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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Płatnerz 722202

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu



Kowal.
Metaloplastyk.

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


7222 Toolmakers and related workers.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):


Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe.

1.4. Notka metodologiczna, autorzy i eksperci opiniujący
Notka metodologiczna
Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:
 analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe) oraz źródeł internetowych,
 analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu
Publicznych Służb Zatrudnienia,
 badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w październiku 2018 r.,
 zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji
i jakości informacji o zawodach.
Autorzy i eksperci opiniujący
Zespół Ekspercki:




Robert Stefanowski – Pracownia artystyczna metaloplastyka i płatnerstwo, Racibórz.
Witold Szczygieł – Pracownia Artystyczna „Lorica”, Świątniki Górne.
Joanna Tomczyńska – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:





Dorota Koprowska – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Tomasz Sułkowski – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Ireneusz Woźniak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:



Michał Dziewulski – Muzeum Narodowe w Krakowie.
Jarosław Godlewski – Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Janusz Figurski – Cech Rzemiosł Różnych w Puławach.
Marta Jankowska – Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie.
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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
Płatnerz jest rzemieślnikiem wykonującym uzbrojenie ochronne dla ludzi, zwierząt oraz elementy
towarzyszące zbroi. Odnawia oraz naprawia uzbrojenie zabytkowe i współczesne. Wytwarza
elementy uzbrojenia zgodnie z własnym pomysłem i projektem, sygnując własną puncą rzemieślniczą
wszystkie swoje wyroby.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Płatnerstwo to rzemiosło wykonywane przez płatnerza. Praca płatnerza polega na kształtowaniu
przedmiotów, zwykle elementów zbroi27 wykonanych z metalu i stopów metali. Płatnerz wykonuje
formę na bazie szablonów, wykrojów elementów uzbrojenia i zbroi, następnie kształtuje metodą
kucia na gorąco lub na zimno.
Płatnerz wykonuje repliki uzbrojenia lub broni na podstawie oryginalnych obiektów oraz repliki
uzbrojenia z danej epoki, które formą i funkcjonalnością nie odbiegają lub częściowo odbiegają od
oryginału. Może wytwarzać uzbrojenie autorskie zgodnie z własnym pomysłem i projektem.
Wykonuje zbroje i uzbrojenie do wszelkiego typu rekonstrukcji historycznych, w celach estetycznych
i kolekcjonerskich repliki muzealne, rzeźby artystyczne z metalu, projekty autorskie.
Wykonywane prace są związane z metalem, kowalstwem, metaloplastyką, renowacją i naprawą
uzbrojenia. Ze względu na zapotrzebowanie współczesnego rynku płatnerz wykonuje elementy
wystroju wnętrz, jak również wykonuje prace zlecone dla celów edukacyjnych i marketingowych, dla
takich odbiorców, jak film, teatr, szkoły, muzea. W trakcie wykonywania tych prac możliwa jest
inwencja własna i odejście od wzorów historycznych.
Płatnerz przygotowuje szablony papierowe, następnie wycina je z metalu i kształtuje metodą kucia.
Elementy wykute są dopasowywane do innych i szlifowane. Finalnie następuje wykończanie całości,
wykonywanie zdobień i nitowanie ręczne, na końcu wszystkie elementy montowane są w całość.
WAŻNE:
Płatnerz powinien znać i stosować się do regulacji prawnych w zakresie prawa autorskiego i praw
pokrewnych.

Sposoby wykonywania pracy
Płatnerz – stosuje odpowiednie metody i techniki obróbki metalu, zajmuje się takimi pracami, jak:
 przygotowanie i opracowanie obiektu (zbroi) do wykonania,
 wykonanie uzbrojenia w formie wstępnej do wykończenia,
 dopracowanie obiektu na zasadzie funkcjonalności i mobilności,
 zastosowanie wielu metali na zasadzie kontrastów: stal, miedź, mosiądz, alpaka, brąz, srebro,
złoto,
 wykończanie obiektu/zbroi technikami: repusowanie, trawienie, szmelcowanie, inkrustowanie,
trybowanie, postarzanie, czernienie, złocenie,
 składanie finalne obiektów, nitowanie, podbijanie skórą i materiałem,
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konserwacja i zabezpieczanie obiektów przed korozją.

