Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie
za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+

INFORMACJA O ZAWODZIE
Inżynier inżynierii środowiska
– systemy wodociągowe i kanalizacyjne
(214306)

Inżynierowie inżynierii środowiska

Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej rozpowszechnianie
za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

INFORMACJA O ZAWODZIE

Inżynier inżynierii środowiska
– systemy wodociągowe i kanalizacyjne
(214306)

Inżynierowie inżynierii środowiska

INFORMACJA O ZAWODZIE – Inżynier inżynierii środowiska – systemy wodociągowe i kanalizacyjne 214306

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy
Publikacja opracowana w ramach projektu Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji
o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji –
INFODORADCA+
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla
rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb
zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy

PROJEKT NR: POWR.02.04.00-00-0060/16-00

Partnerzy projektu INFODORADCA+:
 DORADCA Consultants Ltd Sp. z o.o., Gdynia
 Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom
 Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa
 Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
 PBS Sp. z o.o., Sopot

INFORMACJA O ZAWODZIE
Inżynier inżynierii środowiska – systemy wodociągowe i kanalizacyjne (214306)

© Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Warszawa 2018

Kopiowanie i rozpowszechnianie w całości lub w części dozwolone wyłącznie za podaniem źródła.

ISBN 978-83-7789-495-8 [21]

Publikacja bezpłatna

Zdjęcie na okładce autorskie wykonane przez zespół ekspercki.

Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB
26-600 Radom, ul. K. Pułaskiego 6/10, tel. centr. (048) 364-42-41, fax (048) 364-47-65
e-mail: instytut@itee.radom.pl
http://www.itee.radom.pl

INFORMACJA O ZAWODZIE – Inżynier inżynierii środowiska – systemy wodociągowe i kanalizacyjne 214306

SPIS TREŚCI
1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU ........................................................................................... 3
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności) .................................................. 3
1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu........................................................................................................ 3
1.3. Usytuowanie zawodu w klasyfikacjach: ISCO, PKD .................................................................... 3
1.4. Notka metodologiczna, autorzy i eksperci opiniujący ................................................................ 3
2. OPIS ZAWODU ......................................................................................................................... 4
2.1. Synteza zawodu .......................................................................................................................... 4
2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania ....................................................................................... 4
2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia,
organizacja pracy) ....................................................................................................................... 6
2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne.................................................................................... 7
2.5. Wykształcenie, tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane
do podjęcia pracy w zawodzie .................................................................................................... 8
2.6. Możliwości rozwoju zawodowego, awansu i potwierdzania kompetencji ................................ 9
2.7. Zawody pokrewne .................................................................................................................... 10
3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE ............................................................. 10
3.1. Zadania zawodowe ................................................................................................................... 10
3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Projektowanie systemów wodociągowych i kanalizacyjnych .. 10
3.3. Kompetencja zawodowa Kz2: Nadzorowanie procesów oczyszczania ścieków
oraz uzdatniania wody.............................................................................................................. 13
3.4. Kompetencja zawodowa Kz3: Prowadzenie doradztwa i sprzedaży w zakresie uzdatniania
wody oraz oczyszczania ścieków .............................................................................................. 17
3.5. Kompetencja zawodowa Kz4: Kierowanie wykonawstwem systemów wodociągowych
i kanalizacyjnych ....................................................................................................................... 18
3.6. Kompetencje społeczne............................................................................................................ 19
3.7. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.............................................................................. 19
3.8. Powiązanie kompetencji zawodowych z opisami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji
oraz Sektorowej Ramie Kwalifikacji .......................................................................................... 19
4. ODNIESIENIE DO SYTUACJI ZAWODU NA RYNKU PRACY I MOŻLIWOŚCI DOSKONALENIA
ZAWODOWEGO ..................................................................................................................... 20
4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie .................................................................................... 20
4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach
zawodu ..................................................................................................................................... 21
4.3. Zarobki osób wykonujących dany zawód/daną grupę zawodów ............................................. 22
4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie .............................................. 22
5. ODNIESIENIE DO EUROPEJSKIEJ KLASYFIKACJI UMIEJĘTNOŚCI/KOMPETENCJI, KWALIFIKACJI
I ZAWODÓW (ESCO) .............................................................................................................. 23
6. ŹRÓDŁA DODATKOWYCH INFORMACJI O ZAWODZIE .............................................................. 24
7. SŁOWNIK POJĘĆ .................................................................................................................... 26
7.1. Definicje powiązane z opisem informacji o zawodzie (zawodoznawcze) ................................ 26
7.2. Definicje związane z wykonywaniem zawodu (branżowe) ...................................................... 28

2

INFORMACJA O ZAWODZIE – Inżynier inżynierii środowiska – systemy wodociągowe i kanalizacyjne 214306

1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
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1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu






Pracownik przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.
Pracownik przedsiębiorstwa/zakładu komunalnego.
Inżynier środowiska.
Inspektor nadzoru robót sanitarnych.
Inspektor ochrony środowiska.

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


2143 Environmental engineers.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):


Sekcja E – Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana
z rekultywacją.

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




Agnieszka Bisak – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.,
Warszawa.
Aleksander Suszyński – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Warszawa.
Aleksandra Stachura – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:



Maria Widerszal-Bazyl – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa.
Maria Konarska – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa.
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Recenzenci:



Marcin Niedbała – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu, Błonie.
Paweł Religa – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu, Radom.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Marzena Pietrzak-Jadłowska – Federacja Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki
Komunalnej i Terenowej w Polsce, Warszawa.
Justyna Koc-Jurczyk – Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej w Rzeszowie, Rzeszów.

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
Inżynier inżynierii środowiska – systemy wodociągowe25 i kanalizacyjne24 odpowiada za techniczną
stronę infrastruktury wodociągowej4 i kanalizacyjnej3, która obejmuje m.in.: ujęcia wody26,
pompownie wodociągowe13 i kanalizacyjne12, systemy dystrybucji wody19 i odprowadzania ścieków20,
stacje uzdatniania wód23 oraz oczyszczalnie ścieków9.
Osoba pracująca w tym zawodzie może projektować15 te systemy, prowadzić ich wykonawstwo28,
nadzorować6 wykonawstwo oraz zajmować się eksploatacją2 poszczególnych elementów systemów.
Uczestniczy też w doradztwie technicznym oraz ocenie dostępnych na rynku rozwiązań w branży
wodociągowej i kanalizacyjnej. Inżynier inżynierii środowiska – systemy wodociągowe i kanalizacyjne
inicjuje wdrażanie najlepszych dostępnych technologii8 w zakresie uzdatniania wody27 i oczyszczania
ścieków10.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Inżynier inżynierii środowiska – systemy wodociągowe i kanalizacyjne odpowiada za zadania
związane ze sferą techniczną infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. W ramach tej działalności
może:
 prowadzić wykonawstwo robót budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
 nadzorować wykonawstwo robót,
 projektować systemy wodociągowe i kanalizacyjne,
 eksploatować systemy wodociągowe i kanalizacyjne,
 opiniować rozwiązania techniczne, technologie w zakresie gospodarki wodnej i ściekowej,
 dawać wytyczne eksploatacyjne i doradzać,
 dobierać i sprawować funkcje kierownicze w zakresie tematyki systemów wodociągowych
i kanalizacyjnych.
W zależności od miejsca pracy przytoczone funkcje mogą się łączyć lub występować niezależnie.
Sposoby wykonywania pracy
Inżynier inżynierii środowiska – systemy wodociągowe i kanalizacyjne wykonuje pracę polegającą
na:

4

INFORMACJA O ZAWODZIE – Inżynier inżynierii środowiska – systemy wodociągowe i kanalizacyjne 214306

























projektowaniu ujęć wody, układów transportujących wodę oraz stacji uzdatniania i odnowy
wody11; efektem prac są projekty budowlane16 i wykonawcze17, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót22, a także instrukcje eksploatacyjne5, tworzone ze specjalistami
z innych branż,
projektowaniu systemów odprowadzania i recyrkulacji ścieków18 oraz oczyszczalni ścieków;
efektem prac są projekty budowlane i wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robót, instrukcje eksploatacyjne, tworzone ze specjalistami z innych branż,
opracowywaniu bilansów w zakresie ilości powstających ścieków oraz zapotrzebowania na wodę,
do celów projektowych lub statystycznych,
dobieraniu technologii uzdatniania i odnowy wody oraz oczyszczania i recyrkulacji ścieków, jako
elementu zrównoważonego gospodarowania zasobami wody,
studiowaniu osiągnięć postępu technicznego w kraju i w świecie w dziedzinie technologii
uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków i wdrażaniu ich w projektach inwestycyjnych,
uzgadnianiu opracowywanych koncepcji i projektów systemów wodociągowych i kanalizacyjnych,
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, stacji uzdatniania wody i oczyszczania ścieków z właściwymi
organami władz terenowych,
opracowywaniu dokumentacji rozruchu oraz instrukcji eksploatacji i BHP dla systemów
wodociągowych i kanalizacyjnych,
pełnieniu nadzoru autorskiego7 nad budową zaprojektowanego obiektu lub systemu,
udziale w rozruchu obiektów i systemów wodociągowych i kanalizacyjnych,
udziale w procesie inwestycyjnym,
lokalizowaniu i korygowaniu wadliwego działania wcześniej zaprojektowanych i eksploatowanych
rozwiązań projektowych, bądź produkowanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
braniu udziału w ustanawianiu standardów kontroli i procedur, zapewniających sprawne
funkcjonowanie i bezpieczeństwo systemów wodociągowych i kanalizacyjnych w trakcie ich
eksploatowania,
kierowaniu utrzymaniem i naprawami istniejących systemów wodociągowych i kanalizacyjnych
wraz z instalacją i wyposażeniem,
pobieraniu próbek wody i ścieków do badań oraz wykonywaniu analiz próbek ścieków i wody,
studiowaniu i doradzaniu w zakresie technicznych i ekonomicznych aspektów zastosowanych
rozwiązań, materiałów i armatury, stanowiących wyposażenie instalacyjne systemów
wodociągowych i kanalizacyjnych,
opracowywaniu nowych rozwiązań projektowych w zakresie gospodarki wodnej i ściekowej,
opracowywaniu dokumentacji wodno-prawnej dotyczącej poboru wody i odprowadzania
ścieków,
opracowywaniu instrukcji technologicznych procesów uzdatniania wody oraz oczyszczania
ścieków,
ocenianiu wniosków o dofinansowanie inwestycji z zakresu gospodarki wodnej i ściekowej,
ocenianiu rozwiązań systemowych i prawnych w dziedzinie gospodarki wodnej i ściekowej,
wykonywaniu prezentacji i promowaniu oferowanych urządzeń i technologii,
w przypadku pracy w biurze projektowym, firmie konsultingowej lub wykonawczej, udziale
w przygotowaniu ofert przetargowych oraz uczestniczeniu w przetargach.

