kompetencje
kluczowe

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

Kompetencja
zawodowa

Kwalifikacja

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

Polska Rama
Kwalifikacji (PRK)

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

Potwierdzanie
kompetencji

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

Sektorowa Rama
Kwalifikacji (SRK)

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

Sprawności
sensomotoryczne

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

Stanowisko pracy

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

Tytuł zawodowy

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

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

Uprawnienia
zawodowe

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

Uczenie się
nieformalne

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

Walidacja

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

Wiedza

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

Wykształcenie

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

Zadanie zawodowe

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

Zawód

Zintegrowany
System Kwalifikacji
(ZSK)

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

Zintegrowany
Rejestr Kwalifikacji
(ZRK)

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

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

Nazwa pojęcia

Definicja

Źródło

1

Dźwignica

Urządzenie dźwigowo-transportowe, służące do
przemieszczania pionowego/poziomego ładunków
na niewielkie odległości, w ruchu przerywanym.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://pl.glosbe.com/pl/pl/d%
C5%BAwignica
[dostęp 10.07.2018]

2

Forma wtryskowa

Naczynie nadające kształt roztopionej masie
plastycznej wykorzystywane podczas formowania
wtryskowego.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
http://www.tworzywa.pwr.wr
oc.pl/pl/dydaktyka/formawtryskowa
[dostęp 10.07.2018]
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3

Formowanie
wtryskowe

Formowanie wtryskowe to technika formowania
tworzyw sztucznych polegająca na wtryskiwaniu
uplastycznionego tworzywa do formy, w której
zastyga ono (zestala się) w tzw. wypraskę (kształtkę).
Formowanie wtryskowe (krótko: wtrysk) jest
cyklicznym procesem przetwórstwa tworzyw
sztucznych w postaci granulatu.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://sjp.pwn.pl/slowniki/for
mowanie.html
[dostęp 10.07.2018]

4

Granulat

Substancja stała w postaci granulek.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://sjp.pwn.pl/sjp/granulat;
2559589.html
[dostęp 10.07.2018]

5

Krajanka

Substancja stała w postaci cienkich, krótkich pasków.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
http://www.tworzywa.pwr.wr
oc.pl/pl/dydaktyka/definicja
[dostęp 10.07.2018]

6

Lej zasypowy
wtryskarki

Przyrząd, urządzenie w kształcie odwróconego
stożka zakończonego wąską rurką służące do
zsypywania granulatu (lub krajanki) tworzywa
sztucznego do ogrzewanego cylindra wtryskarki,
w którym tworzywo sztuczne ulega uplastycznieniu.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
http://www.tworzywa.pwr.wr
oc.pl/pl/dydaktyka/budowawtryskarki
[dostęp 10.07.2018]

7

Oprzyrządowanie

Zestaw przyrządów wspomagających lub służących
do obsługi określonego urządzenia.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://sjp.pl/oprzyrz%C4%85d
owanie
[dostęp 10.07.2018]

8

Proces produkcji

To całokształt zjawisk i celowo podejmowanych
działań, które sprawiają, że w przedmiocie pracy
poddanym ich oddziaływaniu stopniowo zachodzą
pożądane zmiany.

https://mfiles.pl/pl/index.php/
Proces_produkcyjny
[dostęp 10.07.2018]

9

Tworzywo

To tworzywo sztuczne, które po wpływem działania
czynników chemicznych nieodwracalnie twardnieją
i przechodzą ze stanu plastycznego w stan sztywny
(np. żywice epoksydowe, farby, lakiery, kleje)

https://www.plastech.pl/plast
echopedia/tworzywachemoutwardzalne-820
[dostęp 10.07.2018]

chemoutwardzalne

10

Tworzywo
termoplastyczne

To tworzywo sztuczne, które pod wpływem
odpowiedniej temperatury i ciśnienia zmieniają swój
stan skupienia w płynny i mogą być formowane. Po
ich schłodzeniu, ponownie twardnieją. Dzięki takim
właściwościom tworzywa termoplastyczne nadają się
do kształtowania w technologii tłoczenia,
wtryskiwania, wytłaczania lub rozdmuchu. Tworzywa
termoplastyczne mogą być poddawane obróbce
kilkukrotnie, lecz stopniowo tracą swoje właściwości.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://www.plastech.pl/plast
echopedia/Tworzywatermoplastyczne-822
[dostęp 10.07.2018]

11

Tworzywo
termoutwardzalne

To tworzywo sztuczne przechodzące nieodwracalnie
ze stanu plastycznego w stan utwardzony pod
wpływem temperatury. Podczas ogrzewania
początkowo miękną, lecz poddane działaniu
podwyższonej temperatury przez jakiś czas
utwardzają się w sposób nieodwracalny. Ponowne
ogrzewanie nie spowoduje już zmiękczenia
tworzywa, a proces kształtowania może być
przeprowadzony jednokrotnie.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
http://www.tworzywa.info/str
ona244/tworzywa-sztucznetworzywa-termoutwardzalne/
[dostęp 10.07.2018]

12

Użytkowanie

Wykorzystywanie obiektu technicznego zgodnie
z jego przeznaczeniem i właściwościami
funkcjonalnymi.

Wg Figurski J. i inni: Podstawy
eksploatacji obiektów
technicznych. MCNEMT,
Radom 1990
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Wtryskarka

Obrabiarka do formowania wtryskowego tworzyw
sztucznych. Składa się z zasobnika na surowiec
w postaci granulatu oraz ogrzewanego cylindra,
w którym tworzywo ulega uplastycznieniu. Tłok lub
ślimak przetłacza stopione tworzywo do formy,
w której zastyga ono (zestala się) w kształtkę zwaną
również wypraską.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://sjp.pwn.pl/slowniki/wt
ryskarka.html
[dostęp 10.07.2018]

14

Wypraska

Wyrób powstały w procesie prasowania pod
dużym ciśnieniem, również w obecności wysokiej
temperatury. Wypraska jest uzyskiwana w procesie
obróbki tworzyw sztucznych na wtryskarkach lub też
w procesie prasowania na gorąco. Wypraska często
nie jest gotowym produktem i muszą zostać
wykonane dodatkowe czynności jak np. gratowanie
(odcinanie ewentualnych przelewów), odcięcie
zlewika, złożenie wypraski (w zależności od rodzaju),
sprawdzenie braku wad mechanicznych, itp.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://sjp.pwn.pl/slowniki/wy
praska.html
[dostęp 10.07.2018]

15

Zasobnik

Najczęściej pojemnik służący do czasowego
przechowywania przedmiotów, cieczy, gazów.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://pl.glosbe.com/pl/pl/zas
obnik
[dostęp 10.07.2018]

16

Zautomatyzowane
gniazdo wtryskowe

Zespół urządzeń umożliwiających wykonywanie
procesu wtryskiwania bez udziału człowieka lub
z ograniczonym udziałem człowieka. Składa się
z następujących urządzeń:
 wtryskarki CNC,
 formy wtryskowej,
 urządzeń pomocniczych (termostat, podajnik
materiału, suszarka, separator wlewków,
transporter taśmowy, manipulator lub robot,
urządzenie pomiarowe, młynek do mielenia
odpadów).
Zespół urządzeń posiada wspólne urządzenie
sterujące.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
http://www.tworzywa.pwr.wr
oc.pl/pl/dydaktyka/formawtryskowa
[dostęp 10.07.2018]
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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.

ISBN 978-83-7789-495-8 [861]

