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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Optyk okularowy 325301

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu


Optyk.

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


3254 Dispensing opticians.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):


Sekcja G – Handel hurtowy i detaliczny.

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 SPO RZL (2006–2007) „Opracowanie
i upowszechnianie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych”,
 analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu
Publicznych Służb Zatrudnienia,
 badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ we wrześniu 2018 r.,
 zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji
i jakości informacji o zawodach.
Autorzy i eksperci opiniujący
Zespół Ekspercki:





Leszek Grabowski – PHU Graloptic, Lubliniec.
Krzysztof Palacz – Zakład Optyczny Opty-Visus, Częstochowa.
Magdalena Szymczuk – PBS sp. z o.o., Sopot.
Joanna Woźniczka – PBS sp. z o.o., Sopot.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:






Magdalena Jackman – PBS sp. z o.o., Sopot.
Daria Siemińska – PBS sp. z o.o., Sopot.
Agnieszka Skowrońska – PBS sp. z o.o., Sopot.
Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Ireneusz Woźniak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:



Krystyna Drelewska – Krystyna Drelewska DROPTYK, Kraków.
Krzysztof Jasiński – Zakład Optyczny Krzysztof Jasiński, Radom.
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Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Marcin Dośpiał – Politechnika Częstochowska, Częstochowa.
Zbigniew Myrta – Policealne Studium Optyczne Oculus, Częstochowa.

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

2. OPIS ZAWODU
2.1. Synteza zawodu
Optyk okularowy wykonuje pracę polegającą na produkcji, naprawie i konserwacji okularów
korekcyjnych i innych pomocy wzrokowych. Prowadzi również doradztwo dla klientów w zakresie
doboru, używania, naprawy, personalizacji, konserwacji okularów i innych pomocy wzrokowych.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Optyk okularowy jest zawodem o charakterze usługowym. Jego celem jest zaopatrywanie
i wspieranie klienta w zakresie pomocy optycznych12 służących do codziennego użytku.
Optyk okularowy zajmuje się głównie dobieraniem rodzaju szkieł okularowych oraz soczewek
korygujących wady wzroku (dalekowzroczność, krótkowzroczność, astygmatyzm1, prezbiopia14 i inne),
na podstawie recepty lekarza okulisty lub pomiarów wady wzroku przeprowadzonych przez
optometrystę. Mierzy rozstawienie źrenic oraz zajmuje się dopasowaniem opraw do twarzy klienta
na podstawie zasad optyki, fizjonomii twarzy (szerokość osadzenia nosa, szerokości czaszki) i walorów
estetycznych. Mocuje i sprawdza ustawienia szkieł w oprawie, a także wykonuje i naprawia pomoce
wzrokowe, wymieniania uszkodzone szkła itp. Dobiera pomoce wzrokowe specjalnego przeznaczenia,
np. okulary z aparatami słuchowymi, okulary lornetkowe, lupy dla słabowidzących, powiększalniki czy
filtry dla osób z anomaliami widzenia barwnego.
Sposoby wykonywania pracy
Praca optyka okularowego polega m.in. na:
 dobieraniu typu soczewek okularowych na podstawie recepty oraz przeznaczenia pomocy
wzrokowej, uwzględniając różne materiały, konstrukcje optyczne oraz typy powłok
uszlachetniających,
 korzystaniu ze specjalistycznych urządzeń dla dokonywania pomiarów biometrycznych twarzy,
 dobieraniu opraw okularowych na podstawie parametrów biometrycznych twarzy i wielkości
wady refrakcji, preferencji klienta oraz przeciwwskazań materiałowych (uwzględnia potencjalne
alergie na materiały),
 określaniu zapotrzebowania na typ pomocy wzrokowej do zdiagnozowanej dysfunkcji układu
wzrokowego (okulary, soczewki kontaktowe, lupy itp.).
 wykonywaniu obróbki soczewek okularowych oraz przestrzeganiu zasad oznakowania
i centrowania soczewek2 okularowych podczas wykonywania okularów,
 określaniu rozstawu środków optycznych szkieł okularowych, wyznaczaniu prawidłowych
przesunięć geometrycznych15 soczewek okularowych, wyznaczaniu głównego punktu
referencyjnego17 oraz określaniu mocy czołowej soczewki8 okularowej,
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używaniu tablic tolerancji24 dla pomiarów wstępnych i kontroli powykonawczych pomocy
wzrokowych, w celu zapewnienia jakości wyrobów i usług optycznych,
analizowaniu potrzeb klientów i zapotrzebowania rynku.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2 i 3.3.
Kompetencje zawodowe.