WAŻNE:
Inżynier inżynierii środowiska – systemy wodociągowe i kanalizacyjne wykonuje pracę zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawnymi, dlatego na bieżąco powinien uzupełniać swoją wiedzę z tego zakresu.
Sprawując funkcje kierownicze w procesie inwestycyjnym, nadzoru nad inwestycją czy nadzoru nad podległym
personelem podlega szczególnym obowiązkom wynikającym z przepisów prawnych.
W związku z pojawianiem się na rynku nowych rozwiązań i technologii w obszarze systemów wodociągowych
i kanalizacyjnych inżynier inżynierii środowiska – systemy wodociągowe i kanalizacyjne powinien nieustannie
podnosić swoje kwalifikacje zawodowe.
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Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2, 3.3, 3.4,
3.5. Kompetencje zawodowe.

2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja
pracy)
Warunki pracy
Specyfika pracy, sposób jej wykonywania i warunki ergonomiczne zależne są od miejsca jej
wykonywania, a mogą to być:
 pomieszczenia biurowe,
 miejsca na otwartej przestrzeni,
 obiekty oczyszczalni ścieków,
 stacje uzdatniania wody,
 inne obiekty związane z systemami wodociągowymi oraz kanalizacyjnymi.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Inżynier inżynierii środowiska – systemy wodociągowe i kanalizacyjne w zależności od miejsca
podjęcia pracy wykorzystuje różne maszyny i narzędzia, m.in.:
 komputer,
 arkusze kalkulacyjne oraz programy do kosztorysowania, prowadzenia obliczeń,
 systemy sterowania procesem oczyszczania ścieków i uzdatniania wody,
 systemy informatyczne nadzorujące prace poszczególnych elementów systemu wodociągowego
i systemu kanalizacyjnego, w tym ujęć wody, pompowni wodociągowych i kanalizacyjnych,
zbiorników ciśnień,
 aparaturę kontrolno-pomiarową,
 programy komputerowe wspomagające projektowanie, wykorzystujące grafikę inżynierską, np.
AutoCAD,
 telefon komórkowy,
 samochód osobowy,
 w szczególnych przypadkach urządzenia miernicze, czujniki gazowe1 i sondy pomiarowe21.
Organizacja pracy
Inżynier inżynierii środowiska – systemy wodociągowe i kanalizacyjne w zależności od miejsca pracy
oraz powierzonego mu zakresu obowiązków może pracować indywidualnie lub w zespole.
Praca inżyniera inżynierii środowiska – systemy wodociągowe i kanalizacyjne jest pracą realizowaną
z reguły w systemie jednozmianowym. Może być związana z koniecznością odbywania podróży
służbowych, w tym samochodem służbowym w charakterze kierowcy.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
Praca wymaga szczególnego przestrzegania zasad BHP. Zagrożenia są różnorodne, jednak przede
wszystkim związane są z pracą w wykonawstwie, nadzorze i eksploatacji.
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Przebywanie na placu budowy stwarza zagrożenia wynikające z:
 pracy urządzeń i maszyn budowlanych z elementami ruchomymi,
 przebywania na wysokości,
 przebywania przy wykopach i otwartych zbiornikach.
Eksploatacja i utrzymanie urządzeń wiąże się z możliwością zetknięcia się ze ściekami oraz osadami
ściekowymi. Stwarza to zagrożenie infekcją spowodowaną:
 wirusami,
 grzybami,
 pierwotniakami,
 bakteriami i innymi organizmami chorobotwórczymi.
W przypadku pracy w studzienkach kanalizacyjnych, przepompowniach ścieków istnieje ryzyko
zatrucia gazami, na przykład siarkowodorem czy amoniakiem, które powstają w wyniku procesów
gnilnych.
Do chorób i dolegliwości związanych z wykonywaniem zawodu można zaliczyć:
 choroby zakaźne,
 choroby wzroku – w związku z pracą z komputerem,
 reakcje alergiczne,
 infekcje dróg oddechowych i układu pokarmowego,
 bóle głowy,
 podrażnienia oczu i skóry.
Obecnie większość czynności wymagających bezpośredniego kontaktu ze ściekami i osadami
ściekowymi jest zautomatyzowana i wykonywana przez maszyny oraz urządzenia, co zmniejsza
powyższe zagrożenia.

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód inżynier inżynierii środowiska – systemy wodociągowe
i kanalizacyjne ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
 duża sprawność układu oddechowego,
 wysoka ogólna wydolność fizyczna,
 sprawność układu mięśniowego,
 sprawność zmysłu węchu,
 sprawność narządów równowagi;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 powonienie,
 zmysł równowagi,
 spostrzegawczość;
w kategorii sprawności i zdolności
 uzdolnienia techniczne,
 zdolności kierownicze,
 uzdolnienia rachunkowe,
 rozumowanie logiczne,
 zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji,
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zdolność nawiązania kontaktu z ludźmi,
zdolność współdziałania;

w kategorii cech osobowościowych
 samodzielność,
 samokontrola,
 gotowość do pracy w nieprzyjemnych warunkach środowiskowych,
 dokładność,
 odpowiedzialność,
 niezależność,
 gotowość do ustawicznego uczenia się i dzielenia się wiedzą.
Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.6. Kompetencje społeczne; 3.7. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
Przeciwwskazaniem do podjęcia zawodu inżynier inżynierii środowiska – systemy wodociągowe
i kanalizacyjne, w przypadku pracy w styczności ze ściekami, może być podatność na alergie oraz
nadwrażliwość na przykre zapachy. W przypadku pracy w wykonawstwie i w nadzorze wymagana jest
zdolność do poruszania się po placu budowy, w terenie nierównym, często śliskim.
WAŻNE:
O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

2.5. Wykształcenie, tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane
do podjęcia pracy w zawodzie
Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie
Do podjęcia pracy w zawodzie inżynier inżynierii środowiska – systemy wodociągowe
i kanalizacyjne wymagane jest ukończenie studiów inżynierskich lub magisterskich na wyższej uczelni
technicznej. Przykładowe specjalności to:
 zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
 wodociągi i kanalizacja,
 inżynieria wodna.
WAŻNE:
Zgodnie z przepisami prawa, warunkiem umożliwiającym uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i klimatyzacyjnych jest, po ukończeniu studiów na kierunku odpowiednim dla danej specjalności, odbycie
praktyki przy sporządzaniu projektów oraz przy pracach budowlanych, a także zdanie z wynikiem pozytywnym
egzaminu prowadzonego przez Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Atutami w podjęciu pracy w zawodzie inżynier inżynierii środowiska – systemy wodociągowe
i kanalizacyjne są:
 dyplom uczelni wyższej (technicznej),
 posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i klimatyzacyjnych,
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posiadanie certyfikatów i świadectw potwierdzających udział w szkoleniach w zakresie
znajomości przepisów prawa ochrony środowiska, prawa wodnego, ustawy o zamówieniach
publicznych, prawa z zakresu BHP i ppoż.,
ukończenie szkoleń organizowanych przez izby branżowe – na przykład Izbę Gospodarczą
Wodociągi Polskie,
prawo jazdy kategorii B,
znajomość języka angielskiego,
uprawnienia elektryczne i energetyczne grupa I, II i III,
kierunkowe studia podyplomowe i doktoranckie.