WAŻNE:
Płatnerz zobowiązany jest do przestrzegania prawa w zakresie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami.
Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2. Kompetencja
zawodowa.

2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja
pracy)
Warunki pracy
Płatnerz wykonuje pracę w pracowni płatnerskiej, bardzo rzadko w innych miejscach, w tym
na otwartej przestrzeni. Jedynie podczas montażu obiektów praca może być wykonywana na
zewnątrz.
Ze względu na charakter pracy i wykorzystywane narzędzia specjalistyczne prace są wykonywane
z reguły w pracowni, która posiada zazwyczaj oświetlenie dzienne i sztuczne oraz instalacje
wentylacyjne.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Płatnerz w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:
 młotki różnych wielkości i kształtu,
 piłki do metalu,
 nożyce do blachy,
 pilniki,
 imadła,
 rysiki,
 punktaki repuserskie,
 przecinaki,
 wybijaki,
 polerki,
 rowkarki,
 kowadło,
 niciarki,
 babki,
 kształtki,
 punce,
 wiertarki,
 szlifierki,
 prasy,
 tokarki,
 walcarki,
 giętarki,
 kształtki,
 noże tokarskie,
 ściernice,
 suwmiarki,
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macki,
kątowniki,
paleniska kowalskie,
palniki na propan-butan-tlen,
spawarki,
młot kowalski.

Organizacja pracy
Płatnerz pracuje najczęściej samodzielnie. Czasami zatrudnia do pomocy przy produkcji
półfabrykatów niewykwalifikowanych pracowników, a bardziej wykwalifikowanych do wykonywania
docelowych elementów uzbrojenia lub broni. Wówczas koordynuje pracę zespołu
współpracowników, koryguje usterki i błędy.
Płatnerz pracuje w nienormowanym czasie pracy. Czas pracy zależny jest od ilości zleconych prac
i obciążeń związanych z trudnością ich realizacji.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
Płatnerz może być narażony na zagrożenia spowodowane m.in.:
 pracą przy wysokiej temperaturze,
 wysokim hałasem podczas kucia i szlifowania,
 pracą z niebezpiecznymi materiałami, narzędziami i elektronarzędziami.
W trakcie pracy płatnerz narażony jest również na kontakt z niebezpiecznymi substancjami
i preparatami chemicznymi, powodującymi podrażnienia i zatrucia, zwłaszcza przy procesie
oksydacji14 i szmelcowania22. Na bezpieczeństwo pracy wpływają również czynniki mechaniczne, np.
duże obciążenia podczas kucia, unoszenia i przenoszenia ciężarów oraz użytkowanie maszyn
i urządzeń. Obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego na stanowisku pracy sprzyjają występowaniu
takich chorób, jak: „łokieć tenisisty” i zespół cieśni nadgarstka.

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód płatnerz ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
 ogólna wydolność fizyczna,
 sprawność narządu wzroku,
 sprawność narządu słuchu,
 sprawność zmysłu dotyku,
 sprawność narządów równowagi;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 zmysł równowagi,
 ostrość wzroku,
 ostrość słuchu,
 zmysł równowagi,
 zręczność rąk,
 zręczność palców,
 czucie dotykowe;
w kategorii sprawności i zdolności
 zdolności manualne,
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uzdolnienia artystyczne (twórcze),
wyobraźnia przestrzenna,
łatwość wypowiadania się w mowie,
zdolność utrzymywania pozytywnych relacji ze współpracownikami oraz klientami,
zdolność do współdziałania,