2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja
pracy)
Warunki pracy
Miejscem pracy optyka okularowego jest:
 zakład usługowo-produkcyjny wyposażony w specjalistyczny sprzęt służący do wykonywania
pomocy wzrokowych oraz do napraw różnych typów okularów i innych pomocy wzrokowych,
 firmie produkującej okulary lub sprzęt optyczny,
 gabinet, sklep lub lokal usługowy wyposażony w specjalistyczny sprzęt z niezbędnym
oprogramowaniem komputerowym,
 własny dom lub mieszkanie, w przypadku gdy znajduje się w nim ww. specjalistyczny sprzęt.
Miejsce pracy znajduje się w budynku zamkniętym, może być klimatyzowane i częściowo wyposażone
w sztuczne oświetlenie.
Optyk okularowy ma bezpośredni kontakt z klientem detalicznym. Kontakt ten w dużej mierze ma
charakter krótkotrwały, ograniczony głównie do czasu doradztwa, doboru i przekazywania rezultatu
usługi. Dlatego, mimo powtarzających się czynności, praca optyka okularowego nie jest monotonna,
środowisko pracy należy uznać za zmienne.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Optyk okularowy w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:
 przyrządy kontrolno-pomiarowe (sferometr21, pupilometr18, linijkę optyczną7, oprawę probierczą,
ditest, frontofokometr4, grubościomierz, polaryskop11, tester UV26, dioptriomierz3),
 urządzenia do obróbki ręcznej i maszynowej oraz montażu soczewek,
 w przypadku wykonywania pomiarów ostrości wzroku również specjalistyczne urządzenia służące
do badania wzroku, jak stereometr22, keratometr6, oftalmometr9, tablice testowe23, oprawy
próbne10, kasety okulistyczne5, rzutnik z optotypami20 i testem czerwono-zielonym25,
 komputer z odpowiednim oprogramowaniem do obsługi zamówień,
 samochód,
 telefon.
Organizacja pracy
Optyk okularowy jest zawodem usługowym. Pracownik w tym zawodzie:
 pracuje zwykle w systemie jednozmianowym przez 8 godzin, w godzinach pracy punktów
sklepowo-usługowych,
 często znajduje zatrudnienie w zakładach optycznych sieciowych, np. w galeriach handlowych czy
supermarketach i pracuje w godzinach ich otwarcia, w systemie zmianowym, siedem dni w
tygodniu,
 w przypadku własnej działalności gospodarczej posiada nienormowany czas pracy – poza
działalnością w godzinach otwarcia punktów usługowych, zakres pracy rozciąga się na produkcję
i naprawę pomocy optycznych. Dodatkowo optyk okularowy zajmuje się pracą biurową (np.
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wystawianie rachunków, przygotowywanie i prowadzenie spraw księgowych) w godzinach
porannych i/lub wieczornych,
poza godzinami otwarcia punktów usługowych nie ma ściśle uregulowanych godzin pracy i może
je kształtować według własnych potrzeb.

Optyk okularowy może pracować:
 samodzielnie – w mniejszych punktach usługowych,
 w niewielkich zespołach wraz z innymi optykami, okulistami i/lub optometrystami – w większych
zakładach / salonach usługowych lub w firmie produkującej okulary lub sprzęt optyczny.
Optyk okularowy wykonuje swoją pracę w dużej mierze w bezpośrednim i osobistym kontakcie
z innymi osobami (klientami, dostawcami, okulistami i/lub optometrystami oraz ze sprzedawcą
sklepowym, o ile sam nie wykonuje zadań dotyczących sprzedaży). Pracując w firmie produkującej
okulary lub sprzęt optyczny w dużej mierze pracuje samodzielnie z wykorzystaniem różnorodnych
maszyn i urządzeń.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
W zawodzie optyk okularowy występują typowe zagrożenia dla zdrowia, związane ze stanowiskiem
pracy o charakterze siedzącym, z intensywnym zaangażowaniem narządu wzroku:
 pogorszenie wzroku,
 zmiany w układzie kostno-stawowym (przede wszystkim w odcinku szyjnym kręgosłupa),
 choroby narządu ruchu.
Ponadto:
 ze względu na użytkowanie maszyn i materiałów do obróbki szkła, metalu oraz tworzyw
sztucznych, istnieje zagrożenie natury mechanicznej i chemicznej, zwłaszcza dotyczące rąk i dłoni,
 ze względu na zapylenie kurzem szklanym i stosowanie związków chemicznych zawartych w
klejach i środkach czyszczących, istnieje zagrożenie dla układu oddechowego.

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód optyk okularowy ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
 ogólna wydolność fizyczna,
 sprawność wzroku,
 sprawność narządu słuchu,
 sprawność narządów równowagi;
 sprawność zmysłu dotyku;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 ostrość słuchu,
 ostrość wzroku,
 zdolność rozróżniania barw,
 czucie dotykowe,
 spostrzegawczość,
 zmysł równowagi,
 zręczność rąk i palców;
w kategorii sprawności i zdolności
 zdolność do przestrzegania reguł, przepisów i standardów,
 predyspozycje do postępowania z ludźmi,
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współdziałanie i współpraca w zespole (grupie),
zdolność do nawiązywania kontaktu z ludźmi,
zdolność do autoprezentacji,
zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji,
zdolność koncentracji uwagi i jej podzielność;