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
Inżynier inżynierii środowiska – systemy wodociągowe i kanalizacyjne może pracować w:
 biurze projektowym – kolejno jako: asystent projektanta, starszy asystent projektanta,
projektant, starszy projektant, koordynator międzybranżowy, koordynator projektów, kierownik
zespołu, dyrektor, prezes zarządu,
 oczyszczalni ścieków/stacji uzdatniania wody/przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym –
kolejno jako: technolog/inspektor, specjalista technolog/specjalista, kierownik, dyrektor, członek
zarządu, prezes zarządu,
 firmie handlowo-technicznej – kolejno jako: asystent dyrektora technicznego, product manager,
dyrektor techniczny/handlowy, prezes zarządu;
 firmie wykonawczej – kolejno jako: inżynier budowy, kierownik robót, dyrektor np. realizacji,
prezes zarządu,
 administracji państwowej, jednostkach samorządu terytorialnego – kolejno jako: inspektor,
specjalista, starszy specjalista, główny specjalista, kierownik zespołu, dyrektor departamentu,
zastępca prezesa zarządu, prezes zarządu,
 firmie doradczej z zakresu ochrony środowiska – kolejno jako młodszy specjalista ochrony
środowiska, starszy specjalista ochrony środowiska, kierownik działu ochrony środowiska,
dyrektor zarządzający, prezes spółki.
Powyżej przedstawione drogi awansu są przykładowe i mogą być zmienne w zależności od konkretnej
instytucji.
Możliwości potwierdzania kompetencji
Obecnie istnieje możliwość potwierdzenia kwalifikacji inżyniera inżynierii środowiska
– systemy wodociągowe i kanalizacyjne podejmującego pracę na stanowisku projektanta
i kierownika robót sanitarnych. Uzyskanie uprawnień budowlanych w zakresie projektowania
i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych następuje po zdaniu
egzaminu przeprowadzonego w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa oraz uzyskaniu wpisu na
listę członków właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Podjęcie pracy na stanowisku wymagającym wiedzy w zakresie systemów wodociągowych
i kanalizacyjnych następuje po przedstawieniu dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów na
wyższej uczelni technicznej i odpowiedniej specjalności.
Więcej informacji można uzyskać w Rejestrze Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
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2.7. Zawody pokrewne
Osoba zatrudniona w zawodzie inżynier inżynierii środowiska – systemy wodociągowe
i kanalizacyjne może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
Specjalista ochrony środowiska
Inżynier inżynierii środowiska – urządzenia gazowe, instalacje i sieci energetyczne
Inżynier inżynierii środowiska – gospodarka wodna i hydrologia
Inżynier inżynierii środowiska – instalacje sanitarne
Inżynier środowiska – melioracje inżynierii
Inżynier inżynierii środowiska – oczyszczanie miast i gospodarka odpadami
Inspektor ochrony przeciwpożarowej
Inspektor ochrony środowiska
Inspektor sanitarny

Kod zawodu
213303
214301
214302
214303
214304
214305
311214
325504
325514

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie inżynier inżynierii środowiska – systemy wodociągowe i kanalizacyjne
wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:
Z1 Projektowanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz ich elementów.
Z2 Projektowanie obiektów i urządzeń oczyszczania ścieków wraz z odprowadzeniem ścieków.
Z3 Projektowanie obiektów i urządzeń stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem.
Z4 Sprawowanie nadzoru technologicznego nad procesami oczyszczania ścieków komunalnych
i przemysłowych.
Z5 Sprawowanie nadzoru technologicznego nad procesami uzdatniania wody na potrzeby bytowe
i przemysłowe.
Z6 Sprawowanie nadzoru eksploatacyjnego nad systemami wodociągowymi.
Z7 Sprawowanie nadzoru eksploatacyjnego nad systemami kanalizacyjnymi.
Z8 Sprawowanie nadzoru/ nadzoru autorskiego nad wykonawstwem systemów wodociągowych
i kanalizacyjnych.
Z9 Zarządzanie przedsiębiorstwem wodociągów i kanalizacji/przedsiębiorstwem komunalnym/
zakładem komunalnym.
Z10 Kierowanie rozruchem nowo budowanych obiektów i elementów systemu wodociągowego
i kanalizacyjnego.
Z11 Prowadzenie doradztwa technicznego w doborze i eksploatacji urządzeń do oczyszczania ścieków
i uzdatniania wody oraz elementów systemów wodociągowych i kanalizacyjnych.
Z12 Prowadzenie doradztwa technologicznego w zakresie procesów uzdatniania wody oraz
oczyszczania ścieków.
Z13 Prowadzenie sprzedaży urządzeń do oczyszczania ścieków oraz uzdatniania wody.
Z14 Prowadzenie procesu inwestycyjnego.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Projektowanie systemów wodociągowych
i kanalizacyjnych
Kompetencja zawodowa Kz1: Projektowanie systemów wodociągowych i kanalizacyjnych obejmuje
zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z8, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory
wiedzy i umiejętności.
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Z1 Projektowanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz ich elementów
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:













Przepisy regulujące proces budowlany;
Polskie normy i wytyczne w zakresie
projektowania, wykonania i eksploatacji sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i klimatyzacyjnych;
Zasady i przepisy BHP i ppoż. w zakresie ich
stosowania;
Prawo geodezyjne i kartograficzne, a także
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym;
Oprogramowanie wspomagające projektowanie
wykorzystujące grafikę inżynierską;
Typoszeregi średnic rurociągów dostępne na
rynku;
Elementy infrastruktury montowane na sieci
kanalizacyjnej i wodociągowej.















Uzgadniać projekty infrastrukturalne (m.in.
drogowe, kolejowe) w zakresie kolizyjności
z siecią wodociągową oraz siecią kanalizacyjną;
Opiniować miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego;
Stosować się do obowiązujących norm,
wytycznych i przepisów w zakresie
projektowania, pełnienia nadzoru nad
wykonaniem instalacji;
Opracowywać wytyczne dla potrzeb rozbudowy
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony
ppoż.;
Wykorzystywać do celów projektowych mapy
geodezyjne oraz istniejącą dokumentację
techniczną;
Opracowywać dokumentację techniczną dla
realizowanych inwestycji sieciowych;
Pracować z oprogramowaniem wspomagającym
projektowanie wykorzystującym grafikę
inżynierską;
Opracować bilans zapotrzebowania na wodę
i bilans ilościowy ścieków w celu wymiarowania
elementów systemu wodociągowego
i kanalizacyjnego – głównie wymiarowanie
średnic przewodów i przekroje kanałów;
Projektować niezbędną armaturę i urządzenia
zapewniające odpowiednie ciśnienie wody
w sieci wodociągowej, odpowiednią prędkość
przepływu ścieków oraz możliwość dokonywania
rewizji na sieciach, m.in. zasuwy, zastawki,
rewizje itp.

Z2 Projektowanie obiektów i urządzeń oczyszczania ścieków wraz z odprowadzeniem ścieków
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:











Przepisy regulujące proces budowlany;
Polskie normy i wytyczne w zakresie
projektowania, wykonywania i eksploatacji sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i klimatyzacyjnych;
Zasady i przepisy BHP i ppoż. w zakresie ich
stosowania;
Prawo geodezyjne i kartograficznego, a także
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym;
Wymagania dotyczące jakości ścieków
przemysłowych wprowadzanych do sieci
kanalizacyjnej oraz jakości ścieków
odprowadzanych do odbiornika – obowiązujące
przepisy prawne (prawo wodne, prawo ochrony
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Stosować się do obowiązujących norm,
wytycznych i przepisów w zakresie
projektowania, wykonania oraz pełnienia
nadzoru nad wykonaniem;
Przestrzegać zasady i przepisy BHP, ochrony
ppoż.;
Sporządzać jakościowy i ilościowy bilans ścieków
uwzględniając dane rzeczywiste oraz okres
perspektywiczny;
Dokonywać oceny istniejącego stanu obiektów
i urządzeń zainstalowanych na oczyszczalni
ścieków;
Opracowywać dokumentację techniczną na
potrzeby prowadzenia inwestycji w zakresie
branży technologicznej;
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środowiska, rozporządzenia ministra
środowiska);
Schematy technologiczne oczyszczalni ścieków
oraz zasady doboru urządzeń technologicznych;
Parametry pracy oraz konstrukcje urządzeń
stosowanych w obiektach oczyszczania ścieków
i systemach odprowadzania ścieków;
Rozwiązania stosowane w oczyszczalniach
ścieków do usprawnienia przebiegu procesów;
Oprogramowanie wspomagające projektowanie
wykorzystujące grafikę inżynierską;
Oprogramowanie do wykonania kosztorysu prac.









Wskazywać oraz argumentować konieczność
wdrożenia proponowanych rozwiązań;
Opracowywać kosztorys projektowanych
rozwiązań;
Pracować z oprogramowaniem wspomagającym
projektowanie wykorzystującym grafikę
inżynierską;
Wykorzystywać do celów projektowych mapy
geodezyjne oraz istniejącą dokumentację
techniczną;
Stosować w procesie projektowania dostępne na
rynku rozwiązania i urządzenia stosowane
w oczyszczalniach ścieków.