w kategorii cech osobowościowych
 cierpliwość,
 samodzielność,
 gotowość do pracy w warunkach monotonnych,
 gotowość do prezentowania wyników swojej pracy,
 skupienie podczas pracy,
 sumienność,
 uczciwość,
 gotowość do pracy indywidualnej,
 wytrwałość,
 rzetelność oraz dokładność,
 wytrzymałość.
Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
Praca płatnerza należy do kategorii ciężkiej pracy fizycznej, która wymaga stania, chodzenia,
podnoszenia i przenoszenia materiałów. Praca w zawodzie płatnerz wymaga odporności fizycznej,
dobrej koordynacji ruchowej i manualnej.
Przeciwwskazania do wykonywania tego zawodu to: padaczka, alergie na odczynniki chemiczne, kurz,
zaburzenia równowagi, wady wzroku, słuchu niepodlegające korekcji.
WAŻNE:
O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

2.5. Wykształcenie, tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane
do podjęcia pracy w zawodzie
Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie
Do podjęcia pracy w zawodzie płatnerz preferowane jest wykształcenie zawodowe na poziomie
branżowej szkoły I stopnia (dawniej zasadnicza szkoła zawodowa) o profilu mechanicznym lub
rzemieślnicze przygotowanie zawodowe w zawodzie pokrewnym kowal, kowal wyrobów zdobniczych
lub metaloplastyk.
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Pracę w zawodzie płatnerz może wykonywać osoba, która:
 została przyuczona do zawodu,
 uzyskała doświadczenie w trakcie pracy.
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Podjęcie pracy w zawodzie płatnerz ułatwiają:
 posiadanie świadectwa czeladniczego lub dyplomu mistrzowskiego w zawodach pokrewnych
kowal, kowal wyrobów zdobniczych lub metaloplastyk, nadawanego w ramach kształcenia
rzemieślniczego po zdaniu egzaminu organizowanego przez Izby Rzemieślnicze,
 dyplom potwierdzający kwalifikacje pełne w zawodzie szkolnym (pokrewnym) kowal
– po zdaniu egzaminu organizowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
 świadectwo potwierdzające kwalifikację MG.21 Wykonywanie i naprawa wyrobów kowalskich,
wyodrębnioną w zawodzie pokrewnym kowal – po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu
zawodowego i zdaniu egzaminu organizowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
 suplementy Europass dla zawodu pokrewnego kowal (w języku polskim i angielskim) do ww.
dokumentów.
Dodatkowymi atutami przy zatrudnieniu płatnerza są:
 certyfikat (świadectwo) potwierdzające udział w szkoleniach tematycznych związanych
z zawodem, np. plastycznych, kowalskich, metaloplastycznych,
 uprawnienia spawalnicze.
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
Płatnerz może:
 po uzyskaniu tytułu czeladnika rozpocząć pracę jako pracownik wykwalifikowany w zawodzie
pokrewnym np. kowal, kowal wyrobów zdobniczych lub metaloplastyk, a następnie po zdobyciu
tytułu mistrza awansować na samodzielne stanowisko,
 dopiero po przyuczeniu i/lub szkoleniu zacząć wstępne prace płatnerskie pod nadzorem
doświadczonego pracownika,
 pracować na równorzędnych stanowiskach w zawodach pokrewnych kowal lub metaloplastyk –
po uprzednim przeszkoleniu,
 po potwierdzeniu kwalifikacji MG.21 Wykonywanie i naprawa wyrobów kowalskich, w zawodzie
pokrewnym kowal, uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie,
 po zdaniu matury – podjąć studia na np. kierunkach artystycznych i plastycznych, historii sztuki
czy konserwacji zabytków,
 rozwijać swoje kompetencje poprzez udział w kształceniu i/lub szkoleniu w zawodach
pokrewnych.
 założyć i prowadzić działalność gospodarczą w zakresie płatnerstwa.
Awansem zawodowym jest dorównanie w sztuce mistrzowi i docenienie jego wyrobów przez
klientów. Płatnerz może podwyższyć swoje kwalifikacje przez:
 kształcenie w pokrewnych zawodach i dziedzinach plastycznych, metaloplastycznych,
 wykonywanie i pracę na oryginałach dostępnych w muzeach i prywatnych kolekcjach,
 wykonywanie replik dla rekonstruktorów,
 udział w warsztatach kowalskich, płatnerskich.
Możliwości potwierdzania kompetencji
Obecnie (2018 r.) w zawodzie płatnerz nie ma możliwości potwierdzania kompetencji zawodowych
w ramach edukacji formalnej i pozaformalnej.
Istnieje możliwość potwierdzenia kompetencji w zawodzie szkolnym (pokrewnym) kowal, w zakresie
kwalifikacji: MG.21 Wykonywanie i naprawa wyrobów kowalskich.
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Alternatywną drogę potwierdzania kompetencji w zawodzie płatnerz oferuje system nauki zawodu
w rzemiośle, który umożliwia zdobycie i potwierdzenie kwalifikacji czeladnika, a następnie mistrza
w zawodach pokrewnych kowal, kowal wyrobów zdobniczych lub metaloplastyk.
WAŻNE:
W zawodzie płatnerz miarą i wyrazem wysokich kompetencji są referencje, których udzielają
rekonstruktorzy, klienci i instytucje wystawiennicze np. muzea.
Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz
Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