w kategorii cech osobowościowych
 cierpliwość,
 dbałość o czystość i porządek,
 dbałość o jakość pracy,
 dokładność i skrupulatność,
 predyspozycje do pracy z klientami,
 radzenie sobie ze stresem,
 samodzielność,
 samokontrola,
 wzbudzanie zaufania.
Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
Do pracy w zawodzie optyk okularowy wymagany jest ogólny dobry stan zdrowia, sprawność
fizyczna, prawidłowy wzrok oraz sprawność zmysłu dotyku. Pod względem wydatku energetycznego
praca w tym zawodzie należy do prac lekkich. Nie występują w niej specyficzne obciążenia umysłowe.
Przeciwwskazaniem do pracy mogą być dysfunkcje utrudniające:
 wykonywanie precyzyjnych ruchów rękoma,
 komunikację (poważna wada wymowy, wzroku, słuchu).
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 pracy w zawodzie optyk okularowy preferowane jest wykształcenie co najmniej średnie (np.
w zawodzie pokrewnym technik optyk lub optyk – mechanik). Jednakże największe szanse na
zatrudnienie mają osoby z wykształceniem wyższym na kierunku np. optyka okularowa z optometrią
lub optometrysta.
Wykształcenie można również uzyskać na drodze rzemieślniczego przygotowania zawodowego
w zawodzie pokrewnym technik optyk.
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie
W zawodzie optyk okularowy może pracować osoba, która:
 uzyskała dyplom czeladnika i mistrza w zawodzie pokrewnym technik optyk, nadawany przez Izbę
Rzemieślniczą na podstawie egzaminu, lub
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uzyskała dyplom w zawodzie pokrewnym technik optyk w branżowej szkole II stopnia (na
podbudowie branżowej szkoły I stopnia), technikum lub szkole policealnej z uprawnieniami
szkoły publicznej, lub
ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy i zdała egzamin organizowany przez Okręgowe Komisje
Egzaminacyjne, potwierdzający kwalifikacje cząstkowe MG.14 Montaż i naprawa elementów
i układów optycznych oraz MG.30 Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych, ujęte
w podstawie programowej dla zawodu pokrewnego technik optyk,
ukończyła studia wyższe na kierunku lub w specjalności optyka okularowa i uzyskała tytuł
licencjata lub inżyniera.

Dodatkowym atutem przy zatrudnieniu optyka okularowego jest uzyskanie certyfikatu
potwierdzającego kwalifikację „Optyk okularowy – świadectwo czeladnicze” lub „Optyk okularowy –
dyplom mistrzowski”, zgodnie z zasadami walidacji i certyfikacji kwalifikacji rynkowych,
wprowadzonych do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.
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
Nowo zatrudniony pracownik bez doświadczenia w zawodzie optyk okularowy zwykle zaczyna pracę
jako pomocnik optyka. Następnie może awansować na stanowisko samodzielne – warunkiem jest
podnoszenie wykształcenia oraz zdobywanie doświadczenia zawodowego. Może np. podnosić
kwalifikacje zawodowe i uzyskać dodatkowe uprawnienia w specjalnościach: optyk mechanik,
optometrysta.
Nową wiedzę i umiejętności optyk okularowy może zdobywać na specjalistycznych kursach:
 z zakresu materiałoznawstwa oraz postępu w zakresie używanych półproduktów13,
 organizowanych przez producentów soczewek, sprzętu optycznego i okulistycznego, maszyn
optycznych, obsługi oprogramowania,
 psychologii sprzedaży,
 estetyki,
 marketingu,
 refrakcji19.
Posiadając kompetencje w zawodzie optyka okularowego można pracować także jako doradca klienta
w salonie optycznym. W przypadku pracy w firmie o odpowiedniej wielkości można zostać
kierownikiem salonu.
Możliwości potwierdzania kompetencji
Potwierdzenie kompetencji w zawodzie optyk okularowy może się odbywać poprzez:
 uzyskanie tytułu inżyniera lub licencjata na kierunku lub specjalności np. optyka okularowa
z optometrią na uczelni wyższej,
 uzyskanie tytułu czeladnika, a następnie dyplomu mistrza w zawodzie technik optyk, po zdaniu
egzaminów w Izbie Rzemieślniczej,
 ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie kwalifikacji MG.14 Montaż i naprawa
elementów i układów optycznych oraz MG.30 Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych,
ujętych w podstawie programowej dla zawodu pokrewnego technik optyk i zdanie egzaminu
przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną.
Istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikację rynkową „Optyk
okularowy – świadectwo czeladnicze” lub „Optyk okularowy – dyplom mistrzowski”, zgodnie
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z zasadami walidacji i certyfikacji kwalifikacji rynkowych, wprowadzonych do Zintegrowanego
Rejestru Kwalifikacji.
Potwierdzenie kompetencji może też mieć formę uzyskania referencji od pracodawcy oraz
komentarzy klientów np. w mediach społecznościowych.
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 optyk okularowy może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe
w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
Optometrysta
S
Technik optyk
S
Optyk - mechanik

Kod zawodu
229501
325302
731104

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie optyk okularowy wykonuje różnorodne zadania, do których należą
w szczególności:
Z1 Prowadzenie doradztwa dla klientów w zakresie doboru pomocy wzrokowych.
Z2 Przyjmowanie zlecenia i jego realizacja.
Z3 Wykonywanie pomiarów ostrości wzroku z użyciem wybranych przyrządów oftalmicznych16.
Z4 Wykonywanie, naprawianie i konserwowanie pomocy wzrokowych.
Z5 Udzielanie instruktażu w zakresie używania i konserwowania okularów.
Z6 Przyjmowanie i realizowanie zamówień i reklamacji.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Doradzanie i obsługiwanie klienta
Kompetencja zawodowa Kz1: Doradzanie i obsługiwanie klienta obejmuje zestaw zadań
zawodowych Z1, Z2, Z5, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z1 Prowadzenie doradztwa dla klientów w zakresie doboru pomocy wzrokowych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:













Podstawy optycznej korekcji wzroku;
Trendy mody w zakresie oprawek okularowych;
Asortyment dostępny w zakładzie / salonie
optycznym lub na zamówienie;
Różnice jakościowe między różnymi rodzajami
oprawek i szkieł okularowych oraz lup
i przyrządów dla słabowidzących;
Strefy cenowe oferowanych produktów;
Rodzaje przyrządów do korekcji wzroku;
Zależności między wadą wzroku
a zastosowaniem szkieł i oprawek okularowych
oraz innych pomocy wzrokowych.
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Dostosowywać szkła korekcyjne do rodzaju
oprawki, preferencji klienta oraz wady wzroku;
Dobierać kształt i kolor oprawek w zależności
od klienta i jego wieku;
Dopasowywać ofertę do kształtu głowy, nosa,
rozstawu źrenic klienta oraz wielkości wady
wzroku;
Dopasowywać rodzaj oferowanych produktów
do preferencji klienta;
Dobierać rodzaj oferowanej pomocy wzrokowej
dla słabowidzących w zależności od jej
przeznaczenia i rodzaju dysfunkcji wzroku;
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Komunikować się z klientem działając wedle
jego oczekiwań.

Z2 Przyjmowanie zlecenia i jego realizacja
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:











Zasady składania zamówień;
Okresy realizacji produkcji i dostawy;
Możliwości stosowania upustów i zniżek;
Sposoby rozliczania usługi;
Cennik i ofertę produktów do wykonania
okularów, soczewek;
Urządzenia fiskalne.







Obsługiwać komputerowy lub manualny system
składania zamówień;
Sprawdzać dostępność produktów;
Komunikować się z dostawcami w celu
wyjaśniania dostępności produktów;
Uzgadniać cenę z klientem za zlecone prace;
Prowadzić rozliczenia finansowe;
Obsługiwać urządzenia fiskalne.

Z5 Udzielanie instruktażu w zakresie używania i konserwowania okularów
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Asortyment akcesoriów do przechowywania,
pielęgnacji i czyszczenia szkieł i opraw
okularowych (futerały, ściereczki, płyny);
Zalecenia dotyczące użytkowania pomocy
wzrokowych;
Ograniczenia w zastosowaniu okularów
w codziennym użyciu.




Wyjaśniać i przekazywać wiedzę w zakresie
pielęgnacji i czyszczenia szkieł i opraw
okularowych;
Prezentować zastosowanie akcesoriów i pomocy
wzrokowych;
Komunikować się z klientem adekwatnie do jego
stanu wiedzy i umiejętności.

3.3. Kompetencja zawodowa Kz2: Wykonywanie, naprawianie i konserwowanie pomocy
wzrokowych
Kompetencja zawodowa Kz2: Wykonanie, naprawa i konserwacja pomocy wzrokowych obejmuje
zestaw zadań zawodowych Z3, Z4 i Z6, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy
i umiejętności.
Z3 Wykonywanie pomiarów ostrości wzroku z użyciem wybranych przyrządów oftalmicznych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:














Sposoby i możliwości przeprowadzania
komputerowych pomiarów ostrości wzroku;
Sposoby wykonywania pomiarów ostrości
wzroku, bez i z pomocą wzrokową, z użyciem
wybranych urządzeń oftalmicznych;
Techniki doboru mocy i rodzaju szkieł
w zależności od wady wzroku oraz przeznaczenia
pomocy wzrokowej;
Zasady doboru opraw okularowych
z uwzględnieniem biometrii twarzy oraz
biozgodności materiału;
Zasady doboru pomocy wzrokowych dla
słabowidzących;
Zasady doboru filtrów optycznych oraz
uszlachetnień soczewek w zależności od
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Dokonywać pomiarów ostrości wzroku, bez
i z pomocą wzrokową, z użyciem wybranych
urządzeń oftalmicznych;
Wykorzystywać programy komputerowe
pomagające w wykonywaniu pomiarów ostrości
wzroku;
Określać rozstaw źrenic oczu i dostosowywać
do nich położenia środków optycznych szkieł
okularowych;
Wyznaczać przesunięcie geometryczne
soczewek okularowych, w celu uniknięcia
niezamierzonego efektu pryzmatycznego lub
za jego pomocą wywołać zamierzony efekt
pryzmatyczny;
Wyznaczać główny punkt referencyjny oraz
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dysfunkcji narządu wzroku;
Zagadnienia z zakresu optyki;
Szczegóły funkcjonowania ludzkiego oka, jego
możliwości, ograniczenia, zdolność adaptacji
i akomodacji;
Zmiany zachodzące w narządzie wzroku
w zależności od wieku;
Regulacje prawne dotyczące doboru pomocy
optycznych (np. u dzieci).








określać moc czołową soczewki okularowej;
Dobierać na podstawie recepty pomoce dla
słabowidzących w zależności od miary
niedowidzenia lub ubytku pola widzenia;
Dobierać uszlachetnienia soczewek i filtry
chroniące wzrok w zależności od dysfunkcji
narządu wzroku;
Dokonywać pomiarów biometrycznych twarzy;
Stosować regulacje prawne dotyczące doboru
pomocy optycznych.