Z3 Projektowanie obiektów i urządzeń stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:


















Polskie normy i wytyczne w zakresie
projektowania, wykonywania i eksploatacji sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych wodociągowych i klimatyzacyjnych;
Przepisy regulujące proces budowlany;
Przepisy w zakresie prawa geodezyjnego
i kartograficznego, a także ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym;
Wymagania dotyczące jakości wody uzdatnionej
– przepisy prawne;
Podstawowe schematy technologiczne stacji
uzdatniania wody oraz zasady doboru urządzeń;
Rodzaje i zasady funkcjonowania ujęć wody oraz
dobór urządzeń;
Zasady i wytyczne wykorzystywane do
projektowania stacji uzdatniania wody;
Rozwiązania i urządzenia stosowane w
procesach uzdatniania wody i w systemach
dystrybucji wody przeznaczonej na cele bytowe
oraz przemysłowe dostępne na rynku;
Oprogramowanie do wykonania kosztorysu prac;
Oprogramowanie wspomagające projektowanie
wykorzystujące grafikę inżynierską;
Zasady i przepisy BHP, ppoż. w zakresie ich
stosowania.
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Stosować się do obowiązujących norm,
wytycznych i przepisów w zakresie
projektowania, wykonania, pełnienia nadzoru
nad wykonaniem;
Przeprowadzać i przedstawić ocenę techniczną
urządzeń do uzdatniania wody;
Opracowywać kompleksowo dokumentację
techniczną (opis oraz schematy) w zakresie
technologicznym i instalacyjnym;
Opracowywać dokumentację techniczną dla
inwestycji sieciowych;
Dokonywać doboru optymalnej technologii oraz
urządzeń do procesów uzdatniania wody na cele
przemysłowe oraz bytowe,
Wykorzystać do celów projektowych istniejącą,
dla stacji uzdatniania wody i ujęcia wody
dokumentację techniczną;
Projektować sieci wodociągowe i elementy
systemów wodociągowych;
Opracowywać bilans zapotrzebowanie na wodę
uwzględniając dane rzeczywiste oraz okres
perspektywiczny;
Projektować kompleksowe rozwiązania
z zakresu uzdatniania wody, zapewniające
niezawodność w dostawie wody wraz
z utrzymaniem właściwych parametrów wody
przeznaczonej na cele spożywcze, bytowe oraz
przemysłowe;
Pracować z oprogramowaniem wspomagającym
projektowanie wykorzystujące grafikę
inżynierską;
Pracować przy mapach geodezyjnych
i z istniejącą dokumentacją techniczną;
Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony
ppoż.
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Z8 Sprawowanie nadzoru/ nadzoru autorskiego nad wykonawstwem systemów wodociągowych
i kanalizacyjnych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Przepisy regulujące proces budowlany;
Polskie normy i wytyczne w zakresie
projektowania, wykonywania i eksploatacji sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i klimatyzacyjnych;
Zasady i przepisy BHP, ppoż. w zakresie ich
stosowania;
Przepisy w zakresie prawa geodezyjnego
i kartograficznego, a także ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.










Stosować się do obowiązujących norm,
wytycznych i przepisów w zakresie
projektowania, wykonania, pełnienia nadzoru
nad wykonaniem;
Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony
ppoż.;
Czytać plany i mapy niezbędne do wykonania
nadzorowanej inwestycji;
Uzgadniać projekty infrastrukturalne (m.in.
drogowe, kolejowe) w zakresie kolizyjności
z siecią wodociągową oraz siecią kanalizacyjną;
Pracować z oprogramowaniem wspomagającym
projektowanie wykorzystującym grafikę
inżynierską;
Pracować przy mapach geodezyjnych oraz
z istniejącą dokumentacją techniczną;
Opracowywać dokumentację techniczną dla
inwestycji sieciowych.

3.3. Kompetencja zawodowa Kz2: Nadzorowanie procesów oczyszczania ścieków oraz
uzdatniania wody
Kompetencja zawodowa Kz2: Nadzorowanie procesów oczyszczania ścieków oraz uzdatniania
wody obejmuje zestaw zadań zawodowych Z4, Z5, Z6, Z7, Z9, do realizacji których wymagane są
odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z4 Sprawowanie nadzoru technologicznego nad procesami oczyszczania ścieków komunalnych
i przemysłowych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:













Procesy fizyczne, biologiczne i chemiczne
stosowane podczas oczyszczania ścieków
komunalnych i przemysłowych;
Instrukcje technologiczne i eksploatacyjne
oczyszczalni ścieków;
Instrukcje obsługi instalacji i urządzeń;
Pozwolenie wodnoprawne wydane dla
oczyszczalni ścieków;
Przepisy prawa w zakresie ochrony środowiska,
zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i odprowadzania ścieków, prawa wodnego,
warunków wprowadzenia ścieków do ziemi lub
do zbiorników wodnych;
Zasady wydawania decyzji administracyjnych
w ochronie środowiska;
Rodzaje parametrów i wskaźników
wykorzystywanych do oceny przebiegu
procesów oczyszczania ścieków oraz metodyki
ich oznaczania;
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Analizować, oceniać i tworzyć opisy przebiegu
procesów chemicznych, fizycznych
i biologicznych zachodzących podczas
oczyszczania ścieków w samodzielny sposób;
Kontrolować przebieg procesu oczyszczania
ścieków;
Analizować i oceniać wpływ wybranych
parametrów procesu oczyszczania ścieków na
jego efektywność;
Dobierać optymalne parametry prowadzenia
procesu w celu uzyskania jakości ścieków
zgodnej z pozwoleniem wodnoprawnym oraz
obowiązującymi przepisami prawa;
Dobierać optymalne parametry jakościowe
i ilościowe ścieków poddawanych recyrkulacji;
Opracowywać harmonogramy analiz
laboratoryjnych w celu kontroli przebiegu
procesów oczyszczania ścieków komunalnych
i przemysłowych;
Interpretować uzyskiwane wyniki jakości
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Normy w zakresie wytycznych do pobierania
próbek ścieków.










ścieków oraz wprowadzać zmiany umożliwiające
poprawę efektu procesu oczyszczania ścieków;
Przygotowywać dane do sprawozdań (raportów,
dane technologiczne, protokoły) z zakresu
oczyszczania ścieków i prowadzonych procesów
technologicznych,
Przygotowywać wnioski o zmianę
obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego;
Reagować na pojawiające się problemy związane
z procesem oczyszczania ścieków, podejmować
decyzje w kierunku działań korygujących w celu
osiągnięcia poprawy procesu;
Opiniować dokumentację projektową
modernizacji i rozbudowy obiektów oczyszczalni
ścieków;
Dokonywać poboru próbek ścieków w celu
wykonania analizy w laboratorium.

Z5 Sprawowanie nadzoru technologicznego nad procesami uzdatniania wody na potrzeby
bytowe i przemysłowe
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:














Zagadnienia i procesy technologiczne związane
z procesem uzdatniania wody na potrzeby
bytowe i przemysłowe;
Procesy fizyko-chemiczne stosowane w
uzdatnianiu wody na cele bytowe i
przemysłowe;
Przepisy prawa w zakresie ochrony środowiska,
zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i odprowadzania ścieków, prawa wodnego,
warunków wprowadzenia ścieków do ziemi lub
do zbiorników wodnych;
Rodzaje wskaźników i parametrów
wykorzystywanych do oceny jakości wody oraz
metodyki oznaczania tych wskaźników
i parametrów;
Pozwolenie wodnoprawne wydane dla stacji
uzdatniania wody;
Normy w zakresie wytycznych do pobierania
próbek wody.














Kontrolować przebieg procesów uzdatniania
wody;
Dobierać optymalne parametry prowadzenia
procesu w celu uzyskania odpowiedniej jakości
wody na cele bytowe i przemysłowe, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa
i wymaganiami procesowymi;
Reagować na pojawiające się problemy związane
z procesem uzdatniania wody oraz podejmować
decyzje w kierunku działań korygujących, w celu
osiągnięcia poprawy procesu;
Opiniować dokumentację projektową
modernizacji i rozbudowy obiektów stacji
uzdatniania wody;
Przygotowywać wnioski o wydanie lub/i zmianę
pozwolenia wodnoprawnego;
Opracowywać harmonogramy analiz
laboratoryjnych w celu kontroli przebiegu
procesów uzdatniania wody;
Analizować i oceniać wpływ wybranych
parametrów procesu uzdatniania wody na jego
efektywność;
Dokonywać poboru próbek wody w celu
wykonania analizy w laboratorium.

Z6 Sprawowanie nadzoru eksploatacyjnego nad systemami wodociągowymi
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:





Przepisy prawa z zakresu BHP, kodeksu pracy,
prawa ochrony środowiska, prawa wodnego,
zbiorowego zaopatrzenia w wodę
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Przestrzegać zasad i przepisów BHP, kodeksu
pracy, prawa ochrony środowiska, prawa
wodnego i zbiorowego zaopatrzenia w wodę
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i odprowadzenia ścieków, prawa budowlanego,
prawa inwestycyjnego itp.;
Zasady kierowania zespołem pracowników,
planowania i wyznaczania zadań, określania
priorytetów oraz stawiania celów;
Instrukcje stanowiskowe;
Instrukcje obsługi instalacji i urządzeń;
Instrukcje technologiczne i eksploatacyjne stacji
uzdatniania wody, w tym ujęcia wody;
Układy technologiczne uzdatniania wody;
Urządzenia i rozwiązania stosowane
w systemach wodociągowych – ich budowę
i funkcjonowanie.















i odprowadzania ścieków, prawa budowlanego,
prawa inwestycyjnego;
Kierować pracą zespołu w celu zapewnienia
ciągłości pracy urządzeń i instalacji systemu
wodociągowego w tym planować okresowe
przeglądy urządzeń;
Koordynować prace operacyjno-eksploatacyjne
realizowane w celu zapewnienia właściwego
funkcjonowania obiektów systemu
wodociągowego, w tym zapewnienie
odpowiedniego ciśnienia w sieci wodociągowej
oraz odpowiedniej jakości wody;
Dokonywać bieżącej obsługi, konserwacji
i przeglądów urządzeń na ujęciach wody,
stacjach uzdatniania wody oraz na sieci
wodociągowej, zgodnie z dostępną
dokumentacją dla tych urządzeń;
Podejmować pod presją czasu czynności
przeciwdziałające wystąpieniu awarii i jej
skutkom w urządzeniach i na instalacjach
systemu wodociągowego;
Opracowywać plan gospodarczy uwzględniający
konieczność zakupu usług konserwacyjno-naprawczych oraz zakupu niezbędnych
urządzeń, części oraz reagentów w celu
zapewnienia nieprzerwanej pracy obiektów
i instalacji systemu wodociągowego;
Opracowywać założenia techniczno-ekonomiczne do planów remontów
i modernizacji ujęć wody, stacji uzdatniania
wody, sieci wodociągowej i elementów
współpracujących;
Prowadzić sprawozdawczości w zakresie
działania stacji uzdatniania wody, monitoringu
sieci wodociągowej oraz innych obiektów.