2.7. Zawody pokrewne
Osoba zatrudniona w zawodzie płatnerz może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach
pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
KowalS
Kowal wyrobów zdobniczych
ŚlusarzS
Metaloplastyk

Kod zawodu
722101
722102
722204
731905

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie płatnerz wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:
Z1 Przygotowywanie dokumentacji do produkcji, napraw i konserwacji wyrobów płatnerskich.
Z2 Wykonywanie wzorów i szablonów do wykrojów.
Z3 Przygotowywanie materiałów i narzędzi, wycięcie poszczególnych elementów.
Z4 Modelowanie szablonów techniką kucia.
Z5 Wykonywanie zdobień dodatkowych.
Z6 Wykończanie powierzchni metalu.
Z7 Odnawianie i naprawianie uzbrojenia.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Wykonywanie i naprawianie elementów i gotowych
wyrobów płatnerskich
Kompetencja zawodowa Kz1: Wykonywanie i naprawianie elementów i gotowych wyrobów
płatnerskich obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, do realizacji których
wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z1 Przygotowywanie dokumentacji do produkcji, napraw i konserwacji wyrobów płatnerskich
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Rodzaje dokumentacji związanej z płatnerstwem;
Rodzaje materiałów historycznych: publikacje,
źródła ikonograficzne, źródła pisane i inne
materiały źródłowe i informacyjne;
Rodzaje szablonów do wycięcia i rysunków
do dekoracji;
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Wyszukiwać informacje w publikacjach, źródłach
ikonograficznych, źródłach pisanych i innych
materiałach źródłowych i informacyjnych;
Zdobywać i posługiwać się dokumentacją
wykonywanego obiektu;
Wykonywać szkice poszczególnych elementów
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Zasady pomiarów na oryginale;
Historię i pochodzenie obiektów historycznych.






uzbrojenia;
Wykonywać i czytać rysunek techniczny;
Wykorzystywać wyobraźnię przestrzenną
i wiedzę z zakresu anatomii człowieka i zwierząt;
Stosować wiedzę techniczną i historyczną przy
tworzeniu obiektu;
Dopasowywać obiekty historyczne do ram
czasowych.

Z2 Wykonywanie wzorów i szablonów do wykrojów
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:













Techniki wymiarowania przedmiotów zgodnie
z oryginałem;
Zasady wymiarowania z osoby zamawiającej
dany element uzbrojenia;
Budowę anatomiczną zamawiającego;
Podstawy geometrii przestrzennej;
Podstawy geometrii koła i okręgu;
Sposoby zmian i wprowadzenia korekt na
szablonie;
Techniki przygotowania szablonów detali
zdobienniczych i szablonów metalowych;
Zasady podstaw ekonomii.