Z4 Wykonywanie, naprawianie i konserwowanie pomocy wzrokowych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:












Zasady wykorzystywania programów
komputerowych pomagających w wykonywaniu
zadań;
Urządzenia niezbędne i przydatne do wykonania
i naprawy pomocy wzrokowych, obróbki szkieł
i okularów oraz ich przeznaczenie;
Urządzenia kontrolno-pomiarowe (sferometr,
grubościomierz, polaryskop, tester UV);
Substancje chemiczne stosowane przy
wykonaniu i konserwacji pomocy wzrokowych;
Tablice tolerancji dla pomiarów wstępnych;
Zasady ergonomii, bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz przepisy prawa dotyczące ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska.












Określać parametry geometryczne, fizyczne
i materiałowe opraw okularowych;
Dokonywać obróbki soczewek okularowych;
Przestrzegać zasad oznakowania i centrowania
soczewek okularowych podczas wykonywania
okularów;
Obsługiwać specjalistyczne urządzenia
do obróbki ręcznej i maszynowej oraz montażu
soczewek okularowych;
Obsługiwać specjalistyczne urządzenia
do naprawy i konserwacji opraw okularowych;
Przeprowadzać kontrolę jakości wyrobów i usług
oftalmicznych;
Wykorzystywać urządzenia oraz tablice
tolerancji dla pomiarów wstępnych i kontroli
powykonawczych pomocy wzrokowych;
Stosować zasady ergonomii, bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz przepisy prawa dotyczące
ochrony przeciwpożarowej i ochrony
środowiska.

Z6 Przyjmowanie i realizacja zamówień i reklamacji
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:











Zasady funkcjonowania rynku półproduktów
okularowych;
Kontrahentów zakładu i ich asortyment;
Cenniki i widełki cenowe półproduktów
okularowych;
Zasady składania reklamacji;
Warunki, ograniczenia i konsekwencje związane
z przyjmowaniem i składaniem reklamacji;
Terminy realizacji zamówień i reklamacji przez
kontrahentów.





Komunikować się z dostawcami soczewek,
oprawek i akcesoriów okularowych;
Negocjować warunki cenowe dostaw i warunki
reklamacji;
Opisywać w precyzyjny sposób składane
zamówienie lub wadę prowadzącą do reklamacji;
Przyjmować dostawy, sprawdzać ilość oraz stan
dostarczonego towaru.

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






Ponoszenia odpowiedzialności za jakość wykonywanej usługi.
Ponoszenia odpowiedzialności za skutki niewłaściwego doboru pomocy optycznych.
Postępowania zgodnie z przepisami, które dotyczą wykonywania zadań zawodowych.
Doskonalenia kompetencji zawodowych w kontekście nowych technologii, materiałów,
wzornictwa itd.
Oceniania działania własnego i osób, z którymi współpracuje w zakresie realizacji zadań
zawodowych.

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
optyk okularowy.
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 optyk okularowy