Z7 Sprawowanie nadzoru eksploatacyjnego nad systemami kanalizacyjnymi
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:














Procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne
stosowane podczas oczyszczania ścieków
komunalnych i przemysłowych;
Przepisy prawa z zakresu BHP, kodeksu pracy,
prawa ochrony środowiska, prawa wodnego,
zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i odprowadzenia ścieków, prawa budowlanego,
prawa inwestycyjnego itp.;
Zasady kierowania zespołem pracowników,
planowania i wyznaczania zadań, określania
priorytetów oraz stawiania celów;
Instrukcje stanowiskowe;
Instrukcje obsługi instalacji i urządzeń;
Instrukcje technologiczne i eksploatacyjne
oczyszczalni ścieków;
Układy technologiczne oczyszczania ścieków;
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Analizować, oceniać i tworzyć opisy przebiegu
procesów chemicznych, fizycznych
i biologicznych zachodzących podczas
oczyszczania ścieków w samodzielny sposób;
Przestrzegać zasad i przepisów BHP, kodeksu
pracy, prawa ochrony środowiska, prawa
wodnego i zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i odprowadzania ścieków, prawa budowlanego,
prawa inwestycyjnego;
Kierować pracą zespołu w celu zapewnienia
ciągłości pracy urządzeń i instalacji systemu
kanalizacyjnego, w tym planować okresowe
przeglądy urządzeń;
Koordynować prace operacyjno-eksploatacyjne
realizowane w celu zapewnienia właściwego
funkcjonowania obiektów systemu
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Urządzenia i instalacje do oczyszczania ścieków
– ich budowę i funkcjonowanie.











kanalizacyjnego;
Dokonywać bieżącej obsługi, konserwacji
i przeglądów urządzeń w oczyszczalni oraz na
sieci kanalizacyjnej, zgodnie z dostępną
dokumentacją dla tych urządzeń;
Podejmować pod presją czasu czynności
przeciwdziałające wystąpieniu awarii i jej
skutkom w oczyszczalni, przepompowniach
ścieków oraz sieci kanalizacyjnej;
Opracowywać plan gospodarczy uwzględniający
konieczność zakupu niezbędnych usług
konserwacyjno-naprawczych dla urządzeń
i instalacji obiektów systemu kanalizacyjnego
oraz zakupu urządzeń, części oraz reagentów
wskazanych do zapewnienia nieprzerwanej
pracy obiektów i instalacji systemu
kanalizacyjnego;
Opracowywać założenia techniczno-ekonomiczne do planów remontów
i modernizacji oczyszczalni, sieci kanalizacyjnej
i przepompowni ścieków;
Prowadzić sprawozdawczości w zakresie
działania oczyszczalni ścieków oraz monitoringu
sieci kanalizacyjnej oraz innych obiektów.

Z9 Zarządzanie przedsiębiorstwem wodociągów i kanalizacji/ przedsiębiorstwem komunalnym/
zakładem komunalnym
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Przepisy prawa z zakresu funkcjonowania
przedsiębiorstwa (BHP, Kodeks pracy, prawo
ochrony środowiska, prawo wodne, przepisy
prawa z zakresu ochrony ppoż., ustawę o
odpadach, prawo budowlane);
Podstawy prowadzenia procesu inwestycyjnego;
Zasady kierowania zespołem pracowników,
planowania i wyznaczania zadań, określania
priorytetów oraz stawiania celów;
Przepisy i akty prawne w zakresie realizacji
inwestycji i remontów.
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Organizować proces pracy zgodnie z wymogami
BHP, przepisami ppoż. oraz egzekwować od
podległych pracowników przestrzegania
przepisów i zasad w tym zakresie;
Tworzyć plan gospodarczy dla podległego
zakładu/ przedsiębiorstwa oraz nadzorować jego
wykonanie;
Kierować pracą zakładu/przedsiębiorstwa
zapewniając założony poziom parametrów
jakościowych i ilościowych obsługiwanych
procesów, zgodnie z określonymi wymogami,
normami i uchwałami oraz standardami
przyjętymi w podległym zakładzie/
przedsiębiorstwie;
Koordynować prace operacyjno-eksploatacyjne
realizowane w podległym przedsiębiorstwie/
zakładzie;
Nadzorować prace związane z utrzymaniem
w sprawności urządzeń /obiektów znajdujących
się w podległym zakładzie/przedsiębiorstwie;
Wdrażać przyjęte kierunki rozwoju prowadzące
do tworzenia nowych rozwiązań i programów
zwiększających efektywność działania
podległego zakładu/ przedsiębiorstwa;
Współpracować z zewnętrznymi podmiotami
gospodarczymi oraz jednostkami
organizacyjnymi miasta/wsi;
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Planować, prowadzić ewidencję oraz
kontrolować czas pracy podległych pracowników
zgodnie z obowiązującymi przepisami o czasie
pracy;
Zarządzać zasobami ludzkimi (w tym
motywować i wspierać rozwój podległych
pracowników).

3.4. Kompetencja zawodowa Kz3: Prowadzenie doradztwa i sprzedaży w zakresie
uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków
Kompetencja zawodowa Kz3: Prowadzenie doradztwa i sprzedaży w zakresie uzdatniania wody
oraz oczyszczania ścieków obejmuje zestaw zadań zawodowych Z11, Z12, Z13, do realizacji których
wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z11 Prowadzenie doradztwa technicznego przy doborze i eksploatacji urządzeń do oczyszczania
ścieków i uzdatniania wody oraz elementów systemów wodociągowych i kanalizacyjnych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:











Rozwiązania techniczne, w tym rozwiązania
oferowane przez firmy konkurencyjne;
Zasady doboru urządzeń wg wytycznych
producenta, zgodnie z danymi otrzymanymi od
inwestora;
Zasady działania urządzeń, ich obsługi, serwisu;
Problemy eksploatacyjne urządzeń będących
w sferze zainteresowań inwestora.




Analizować dane techniczne;
Obsługiwać specjalistyczne programy
komputerowe;
Pracować z dokumentacją techniczną;
Przedstawiać zagadnienia techniczne w sposób
prosty i przejrzysty.

Z12 Prowadzenie doradztwa technologicznego w zakresie procesów uzdatniania wody
oraz oczyszczania ścieków
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Procesy stosowane podczas oczyszczania
ścieków komunalnych i przemysłowych oraz
uzdatniania wody na cele bytowe
i przemysłowe;
Przepisy prawa w zakresie ochrony środowiska,
zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i odprowadzania ścieków, prawa wodnego,
warunków wprowadzenia ścieków do ziemi lub
do zbiorników wodnych;
Technologie i urządzenia stosowane
w procesach oczyszczania ścieków oraz
uzdatniania wody, dostępne na rynku.








17

Analizować dostępne na rynku rozwiązania
w zakresie technologii oczyszczania ścieków
i uzdatniania wody oraz dobierać
najkorzystniejsze rozwiązania (urządzenia oraz
technologie) w celu poprawy efektywności
prowadzonych procesów;
Opracowywać wniosek o zmianę
obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego;
Analizować dane technologiczne i laboratoryjne
w celu optymalizacji procesów oczyszczania
ścieków oraz uzdatniania wody;
Opracowywać i opiniować dokumentację
projektową modernizacji i rozbudowy obiektów
oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania
wody;
Przedstawiać zagadnienia techniczne w sposób
prosty i przejrzysty.
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Z13 Prowadzenie sprzedaży urządzeń do oczyszczania ścieków oraz uzdatniania wody
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:











Technologie i urządzenia w zakresie oczyszczania
ścieków oraz uzdatniania wody, dostępne na
rynku;
Ustawę Prawo zamówień publicznych;
Schemat organizacyjny i system zakupów
w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych;
Zasady sprzedaży i współpracy z klientem;
Przepisy prawa handlowego i Kodeksu
cywilnego.





Dobierać urządzenia technologiczne czy systemy
do potrzeb klienta;
Zbierać wymagane dane do doboru właściwych
urządzeń czy systemów;
Przygotowywać ofertę handlowo-techniczną;
Negocjować ceny z dostawcami/producentami
urządzeń/systemów.

3.5. Kompetencja zawodowa Kz4: Kierowanie wykonawstwem systemów wodociągowych
i kanalizacyjnych
Kompetencja zawodowa Kz4: Kierowanie wykonawstwem systemów wodociągowych
i kanalizacyjnych obejmuje zestaw zadań zawodowych Z10, Z14, do realizacji których wymagane są
odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z10 Kierowanie rozruchem nowo budowanych obiektów i elementów systemu wodociągowego
i kanalizacyjnego
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Zasady i przepisy BHP i ppoż. w zakresie ich
stosowania;
Zasadę działania uruchamianych urządzeń,
systemów;
Dokumentację techniczną uruchamianych
urządzeń i systemów;
Program rozruchu i prób rozruchowych
Regulacje prawne dotyczące przeprowadzania
rozruchu urządzeń.




Stosować zasady i przepisy BHP i ppoż.;
Czytać ze zrozumieniem dokumentację
techniczną;
Opracować program rozruchu i prób
rozruchowych;
Reagować na ewentualne nieprawidłowości.