Przygotowywać odpowiedni materiał niezbędny
do wykonania szablonów (papier, tektura, skóra,
blacha);
Zwymiarować osobę zamawiającą uzbrojenie,
z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb
klienta oraz jego sugestii;
Zaprojektować szablon tarczy , szyszaka23,
hełmu2 lub misiurki7 z zastosowaniem geometrii
okręgu i koła;
Zwymiarować szablon z uwzględnieniem
materiału, z jakiego zostanie wykonany dany
element (stal, mosiądz, brąz);
Nanosić bieżące poprawki na szablony
z uwzględnieniem późniejszego procesu
technologicznego oraz dalszej obróbki materiału
– jego późniejsze kurczenie się lub rozszerzanie;
Przygotowywać szablony elementów
wykończeniowych, zdobienniczych i nanieść
je na szablon główny;
Przygotowywać wstępny kosztorys na
podstawie szablonów (koszt materiału, pracy,
dodatkowych elementów ozdobnych).

Z3 Przygotowywanie materiałów i narzędzi, wycięcie poszczególnych elementów
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:











Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii
podczas przygotowywania materiału do dalszej
obróbki;
Zastosowanie podstawowych narzędzi
traserskich – rysik20, kątomierz, ekierka, cyrkiel
traserski;
Podstawowe narzędzia do cięcia blachy: nożyce
11
dekarskie , nożyce kątowe, elektronarzędzia np.
nożyce elektryczne do blachy;
Techniki używania narzędzi ręcznych do
podstawowej obróbki metalu, jak np.: piłka do
26
metalu, pilnik, wkrętak, przecinak, wybijak ,
młotek średni – miękki;
Rodzaje blach (stal, miedź, mosiądz), dobór
odpowiedniej grubości, odtłuszczenie;
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Stosować zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż.,
ergonomii podczas przygotowywania materiału
do dalszej obróbki;
Przygotowywać materiał do dalszej obróbki;
Używać podstawowych narzędzi traserskich;
Wykorzystywać podstawy geometrii
przestrzennej;
Używać zgodnie z zasadami BHP narzędzi,
sprzętu i urządzeń do cięcia i obróbki blachy –
piłek ręcznych do cięcia, nożyc ręcznych
i elektrycznych, pilników i innych
specjalistycznych narzędzi i urządzeń;
Rozróżniać rodzaje narzędzi i ich używać – z
uwzględnieniem twardości młotków i ich
rodzajów;
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Techniki odwzorowywania szablonów,
wytrasowania ich na blasze;
Techniki wycinania wytrasowanych wzorów
z blachy (w zależności od grubości blachy i jej
twardości) za pomocą nożyc ręcznych lub nożyc
elektrycznych;
Rodzaje pilników i techniki opiłowywania
krawędzi pilnikiem lub docięcie ich piłką ręczną;
Zasady punktowania miejsc, w których będą
znajdować się otwory, trasowania rysikiem linii
zagięć lub przełamań.





Identyfikować rodzaje blach ich strukturę
chemiczną, twardość, rodzaj nawęglenia;
Stosować zgodnie z zasadami BHP środki
chemiczne do oczyszczenia i przygotowania
powierzchni do dalszej obróbki;
Posługiwać się narzędziami ręcznej obróbki
metalu;
Dobierać materiały, narzędzia, sprzęt do
bieżącego procesu obróbki metalu.

Z4 Modelowanie szablonów techniką kucia
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:


















Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii
w zakresie obróbki metali na zimno i gorąco;
Zasady przygotowania odpowiednich narzędzi
oraz stanowiska pracy do modelowania i kucia
poszczególnych elementów metalowych;
Zasady przygotowania stanowiska do kucia na
zimno i wykorzystanie narzędzi, takich jak:
kowadło6, kształtki, młotki, wybijaki, imadło,
pilniki, drewniane pniaki z odpowiednio
przygotowanymi płycinami do kształtowania
blachy;
Zasady przygotowania stanowiska do kucia na
gorąco i wykorzystanie narzędzi, takich jak:
palenisko, nawiew oraz wentylacja, kowadło,
imadło kowalskie3, młoty, cęgi, szczypce,
przebijaki, kształtki;
Techniki kształtowania materiału na zimno lub
gorąco zgodnie z szablonem i rysunkami
technicznymi, zasady sprawdzania wszystkich
parametrów;
Rodzaje technik kształtowania metalu przy
użyciu odpowiednich narzędzi oraz procesów
technologicznych;
Funkcjonowanie narzędzi w zależności od
stopnia zaawansowania prac – zgodnie
z zasadami BHP;
Techniki wyoblania metalu, wygrzewania,
hartowania, obróbki termicznej;
Zasady szlifowania krawędzi lub całości
elementu – by uzyskać zamierzony efekt
końcowy;
Zasady polerowania mechanicznego lub
ręcznego przy użyciu narzędzi ściernych: ściernic,
tarcz, pilników, papierów ściernych, wełny
stalowej25.
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Stosować zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż.,
ergonomii w zakresie obróbki metali na zimno
i gorąco;
Wykorzystywać wiedzę historyczną dotyczącą
wykonywanego obiektu;
Przygotowywać i dobierać odpowiednie
narzędzia do wykonywania wybranego elementu
uzbrojenia lub całej zbroi;
Przygotowywać i zabezpieczać stanowisko pracy
przy obróbce metalu na gorąco;
Przygotowywać i zabezpieczać stanowisko pracy
przy obróbce metalu na zimno;
Wykorzystywać i dobierać narzędzia zgodnie
z aktualnym procesem technologicznym,
zwłaszcza przy tak skomplikowanych elementach
uzbrojenia, jak: napierśnik9, karwasz5 lub
naczółek8;
Wykorzystywać wiedzę dotyczącą
materiałoznawstwa, metalurgii, technik obróbki
metalu;
Kształtować materiał tak, by uzyskać oczekiwany
efekt, przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi;
Przewidywać „zachowanie” materiału przy
zastosowaniu odpowiednich technik obróbki
metalu;
Wykorzystać wiedzę w zakresie hartowania
i odpuszczania metali;
Stosować narzędzia szlifierskie i ścierne.
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Z5 Wykonywanie zdobień dodatkowych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:














Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii
w zakresie obróbki metali na zimno i gorąco;
Przygotowanie wzorów i szablonów
dekoracyjnych i zdobienniczych;
Narzędzia i sprzęt do wykonywania dekoracji
i zdobień na gotowych elementach uzbrojenia;
Nanoszenie wzorów na gotowy element
uzbrojenia;
1
Techniki zdobiennicze: grawerowanie ,
21
rytowanie , oksydowanie, szmelcowanie,
trawienie24, repusowanie, rowkowanie,
okuwanie;
Techniki nakładania metali na metale w postaci
dekoru (między innymi: miedź, mosiądz, alpaka
oraz metale szlachetne);
Rodzaje technik zdobienia przedmiotów
metalowych metodami chemicznymi lub
naturalnymi;
Zasady polerowania obiektów metalowych przy
użyciu różnego rodzaju materiałów ściernych.














Stosować zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż.,
ergonomii w zakresie obróbki metali na zimno
i gorąco;
Przygotowywać i dobierać odpowiedni wzór
zdobienniczy, wykończeniowy, zgodny
z odtwarzaną epoką historyczną przedmiotu;
Przygotowywać szablon detalu ozdobnego;
Obsługiwać podstawowe narzędzia do zdobienia
15
18
metalu: grawerka, polerka , rowkarka ,
10
niciarka ;
Używać narzędzi ręcznych do zdobienia metalu:
12
rylce, punktaki, wybijaki, numeratory ;
Nakładać różne metale na siebie, zgodnie
z techniką oraz sposobami ich obróbki;
Stosować techniki oksydacji metalu, zwłaszcza
13
19
przy wykonywaniu obojczyków i ryngrafów ;
Wykorzystywać narzędzia do nitowania, scalania
metali, głównie przy tak skomplikowanych
elementach uzbrojenia, jak przyłbice16
i karaceny4;
Postarzać metal za pomocą środków
chemicznych i naturalnych;
Stosować zasady i przepisy BHP przy starzeniu
i trawieniu metali środkami chemicznymi;
Postarzać i oksydować metal na gorąco i zimno;
Wykorzystywać narzędzia i materiały polerskie
przy wykończeniu prac nad obiektem.