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 optyk okularowy 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
Najwięcej zakładów optycznych można znaleźć w dużych miastach, jednak usługi optyków
okularowych są szeroko dostępne w całym kraju, co przekłada się na możliwości zatrudnienia.
Optyk okularowy pracuje zazwyczaj:
 w sektorze prywatnym,
 w małych zakładach lub w dużych sieciach salonów optycznych, w firmach produkujących sprzęt
optyczny i koncernach optycznych,
 w firmie produkującej okulary lub sprzęt optyczny,
 po nabyciu doświadczenia zawodowego, niejednokrotnie decyduje się na świadczenie usług
w oparciu o własną działalność gospodarczą (zakład optyczny).
Obserwuje się stały poziom zapotrzebowania na pracowników tej branży.
WAŻNE:
Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:
http://oferty.praca.gov.pl
Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na
dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:
Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:
http://mz.praca.gov.pl
https://www.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe
Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl
Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:
Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl
Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl
Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl
Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl
Pomorskie – http://www.porp.pl
Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl
Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl
Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynkupracya
Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl
Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:
http://zielonalinia.gov.pl
Portal Prognozowanie Zatrudnienia:
www.prognozowaniezatrudnienia.pl
Portal EU Skills Panorama:
http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en
Europejski portal mobilności zawodowej EURES:
https://eures.praca.gov.pl
https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage
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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 przygotowuje się
kandydatów do pracy w zawodzie optyk okularowy. Kształcenie w zawodzie pokrewnym technik
optyk oferują branżowe szkoły II stopnia (na podbudowie branżowej szkoły I stopnia), technika
i szkoły policealne.
Możliwe jest również uczestnictwo w kwalifikacyjnych kursach zawodowych (dla dorosłych)
w ramach kwalifikacji MG.14 Montaż i naprawa elementów i układów optycznych oraz MG.30
Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych, ujętych w podstawie programowej dla zawodu
pokrewnego technik optyk, 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.
Kwalifikację MG.14 Montaż i naprawa elementów i układów optycznych i MG.30 Wykonywanie
i naprawa pomocy wzrokowych potwierdzają (również w trybie eksternistycznym) Okręgowe Komisje
Egzaminacyjne.
Kompetencje przydatne do wykonywania zawodu optyk okularowy można także uzyskać w systemie
rzemieślniczego przygotowania zawodowego, w zawodzie pokrewnym technik optyk. Tytuły
czeladnika i mistrza w tym zawodzie, po spełnieniu wymagań formalnych i zdaniu egzaminu,
potwierdzają Izby Rzemieślnicze.
Istnieje również możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikację rynkową „Optyk
okularowy – świadectwo czeladnicze” lub „Optyk okularowy – dyplom mistrzowski” wprowadzone do
Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji, zgodnie z zasadami walidacji i certyfikacji prowadzonymi przez
instytucje uprawnione do nadawania tej kwalifikacji.
Szkolenie
Szkolenie dla zawodu optyk okularowy może być organizowane przez:
 pracodawców na własne potrzeby (dla kandydatów do pracy i pracowników),
 producentów i dystrybutorów sprzętu i technologii związanej z produkcją soczewek, sprzętu
optycznego i okulistycznego, maszyn optycznych, oprogramowania do badania wzroku.
Szkolenia są również oferowane na wolnym rynku usług edukacyjnych. Przykładowa tematyka:
 materiałoznawstwo oraz postęp w dziedzinie używanych półproduktów,
 refrakcja wzroku,
 psychologia sprzedaży,
 estetyka w branży optycznej,
 marketing.
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: 31.10.2018]:
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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
https://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 (2018 r.) osób pracujących w zawodzie optyk okularowy jest zróżnicowane i zależne
głównie od formy zatrudnienia.
Pracownik zatrudniony w przedsiębiorstwie świadczącym usługi w zakresie optyki okularowej może
liczyć z reguły na zarobki w granicach od 2100 zł do 4500 zł brutto miesięcznie.
Jeśli wykonuje pracę w ramach własnej działalności gospodarczej, osiąga zwykle zarobki wielokrotnie
wyższe, wiąże się to jednak z ryzykiem inwestycyjnym (koszt założenia salonu optycznego i zakupu
sprzętu).
WAŻNE:
Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność.
Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:
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 optyk okularowy możliwe jest zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami.
Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami 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 aparatów słuchowych,
 z wadami i dysfunkcją wzroku (04-O), jeśli posiadana wada jest skorygowana odpowiednimi
szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi,
 z dysfunkcją kończyn dolnych (05-R), która nie wyklucza stania i chodzenia, w tym samodzielnego
przemieszczania się po zróżnicowanym terenie,
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innymi rodzajami niepełnosprawności wynikającymi z chorób układu krążenia, oddechowego,
pokarmowego, moczowo-płciowego i in., 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).

Niepełnosprawność kandydata do tego zawodu nie może wpływać na skuteczny kontakt
interpersonalny, komunikację oraz funkcje poznawcze.
WAŻNE:
Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie po
indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

5. ODNIESIENIE DO EUROPEJSKIEJ KLASYFIKACJI
UMIEJĘTNOŚCI/KOMPETENCJI, KWALIFIKACJI I ZAWODÓW (ESCO)
Europejska klasyfikacja umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów (European
Skills/Competences, Qualifications and Occupations – ESCO) jest narzędziem łączącym rynek edukacji
z rynkiem pracy. ESCO jest częścią strategii „Europa 2020”. W klasyfikacji określono i uszeregowano
umiejętności, kompetencje, kwalifikacje i zawody istotne dla unijnego rynku pracy oraz kształcenia
i szkolenia. Tworzenie europejskiego rynku pracy, a w przyszłości wspólnego obszaru kształcenia
ustawicznego wymaga, aby zdobywane przez jednostki umiejętności oraz kwalifikacje były zrozumiałe
oraz łatwo porównywalne między krajami, a także – by promowały mobilność wśród pracowników.
Obecnie (2018 r.) klasyfikacja ESCO jest dostępna w 27 językach (w 24 językach UE, islandzkim,
norweskim i arabskim) za pośrednictwem platformy ESCO:
https://ec.europa.eu/esco/portal/home
Klasyfikacja ESCO została oparta na trzech filarach i pokazuje w sposób systematyczny relacje między
nimi:
• Zawody: https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation
• Umiejętności/Kompetencje: https://ec.europa.eu/esco/portal/skill
• Kwalifikacje: https://ec.europa.eu/esco/portal/qualification

6. ŹRÓDŁA DODATKOWYCH INFORMACJI O ZAWODZIE
Podstawowe regulacje prawne:
Stan prawny na dzień: 31.10.2018 r.








Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
986, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 22 marca 1989 roku o rzemiośle (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1267)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu
czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych
przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. poz. 89, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy
programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 860, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. 622, z późn. zm.)
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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).
Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie
włączenia kwalifikacji rynkowej „Optyk okularowy – dyplom mistrzowski” do Zintegrowanego
Systemu Kwalifikacji (M.P. poz. 1276) – akt ogłoszony w grudniu 2018 r.
Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie
włączenia kwalifikacji rynkowej „Optyk okularowy – świadectwo czeladnicze” do Zintegrowanego
Systemu Kwalifikacji (M.P. poz. 1268) – akt ogłoszony w grudniu 2018 r.