Z14 Prowadzenie procesu inwestycyjnego
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Dokumentację techniczną, w tym projekt
budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robót
budowlanych, specyfikacje istotnych warunków
zamówienia, program funkcjonalno-użytkowy;
Prawo budowlane i przepisy prawa związane
z prowadzoną inwestycją;
Procedury realizacji inwestycji, na przykład
14
procedury FIDIC ;
Przepisy ochrony środowiska w procesie
inwestycyjnym.
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Opracowywać i przyswajać informacje
z dokumentacji przetargowej oraz technicznej;
Znajdować błędy i braki w wykonawstwie,
przygotowaniu dostaw, dostawach i montażu
urządzeń/systemów;
Prowadzić korespondencję techniczną
i handlową z dostawcami urządzeń/systemów;
Stosować się do przepisów ochrony środowiska.
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3.6. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie Inżynier inżynierii środowiska – systemy wodociągowe i kanalizacyjne
powinien mieć kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania
zadań zawodowych.
W szczególności pracownik jest gotów do:






Ponoszenia odpowiedzialności za skutki podejmowanych działań (bezpieczeństwo i zdrowie
ludzi).
Komunikowania się z ludźmi – szczególnie w przypadku prac związanych z nadzorem czy
kierowaniem zespołem ludzi.
Oceniania zagrożeń zdrowia oraz życia podległych pracowników.
Autoprezentacji – w przypadku pracy w firmie handlowo-technicznej.
Ustawicznego podnoszenia kompetencji zawodowych własnych oraz podległego personelu
w kontekście zmian prawnych i nowych rozwiązań technologiczno-organizacyjnych.

3.7. 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
Inżynier inżynierii środowiska – systemy wodne i kanalizacyjne.

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 Inżynier inżynierii środowiska – systemy wodociągowe i kanalizacyjnej

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

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

4. ODNIESIENIE DO SYTUACJI ZAWODU NA RYNKU PRACY I MOŻLIWOŚCI
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie
Inżynier inżynierii środowiska – systemy wodociągowe i kanalizacyjne może podjąć pracę w:
 zakładach sieci kanalizacyjnych i wodociągowych,
 przedsiębiorstwach/zakładach gospodarki komunalnej,
 oczyszczalniach ścieków,
 stacjach uzdatniania wody,
 organach i instytucjach państwowych, naukowych, badawczych,
 firmach handlowo-technicznych oferujących rozwiązania w zakresie systemów wodociągowych
i kanalizacyjnych,
 firmach produkcyjnych,
 firmach wykonawczych,
 biurach projektowych,
 instytucjach świadczących usługi nadzoru nad robotami branży sanitarnej,
 jednostkach samorządowych, zajmujących się np. ochroną środowiska,
 firmach doradczych z zakresu ochrony środowiska.
Może także prowadzić własną firmę.
Według informacji Izby Gospodarczej Wodociągów i Kanalizacji, do izby należy obecnie 487
przedsiębiorstw rynku wody i ścieków, zaś w największych targach branżowych co roku uczestniczy
ok. 400 wystawców.
W latach 2018–2023 przewidziane są znaczące środki, kierowane na inwestycje w gospodarce
ściekowej i służące ochronie wód.
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

20

INFORMACJA O ZAWODZIE – Inżynier inżynierii środowiska – systemy wodociągowe i kanalizacyjne 214306

Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl
Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl
Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynkupracya
Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl
Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:
http://zielonalinia.gov.pl
Portal Prognozowanie Zatrudnienia:
www.prognozowaniezatrudnienia.pl
Portal EU Skills Panorama:
http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en
Europejski portal mobilności zawodowej EURES:
https://eures.praca.gov.pl
https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach
zawodu
Kształcenie
Obecnie (2018 r.) w Polsce kształcenie inżynierów inżynierii środowiska – systemy wodociągowe
i kanalizacyjne prowadzone jest na wyższych uczelniach technicznych w ramach studiów
stacjonarnych lub niestacjonarnych i podyplomowych, głównie na kierunkach: inżynieria środowiska,
inżynieria wodna, inżynieria i gospodarka wodna lub pokrewnych.
Ponadto istnieje możliwość rozszerzenia zakresu wiedzy i kwalifikacji poprzez podjęcie studiów
podyplomowych na kierunkach związanych z branżą systemów wodociągowych i kanalizacyjnych.
Ukończenie studiów w wybranej specjalności umożliwia rozpoczęcie stażu w biurach projektowych
i uzyskanie odpowiednich uprawnień budowlanych w zakresie projektowania i nadzorowania prac
budowlanych, po zdaniu egzaminu. Egzaminy te są przeprowadzane przez Okręgowe Izby Inżynierów
Budownictwa.
Szkolenie
Na rynku istnieją firmy specjalizujące się w szkoleniach z prawa, którego znajomość jest niezbędna do
pełnienia obowiązków w zawodzie inżynier inżynierii środowiska – systemy wodociągowe
i kanalizacyjne, np. w zakresie ochrony środowiska, prawa wodnego, ustawy o zamówieniach
publicznych.
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
Wysokość wynagrodzenia dla inżyniera inżynierii środowiska – systemy wodociągowe
i kanalizacyjne jest zróżnicowana, w zależności od stanowiska pracy, a także od:
 stażu pracy/ doświadczenia,
 zakresu powierzonych obowiązków,
 regionu,
 kapitału firmy.
Poziom wynagrodzeń (2018 r.) kształtuje się następująco:
 asystenci projektanta – od 2700 zł do 4500 zł brutto (średnie zarobki na poziomie 3400 zł),
 projektanci posiadający uprawnienia budowlane – od 3900 zł do 6200 zł brutto (średnio 4935 zł
brutto), w niektórych przypadkach górna granica może sięgać 12 000 zł brutto,
 specjaliści w zakresie technologii uzdatniania wody/oczyszczania ścieków podejmujący pracę
w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych i innych zakładach komunalnych – od 3000
zł do 7000 zł brutto (średnio 5000 zł),
 osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach wodociągów
i kanalizacji oraz w przedsiębiorstwach/zakładach komunalnych – od 8000 zł do 18 000 zł brutto,
 doradcy techniczno-handlowi – od 3200 zł do 6100 zł brutto (średnie zarobki na poziomie 4300 zł
brutto), w niektórych przypadkach górna granica może sięgać 10 000 zł brutto, jeśli np. jest
uzależniona od wyników sprzedaży,
 inżynierowie budowy w firmie wykonawczej – od 4000 zł do 7000 zł brutto,
 kierownicy robót/kierownicy projektu w firmie wykonawczej – od 8000 zł do 20 000 zł brutto.
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
Możliwość zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością oraz możliwość dostosowania stanowiska
pracy należy rozpatrywać indywidualnie w zależności od stanowiska pracy i powierzonych
obowiązków. Na wybranych stanowiskach pracy, po dokonaniu identyfikacji indywidualnych barier
i przystosowaniu warunków środowiska (technicznych i organizacyjnych) mogą zostać zatrudnione
osoby:
 ze znaczną dysfunkcją kończyn dolnych (05-R), w tym poruszające się na wózkach inwalidzkich.
Wymagany jest wówczas odpowiedni dobór stanowiska bądź ograniczenie lub zmodyfikowanie
zakresu pracy w celu umożliwienia wykonywania zadań w pozycji siedzącej. Występuje możliwość
podjęcia pracy w biurach projektowych, organach administracji państwowej i samorządowej,
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zalecana jest praca biurowa lub koncepcyjna. Niewskazane jest zatrudnianie osób
z niepełnosprawnością ruchową na stanowiskach związanych z nadzorem lub eksploatacją
urządzeń/obiektów systemów wodociągowych i kanalizacyjnych czy też nadzorem prac
wykonawczych. Szczególnie dotyczy to zakładów oczyszczania ścieków, uzdatniania wody,
zakładów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz biur projektowych pełniących nadzór
wykonawczy nad projektami, co wiąże się z wizją w terenie, czy na placu budowy,
z wadami i dysfunkcją wzroku, w przypadku możliwości skorygowania ich szkłami optycznymi lub
soczewkami kontaktowymi (04-O),
z niepełnosprawnością narządu słuchu (03-L), w przypadku możliwości skorygowania tej
niepełnosprawności za pomocą aparatu słuchowego. Występuje możliwość zatrudnienia osób
słabo słyszących, głuchych i głuchoniemych pod warunkiem przystosowania stanowiska
i środowiska pracy, np. poprawy warunków komunikacji werbalnej oraz warunków percepcji
dźwięku poprzez ograniczenie hałasu tła oraz rozszerzenie sygnalizacji ostrzegawczej
o sygnalizację świetlną. Zalecana praca biurowa i koncepcyjna,
z chorobami psychicznymi (02-P) w przypadku, gdy powierzone obowiązki oraz charakter pracy
nie zakłóca rytmu dnia i nocy oraz zapewnia zachowanie równego traktowania pracowników. Nie
zaleca się powierzania stanowisk, które wymagają zarządzania zespołem ludzi, odpowiedzialności
oraz obowiązków, które mogą prowadzić do przeciążenia i stresu,
cierpiących na padaczkę (06-E), w przypadku gdy napady padaczkowe występują sporadycznie, a
stanowisko pracy nie stwarza potencjalnych zagrożeń do emisji choroby. Należy ograniczyć zakres
zadań do sytuacji, umożliwiających stały nadzór w celu udzielenia szybkiej pomocy. Zalecana
praca koncepcyjna lub biurowa, niewywołująca stresów i napięć, które mogłyby prowokować
napady.