Z6 Wykończanie powierzchni metalu
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:











Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii
w zakresie stosowania i używania środków
konserwujących;
Narzędzia i urządzenia do nitowania,
polerowania, nakładania środków
konserwujących;
Metody polerowania mechanicznego lub
ręcznego;
Techniki okuwania gotowych elementów
uzbrojenia medalionami, rozetami, listwami
zdobienniczymi;
Metody końcowego dopasowywania gotowych
wyrobów do szablonów lub modelu;
Metody konserwacji metali przy użyciu środków
chemicznych lub naturalnych.
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Stosować wiedzę w zakresie zasad i przepisów
BHP, ochrony ppoż., w odniesieniu do
stosowania i używania środków konserwujących;
Stosować techniki nitowania oraz łączenia
metali;
Stosować podstawowe środki konserwujące
chemiczne i naturalne;
Modyfikować kształt obiektu tak, by pasował do
szablonu lub modelu;
Stosować narzędzia i materiały polerskie, tak by
uzyskać oczekiwany efekt;
Wykorzystywać techniki repuserskie, używać
punktaków repuserskich17, wybijaków,
przecinaków.
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Z7 Odnawianie i naprawa uzbrojenia
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:














Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii
w zakresie stosowania i używania narzędzi
ręcznych oraz elektronarzędzi;
Metody odkształcania uszkodzonych detali,
elementów;
Narzędzia ręczne oraz elektronarzędzia
niezbędne do demontażu i przywrócenia
pierwotnego kształtu, formy, wyglądu obiektu;
Techniki demontażu uzbrojenia oraz ponownego
montażu;
Metody przywracania i odtwarzania detali
zdobienniczych uzbrojenia;
Techniki uzupełniania uszkodzonych elementów;
Środki konserwatorskie i ich zastosowanie;
Sposoby usuwania tlenków metali oraz korozji;
Sposoby zastosowania środków
konserwatorskich w zależności od rodzaju metali
oraz w przypadku innych materiałów.










Wykorzystywać wiedzę w zakresie zasad
i przepisów BHP, ochrony ppoż., w zakresie
stosowania i używania narzędzi ręcznych oraz
elektronarzędzi;
Stosować techniki i narzędzia do demontażu
poszczególnych detali uzbrojenia;
Likwidować ślady korozji oraz szkodzeń
chemicznych;
Wykorzystywać wiedzę metalurgiczną
i metaloplastyczną przy uzupełnianiu
uszkodzonych, brakujących lub zniszczonych
elementach uzbrojenia;
Wykorzystywać środki konserwatorskie
pochodzenia naturalnego lub chemicznego;
Przywracać pierwotny wygląd przedmiotów,
zgodnie z ich pierwowzorami historycznymi;
Stosować techniki odtwarzania detali
i elementów zdobienniczych,
Wykorzystywać wiedzę i umiejętności do
ponownego montażu uzbrojenia.

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








Ponoszenia odpowiedzialności za maszyny i narzędzia wykorzystywane na stanowisku pracy,
dbanie o ich stan, przeglądy, sprawne i bezpieczne funkcjonowanie.
Wykonywania samodzielnie zamówień płatnerskich oraz podejmowania współpracy z osobami
zamawiającymi obiekt.
Wykonywania zamówienia rzetelnie i terminowo oraz podtrzymywania dobrych relacji ze
współpracownikami oraz klientami.
Oceniania zagrożenia zdrowia oraz życia i podejmowania działań adekwatnych do stopnia
zagrożenia.
Prowadzenia konsultacji i podejmowania decyzji w ważnych kwestiach, usprawniających
realizację prac płatnerskich.
Doskonalenia własnych kompetencji poprzez samokształcenie, kontakt z historykami,
bronioznawcami, historykami sztuki, konserwatorami, etnografami, etnologami, muzealnikami,
archiwistami.
Kierowania się zasadami etyki zawodowej, w tym przestrzegania zasad uczciwości, rzetelności
i poufności.