Literatura branżowa:







Hunter D.G., West C.E. (red. wyd. pol. Misiuk-Hojło M., Zając M.): Optyka okulistyczna. Górnicki
Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2017.
Litwin M.B., Bryg H.: Wybrane zagadnienia okulistyczne. Podręcznik i poradnik dla studentów
i słuchaczy szkół medycznych. ZamKor, Kraków 2005.
Niżankowska M.H.: Podstawy okulistyki. Volumed, Wrocław 1992.
Sojecki A.: Optyka. WSiP, Warszawa 1977.
Styszyński A.: Korekcja wad wzroku. Procedury badania refrakcji. Alfa-Medica Press, Bielsko-Biała
2007.
Zając M.: Optyka okularowa. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2007.

Zasoby internetowe [dostęp: 31.10.2018]:













Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
Czasopismo Optyk Polski: http://optykpolski.feniksmedia.pl
Dwumiesięcznik Optyka: http://www.gazeta-optyka.pl
Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie technik optyk:
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/325302.pdf
Kwalifikacja “Optyk okularowy – dyplom mistrzowski” w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji:
https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/frontend/index.php?r=kwalifikacja%2Fview&id=12680
Kwalifikacja “Optyk okularowy – świadectwo czeladnicze” w Zintegrowanym Rejestrze
Kwalifikacji:
https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/frontend/index.php?r=kwalifikacja%2Fview&id=12679
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Projekt Zintegrowany System Kwalifikacji: http://kwalifikacje.edu.pl
Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS: http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardyorzecznictwa-lekarskiego-zus
Standard wymagań egzaminacyjnych dla tytułu mistrzowskiego w zawodzie optyk okularowy:
https://zrp.pl/pliki/standardy/103m-optyk-okularowy.doc
Wyszukiwarka opisów zawodów: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacjazawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow
Związek Rzemiosła Polskiego: Wykaz standardów egzaminacyjnych: https://zrp.pl/dzialalnosczrp/oswiata-zawodowa/egzaminy/standardy-egzaminacyjne/wykaz-standardowegzaminacyjnych
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7. SŁOWNIK POJĘĆ
7.2 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.

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
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Kwalifikacja

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

Polska Rama
Kwalifikacji (PRK)

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

Potwierdzanie
kompetencji

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

Sektorowa Rama
Kwalifikacji (SRK)

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

Sprawności
sensomotoryczne

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

Stanowisko pracy

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

Tytuł zawodowy

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

Umiejętności

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

Uprawnienia
zawodowe

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

Uczenie się
nieformalne

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

Walidacja

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

Wiedza

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

Wykształcenie

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

Zadanie zawodowe

Jest to logiczny wycinek lub etap pracy w ramach zawodu o wyraźnie określonym początku i końcu
wykonywany na stanowisku pracy. Na zadanie zawodowe składa się układ czynności zawodowych
powiązanych jednym celem, kończący się określonym wytworem, usługą lub istotną decyzją.
W wyniku podziału pracy każdy zawód różni się wykonywanymi zadaniami, na które składają się
czynności zawodowe.
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Zawód

Jest to zbiór zadań zawodowych wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy,
wykonywanych przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji i kompetencji
(wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki.
Wykonywanie zawodu stanowi źródło utrzymania.

Zintegrowany
System Kwalifikacji
(ZSK)

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

Zintegrowany
Rejestr Kwalifikacji
(ZRK)

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

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

Nazwa pojęcia

Definicja

Źródło

1

Astygmatyzm

Wada oka powodująca ogniskowanie w różnych
punktach zamiast w jednym. Efektem jest nieostry
i zniekształcony obraz.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Hein A., Sidorowicz A.: Oko
i okulary. WPLiS, Warszawa
1966

2

Centrowanie
soczewek

Proces zamocowania soczewki, tak aby punkt
soczewki, przez który użytkownik patrzy przez
większość czasu, zbiegał się z punktem, w którym
parametry optyczne soczewki spełniają wymagania
korekcji.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Hunter D.G., West C.E.: Optyka
okulistyczna. Górnicki
Wydawnictwo Medyczne,
Wrocław 2017

3

Dioptriomierz

Przyrząd służący do pomiaru stopnia ogniskowania
soczewek.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Hein A., Sidorowicz A.: Oko
i okulary. WPLiS, Warszawa
1966

4

Frontofokometr

Przyrząd służący do automatycznego pomiaru
stopnia ogniskowania soczewek, bez konieczności
przeprowadzania ręcznych obliczeń.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Hein A., Sidorowicz A.: Oko
i okulary. WPLiS, Warszawa
1966

5

Kaseta okulistyczna

Walizka z zestawem wysokiej jakości szkieł
testowych, przeznaczona do ich bezpiecznego
przechowywania i transportowania.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Hein A., Sidorowicz A.: Oko
i okulary. WPLiS, Warszawa
1966

6

Keratometr

Urządzenie służące do pomiaru astygmatyzmu.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Sojecki A.: Optyka. WSiP,
Warszawa 1977

7

Linijka optyczna

Linijka służąca do dokładnego pomiaru rozstawu
źrenic.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Zając M.: Optyka okularowa.
Dolnośląskie Wydawnictwo
Edukacyjne, Wrocław 2007
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8

Moc czołowa
soczewki

Odwrotność odległości punktu ogniskowania
soczewki od powierzchni tejże soczewki.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Sojecki A.: Optyka. WSiP,
Warszawa 1977

9

Oftalmometr

Urządzenie służące do pomiaru astygmatyzmu.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Sojecki A.: Optyka. WSiP,
Warszawa 1977

10

Oprawy próbne

Specjalistyczne oprawki okularowe, umożliwiające
szybkie i tymczasowe zakładanie kilku soczewek.
Używane w celu doboru szkieł.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Zając M.: Optyka okularowa.
Dolnośląskie Wydawnictwo
Edukacyjne, Wrocław 2007

11

Polaryskop

Przyrząd do sprawdzania naprężeń w soczewce (np.
po włożeniu jej w oprawkę).