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
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6. ŹRÓDŁA DODATKOWYCH INFORMACJI O ZAWODZIE
Podstawowe regulacje prawne:



















Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566, 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 i 1149).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z
późn. zm.).
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu
ścieków (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1040, z późn.
zm.).
Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 827, z późn.
zm.).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).
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 Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. poz. 1800).
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 Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 w sprawie sposobu realizacji
obowiązku dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do
urządzeń kanalizacyjnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1757).
PN-EN 1610:2015. Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.
PN-B-10720:1998. Wodociągi – Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach
wodociągowych – wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10725:1997. Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.
PN-ISO 5667-10:1997P. Jakość wody – Pobieranie próbek – Wytyczne pobierania próbek ścieków.
PN-B-10735:1992. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Literatura branżowa:







Anielak A: Oczyszczanie ścieków przemysłowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Bartkiewicz B., Umiejewska K.: Oczyszczanie ścieków przemysłowych. Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2010.
Bever J., Stein A., Teichmann H.: Zaawansowane metody oczyszczania ścieków. Oficyna
wydawnicza Projprzem-Eko, Bydgoszcz 1997.
Biedugnis S.: Metody informatyczne w wodociągach i kanalizacji. Oficyna Wydawnicza
Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1998.
Chudzicki J., Sosnowski S.: Instalacje wodociągowe. Projektowanie, wykonanie, eksploatacja.
Wydawnictwo Seidel-Przywecki, Warszawa 2009.
Cyprowski M., Krajewski J.A.: Czynniki szkodliwe dla zdrowia występujące w oczyszczalniach
ścieków komunalnych. Medycyna Pracy, 2003.
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Czernow S.: Komunalna działalność gospodarcza a zadania publiczne samorządu terytorialnego.
Samorząd Terytorialny, 2002.
Dymaczewski Z.: Poradnik Eksploatatora Oczyszczalni Ścieków. Polskie Zrzeszenie Inżynierów
i Techników Sanitarnych, Poznań 2011.
Heidrich Z. i in.: Urządzenia do uzdatniania wody. Zasady projektowania i przykłady obliczeń.
ARKADY, Warszawa 1983.
Heidrich Z.: Wodociągi i Kanalizacja. Część 1 i 2. WSiP, Warszawa 1999.
Heidrich Z., Witkowski A.: Urządzenia do oczyszczania ścieków. Wydawnictwo Seidel-Przywecki,
Warszawa 2005.
Kotowski A.: Podstawy bezpiecznego wymiarowania odwodnień terenów. Wydawnictwo SeidelPrzywecki, Warszawa 2011.
Kowal A.L., Świderska-Bróź M.: Oczyszczanie wody. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2000.
Mielcarzewicz E.: Obliczanie systemów zaopatrzenia w wodę. Wyd. 2. ARKADY, Warszawa 2000.
Osuch-Pajdzińska E., Roman M.: Sieci i obiekty wodociągowe. Oficyna Wydawnicza Politechniki
Warszawskiej, Warszawa 2008.
Rak J.: Bezpieczeństwo systemów zaopatrzenia w wodę. Wydawnictwo Instytut Badań
Systemowych PAN, Warszawa 2009.
Wieczysty A.: Niezawodność systemów wodociągowych i kanalizacyjnych. Wydawnictwo
Politechniki Krakowskiej, Kraków 1990.

Zasoby internetowe [dostęp: 10.07.2018]:















Archiwum Urzędu Pracy na Podlasiu:
http://archiwum.up.podlasie.pl/uploads/upload_i/PnrzZMP/opisy_zawodow_na_strone/inzynier
_srodowiska_instalacje_sanitarne.pdf
ATEST-Ochrona Pracy: http://www.atest.com.pl/teksty,aa1207_1
Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
BHP – ONLINE- Artykuły BHP I PPOŻ- Ocena ryzyka zawodowego – Inżynier inżynierii środowiska –
systemy wodociągowe i Kanalizacyjne: https://bhp-online.com/ocena-ryzyka-zawodowegoinzynier-inzynierii-srodowiska-systemy-wodociagowe-i-kanalizacyjne-p4240
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy:
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P31400269
281444034650304&html_tresc_root_id=300003565&html_tresc_id=300003630&html_klucz=30
0003565&html_klucz_spis
Główny Urząd Statystyczny- Pojęcia stosowane w statystyce publicznej:
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej
Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie: www.igwp.org.pl
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. ST. Warszawie S. A.- Rekrutacja:
https://mpwik.com.pl/view/rekrutacja
Ministerstwo Środowiska Informacja na temat źródeł finansowania zadań z zakresu ochrony
środowiska w Polsce, roli Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz
wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz stanu wykorzystania
środków finansowych na ochronę środowiska :
https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k9/komisje/2016/ks/materialy/informacja
_ms_na_komisje_senacka_8.03_ost..pdf
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:
https://www.pfron.org.pl/fileadmin/files/i/4005_In__ynier_in__ynierii___rodowiska.pdf
Polski Komitet Normalizacyjny: https://www.pkn.pl/polskie-normy
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Warszawski:
http://www.pzits.org.pl/index1.php
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Portal odpady-help.pl - Praktyka-Teoria-Praktyka: http://odpady-help.pl/calendars
Portal wynagrodzenia.pl: https://wynagrodzenia.pl
Portal Targi Wod.-Kan.: http://targi-wod-kan.pl
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS: http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardyorzecznictwa-lekarskiego-zus
Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej:
http://www.eksploatator.org
Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców: http://www.sidir.pl
Strona główna Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej – Internetowy System Aktów Prawnych
http://isap.sejm.gov.pl
Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budowlanych – Uprawnienia Budowlane:
http://slk.piib.org.pl/index.php/uprawnienia-budowlane
Uprawnienia budowlane – Wykaz przepisów i norm na egzamin:
https://uprawnieniabudowlane.pl/wykaz-przepisow-i-norm-na-egzamin-wiosna-2018
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska – Politechnika Warszawska:
https://www.is.pw.edu.pl/index.php/pl/studenci/karty
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska:
https://www.is.pw.edu.pl/index.php/pl/kandydaci/inzynieria-srodowiska/studia-i-stopniainzynierskie
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska – Politechnika Warszawska:
https://www.is.pw.edu.pl/index.php/pl/kandydaci/inzynieria-srodowiska/studia-ii-stopniamagisterskie
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska- Politechnika Warszawska:
https://www.is.pw.edu.pl/index.php/pl/kandydaci/specjalnosci-i-perspektywy-zatrudnienia
Wyszukiwarka opisów zawodów: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacjazawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow

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

Definicja pojęcia

Awans zawodowy

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

Czynności
zawodowe

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

Edukacja formalna

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

Edukacja
pozaformalna

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

Efekty uczenia się

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

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.
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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.
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.
1

Nazwa pojęcia
Czujki gazowe

Definicja
Czujka czuła na gazowe produkty spalania i/lub
rozkładu termicznego.
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2

Eksploatacja

Jest to użytkowanie instalacji, urządzeń, systemów
lub/i obiektów wraz z zespołem czynności
podejmowanych w celu utrzymania ww. elementów
w należytej sprawności, umożliwiającej pełnienie
funkcji zgodnie z ich przeznaczeniem, bez zagrożenia
dla życia i zdrowia ludzi.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki

3

Infrastruktura
kanalizacyjna

Urządzenia kanalizacyjne: sieci kanalizacyjne, wyloty
urządzeń kanalizacyjnych służących do
wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz
urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki
oraz przepompownie ścieków.

Ustawa z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152)
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.
nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20
010720747 [dostęp:
10.07.2018]

4

Infrastruktura
wodociągowa

Urządzenia wodociągowe: ujęcia wód
powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne,
urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania
wód, sieci wodociągowe, urządzenia regulujące
ciśnienie wody.

Ustawa z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1152)
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.
nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20
010720747 [dostęp:
10.07.2018]

5

Instrukcje
eksploatacyjne

Zbiór informacji przygotowanych przez producenta
lub dostawcę urządzenia/systemu, zawierający
zasady eksploatowania i serwisowania
urządzeń/systemów. Instrukcje eksploatacyjne
zawierają informacje dotyczące bezpiecznego
użytkowania, utrzymania w ruchu, usuwania
podstawowych problemów.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki

6

Nadzór

Obowiązek kontroli obiektów i procesów
budowlanych, jaki może zostać ustanowiony przez
samego inwestora lub nałożony na inwestora przez
właściwy organ w decyzji o pozwoleniu na budowę.
Zakres czynności obejmuje: sprawowanie kontroli
zgodności realizacji budowy z jej projektem,
pozwoleniem na budowę, określonymi przepisami,
obowiązującymi normami i zasadami wiedzy
technicznej, sprawdzanie i odbiór robót
budowlanych, potwierdzanie faktycznie wykonanych
robót, a także kontrolowanie rozliczeń budowy.

Co to jest nadzór inwestorski:
https://nadzoryinwestorskie.pl
/co-to-jest-nadzor-inwestorski
[dostęp: 10.07.2018]

7

Nadzór autorski

Prawo i obowiązek nadzorowania nad
wykorzystaniem i zastosowaniem wytworów pracy
autora. W przypadku projektanta będzie to
dokumentacja projektowa, nad którą na wniosek
inwestora lub uprawnionego podmiotu powinien
sprawować nadzór.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki
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8

Najlepsze dostępne
technologie

Rozumie się przez to najbardziej efektywny
i zaawansowany poziom rozwoju technologii i metod
prowadzenia danej działalności, który wskazuje
możliwe wykorzystanie poszczególnych technik jako
podstawy przy ustalaniu dopuszczalnych wielkości
emisji i innych warunków pozwolenia mających na
celu zapobieganie powstawaniu, a jeżeli nie jest to
możliwe, ograniczenie emisji i oddziaływania na
środowisko jako całość, z tym że:
a) technika – oznacza zarówno stosowaną
technologię, jak i sposób, w jaki dana instalacja
jest projektowana, wykonywana, eksploatowana
oraz likwidowana,
b) dostępne techniki – oznaczają techniki o takim
stopniu rozwoju, który umożliwia ich praktyczne
zastosowanie w danej dziedzinie przemysłu,
z uwzględnieniem warunków ekonomicznych
i technicznych oraz rachunku kosztów i korzyści,
a które to techniki prowadzący daną działalność
może uzyskać,
c) najlepsza technika – oznacza najbardziej efektywną
technikę w osiąganiu wysokiego ogólnego poziomu
ochrony środowiska jako całość.

Ustawa z dnia 27 kwietnia
2001 Prawo ochrony
środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 799, z późn. zm.)
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.
nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20
010620627 [dostęp:
10.07.2018]

9

Oczyszczalnia ścieków

Oczyszczalnia ścieków to zespół urządzeń
technologicznych do usuwania zanieczyszczeń ze
ścieków wraz z obiektami pomocniczymi
niezbędnymi dla dostarczania energii, wody,
stworzenia odpowiednich warunków pracy i obsługi
oczyszczalni. Oczyszczalnie ścieków ze względu na
rodzaj stosowanych technologii i związanych z nimi
procesami dzieli się na:
– mechaniczne,
– chemiczne,
– biologiczne,
– z podwyższonym usuwaniem biogenów.
Dla lepszego efektu oczyszczania ścieków łączy się
różne techniki oczyszczania.

Pojęcia stosowane w statystyce
publicznej:
https://stat.gov.pl/metainform
acje/slownik-pojec/pojeciastosowane-w-statystycepublicznej/255,pojecie.html
[dostęp: 10.07.2018]

10

Oczyszczanie ścieków

Grupa procesów (mechanicznych, chemicznych
i biologicznych) stosowana w celu usunięcia ze
ścieków zanieczyszczeń rozpuszczonych
i nierozpuszczonych w celu spełnienia warunków
pozwalających na wprowadzenie ścieków do
systemów kanalizacji (ścieki przemysłowe), wody lub
ziemi.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki

11

Odnowa wody

Technologiczne odzyskanie wody ze ścieków i jej
powtórne wykorzystanie dla celów przemysłowych,
gospodarczych lub konsumpcyjnych.

Leksykon ekologii i ochrony
środowiska:
http://www.ekologia.pl/wiedz
a/slowniki/leksykon-ekologii-iochrony-srodowiska/odnowawody
[dostęp: 10.07.2018]

12

Pompownie
kanalizacyjne

Nadziemna lub podziemna budowla
z zamontowanym wewnątrz zespołem pomp
i przewodów, służących do podnoszenia ścieków
wraz z urządzeniami i wyposażeniem
umożliwiającym użytkowanie i obsługę
eksploatacyjną pomp i przewodów.

Heidrich Z.: Wodociągi
i Kanalizacja 2. Część 1
Wodociągi. Podręcznik dla
technikum. WSiP, Warszawa
1999
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13

Pompownie
wodociągowe

Zespół urządzeń i obiektów budowlanych, którego
zadaniem jest wytworzenie ciśnienia niezbędnego
do doprowadzenia wody do wszystkich punktów
poboru.

Heidrich Z.: Wodociągi
i Kanalizacja. Część 1
Wodociągi. Podręcznik dla
technikum. WSiP, Warszawa
1999

14

Procedury FIDIC

Dokument autorstwa FIDIC – Międzynarodowej
Federacji Inżynierów Konsultantów (Federation
Internationale des Ingenieurs-Conseils), czyli związku
stowarzyszeń niezależnych inżynierów konsultantów
z różnych krajów. Jest to wspólny model organizacji
procesu budowlanego poprzez stworzenie tzw.
Warunków Kontraktowych, które stanowią wzór
umowy o roboty budowlane. Składają się one
z dwóch części: części ogólnej i części szczególnej.

www.sidir.pl
[dostęp: 10.07.2018]
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Proces projektowania

Jest zbiorem czynności i zdarzeń, które następują
w czasie między pojawieniem się problemu,
a powstaniem dokumentacji, która będzie opisywać
rozwiązanie problemu, racjonalne z punktu widzenia
ekonomicznego i funkcjonalnego.

https://mfiles.pl/pl/index.php/
Proces_projektowania
[dostęp: 10.07.2018]]
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Projekty budowlane

Dokument stanowiący podstawę do wydania decyzji
o pozwoleniu na budowę, przedstawiający
przewidywane rozwiązanie projektowe danej
inwestycji. Projekt budowlany powinien zawierać:
projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt
architektoniczno-budowlany inne elementy
w zależności od specyfiki projektu. Zakres projektu
budowlanego jest prawnie ustalony.

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1202, z późn zm.)
oraz Rozporządzenie Ministra
Transportu Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia
21 czerwca 2013 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie
szczegółowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U.
poz. 762).
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.
nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19
940890414 [dostęp:
10.07.2018]
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Projekty wykonawcze

Dokument stanowiący uszczegółowienie rozwiązań
zawartych w projekcie budowlanym. Służy on do
wyboru wykonawcy robót, wykonania robót
budowlanych, kontroli ich jakości oraz odbioru
zrealizowanych obiektów. Zakres projektów
wykonawczych określony jest w przepisach tylko
w odniesieniu do inwestycji realizowanych ze
środków publicznych.

www.inzynierbudownictwa.pl
[dostęp: 10.07.2018]

18

Recyrkulacja ścieków

Wykorzystanie ścieków oczyszczonych.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki
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Sieć dystrybucji wody

Przewody wodociągowe wraz z uzbrojeniem
i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda,
będące w posiadaniu przedsiębiorstwa
wodociągowo-kanalizacyjnego.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 )
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.
nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20
010720747 [dostęp:
10.07.2018]
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Sieć odprowadzania
ścieków

Przewody kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem
i urządzeniami, którymi odprowadzane są ścieki,
będące w posiadaniu przedsiębiorstwa
wodociągowo-kanalizacyjnego.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152)
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.
nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20
010720747 [dostęp:
10.07.2018]
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Sondy pomiarowe

Są to narzędzia pomiarowe służące do kontroli,
monitorowania prowadzonych procesów.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki
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Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru
robót

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
budowlanych to zestawienie wymagań technicznych,
koniecznych do określenia standardu i jakości ich
wykonania oraz oceny ich prawidłowości. Zawierają
także technologie wykonania, warunki badania,
kontroli i odbiorów jakościowych i ilościowych oraz
inne warunki techniczne, w tym np. normatywy, akty
prawne i instrukcje.

www.sekocenbud.pl
[dostęp: 10.07.2018]
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Stacje uzdatniania
wody

Zespół urządzeń technicznych dostosowujących
jakość ujmowanej wody do jakości wymaganej przez
odbiorcę lub jakości określonej obowiązujących
przepisach.

Heidrich Z.: Wodociągi
i Kanalizacja. Część 1
Wodociągi. Podręcznik dla
technikum. Wydawnictwa
Szkolne i Pedagogiczne Spółka
Akcyjna, Warszawa 1999.

24

System kanalizacyjny

Zespół obiektów i urządzeń inżynierskich służących
do ujmowania, transportowania oraz oczyszczania
ścieków bytowych, przemysłowych oraz wód
opadowych.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki
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System wodociągowy

Zespół urządzeń inżynierskich i obiektów
obejmujących ujęcie wody, stację uzdatniania wody
sieć wodociągową oraz wewnętrzne instalacje
wodociągowe służące do zaopatrzenia w wodę
ludność i przemysł.

Chudzicki J. Sosnowski S.:
Instalacje wodociągowe.
Projektowanie, wykonanie
eksploatacja. Wydawnictwo
Seidel-Przywecki Sp. z o.o.,
Warszawa 2009

26

Ujęcie wody

Zespół urządzeń i obiektów budowlanych do
pobierania wody na potrzeby wodociągu ze
wstępnym oczyszczaniem, np. na kratach, sitach,
mikrositach, nie obejmuje urządzeń do podnoszenia
wody.

Heidrich Z.: Wodociągi
i Kanalizacja. Część 1
Wodociągi. Podręcznik dla
technikum. Wydawnictwa
Szkolne i Pedagogiczne Spółka
Akcyjna, Warszawa 1999
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Uzdatnianie wody

Proces polegający na dostosowaniu składu wody i jej
własności do wymagań wynikających z jej
przeznaczenia.

Heidrich Z.: Wodociągi
i Kanalizacja. Część 1
Wodociągi. Podręcznik dla
technikum. Wydawnictwa
Szkolne i Pedagogiczne Spółka
Akcyjna, Warszawa 1999

28

Wykonawstwo

Realizacja inwestycji w zakresie prac budowlanych
zgodnie z dokumentacją projektową i przetargową
w ramach zawartej umowy pomiędzy wykonawcą
a inwestorem.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki
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www.psz.praca.gov.pl

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

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

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

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