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Zając M.: Optyka okularowa.
Dolnośląskie Wydawnictwo
Edukacyjne, Wrocław 2007

12

Pomoc optyczna

Każdy przedmiot lub urządzenie wspomagające
widzenie (okulary, mikroskop, lornetka).

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Hein A., Sidorowicz A.: Oko
i okulary. WPLiS, Warszawa
1966

13

Półprodukt

Wyrób, będący wynikiem procesu produkcji,
stanowiący materiał do wytwarzania bardziej
złożonych produktów.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Hein A., Sidorowicz A.: Oko
i okulary. WPLiS, Warszawa
1966

14

Prezbiopia

Inaczej starczowzroczność – pogorszenie widzenia
na bliskie odległości związane ze zmniejszeniem
zdolności akomodacji oka wskutek starzenia się
organizmu.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Hein A., Sidorowicz A.: Oko
i okulary. WPLiS, Warszawa
1966

15

Przesunięcie
geometryczne

Zmiana (translacja) obrazu przez soczewkę,
polegająca na przesunięciu obrazu w poziomie i/lub
pionie.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Sojecki A.: Optyka. WSiP,
Warszawa 1977

16

Przyrządy oftalmiczne

Przyrządy okulistyczne lub oftalmologiczne.
Urządzenia służące do badania, korygowania
i operowania wad wzroku oraz obróbki szkieł
i soczewek korekcyjnych.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Hein A., Sidorowicz A.: Oko
i okulary. WPLiS, Warszawa
1966

17

Punkt referencyjny
(także punkt główny)

Punkt soczewki, według którego oznaczana jest jej
ogniskowa, czyli miejsce zbiegania się promieni
świetlnych.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Sojecki A.: Optyka. WSiP,
Warszawa 1977

18

Pupilometr

Aparat służący do pomiaru odległości źrenic poprzez
stymulację optyczną.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Hunter D. G., West C. E.:
Optyka okulistyczna. Górnicki
Wydawnictwo Medyczne,
Wrocław 2017.

19

Refrakcja

Zmiana kierunku promieni świetlnych na granicach
powietrza i soczewki.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Sojecki A.: Optyka. WSiP,
Warszawa 1977
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20

Rzutnik z optotypami

Rzutnik używany do obiektywnego i subiektywnego
badania ostrości wzroku. Stanowi on nowoczesną
alternatywę do tablic testowych.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Hunter D. G., West C. E.:
Optyka okulistyczna. Górnicki
Wydawnictwo Medyczne,
Wrocław 2017

21

Sferometr

Urządzenie służące do pomiaru krzywizny soczewki.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Sojecki A.: Optyka. WSiP,
Warszawa 1977

22

Stereometr

Urządzenie służące do pomiaru zdolności optycznego
postrzegania głębi i odległości.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Hunter D. G., West C. E.:
Optyka okulistyczna. Górnicki
Wydawnictwo Medyczne,
Wrocław 2017

23

Tablice testowe

Tablice do badania ostrości widzenia lub zdolności
rozróżniania kolorów.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Zając M.: Optyka okularowa.
Dolnośląskie Wydawnictwo
Edukacyjne, Wrocław 2007

24

Tablice tolerancji

Zebrane w postaci zeszytu lub książki tabele
zawierające zakresy wymiarów i parametrów
optycznych, w jakich muszą się mieścić soczewki
korygujące, aby uzyskać prawidłową korektę wady
wzroku.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Zając M.: Optyka okularowa.
Dolnośląskie Wydawnictwo
Edukacyjne, Wrocław 2007

25

Test czerwono-zielony

Służy do dokładnego wyznaczenia sfery wady wzroku.
Wykonuje się go jednoocznie.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Hein A., Sidorowicz A.: Oko
i okulary. WPLiS, Warszawa
1966

26

Tester UV

Służy do sprawdzania, w jakim stopniu soczewka
blokuje promienie UV (posiada filtr UV).

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Zając M.: Optyka okularowa.
Dolnośląskie Wydawnictwo
Edukacyjne, Wrocław 2007
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ZASTOSOWANIE INFORMACJI O ZAWODACH
Wsparcie dla pracowników i klientów instytucji rynku pracy w zakresie:
• skutecznego podejmowania decyzji dotyczących wyboru zawodu,
pracy/zatrudnienia,
• nabywania nowych lub rozszerzania już posiadanych kompetencji
zawodowych,
• zmiany kwalifikacji zawodowych zgodnie z potrzebami rynku pracy,
• dopasowywania treści szkoleń kontraktowanych przez urzędy pracy do
potrzeb rynku pracy.

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

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