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

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

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

4. ODNIESIENIE DO SYTUACJI ZAWODU NA RYNKU PRACY I MOŻLIWOŚCI
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie
Płatnerz może podjąć pracę w:
 pracowniach rzemieślniczych,
 pracowniach konserwacji dawnego uzbrojenia i innych zabytkowych wyrobów,
 pracowniach artystycznych,
 pracowniach metaloplastycznych.
Płatnerz najczęściej prowadzi własną pracownię rzemieślniczą.
Posiadanie zawodu płatnerz umożliwia podjęcie pracy w branży metalowej, przy specjalizacji np.
w kowalstwie, metaloplastyce, blacharstwie.
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WAŻNE:
Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:
http://oferty.praca.gov.pl
Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na
dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:
Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:
http://mz.praca.gov.pl
https://www.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe
Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl
Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:
Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl
Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl
Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl
Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl
Pomorskie – http://www.porp.pl
Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl
Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl
Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynkupracya
Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl
Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:
http://zielonalinia.gov.pl
Portal Prognozowanie Zatrudnienia:
www.prognozowaniezatrudnienia.pl
Portal EU Skills Panorama:
http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en
Europejski portal mobilności zawodowej EURES:
https://eures.praca.gov.pl
https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach
zawodu
Kształcenie
Obecnie (2018 r.) w ramach systemu kształcenia zawodowego w Polsce nie przygotowuje się
kandydatów do pracy w zawodzie płatnerz.
Płatnerz może kształcić się w systemie nauki zawodu w rzemiośle w zawodzie pokrewnym kowal,
kowal wyrobów zdobniczych lub metaloplastyk. Wówczas kompetencje potwierdzają Izby
Rzemieślnicze.
Kompetencje przydatne do wykonywania zawodu płatnerz można uzyskać w branżowej szkole
I stopnia w zawodzie pokrewnym kowal. Można również uczestniczyć w kwalifikacyjnym kursie
zawodowym (dla dorosłych) w ramach kwalifikacji: MG.21 Wykonywanie i naprawa wyrobów
kowalskich, którą mogą prowadzić:
 publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe,
 niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych, prowadzące kształcenie
zawodowe,
 publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego,
ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 instytucje rynku pracy prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową,

15

INFORMACJA O ZAWODZIE – Płatnerz 722202


podmioty prowadzące działalność oświatową na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców.

Potwierdzenie kompetencji w ww. zawodzie pokrewnym (w zakresie wyodrębnionej kwalifikacji)
prowadzą, również z trybie eksternistycznym, Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.
Szkolenie
Płatnerz może uczestniczyć w szkoleniach organizowanych przez pracodawców, stowarzyszenia,
organizacje branży mechanicznej i artystycznej. Przykładowa tematyka szkoleń to:
 kowalstwo artystyczne,
 metaloplastyka.
Z reguły organizatorzy tych szkoleń poświadczają uzyskane przez uczestników kompetencje
stosownymi certyfikatami/zaświadczeniami.
Płatnerz może uczestniczyć w szkoleniach, kursach, warsztatach podczas rekonstrukcji historycznych,
wymieniać doświadczenia zawodowe z innymi podmiotami w branżach pokrewnych.
WAŻNE:
Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach
zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:
Szkolnictwo wyższe:
www.wybierzstudia.nauka.gov.pl
Szkolnictwo zawodowe:
https://www.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-zawodowe-i-ustawiczne
http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod
https://zrp.pl
Szkolenia zawodowe:
Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris
Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
Inne źródła danych:
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl
Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

4.3. Zarobki osób wykonujących dany zawód/daną grupę zawodów
Wynagrodzenie (2018 r.) osób pracujących w zawodzie płatnerz wynosi najczęściej od 2700 zł do
3500 zł brutto miesięcznie.
Zarobki płatnerza zależą od liczby zleceń, jego doświadczenia i wypracowanej reputacji.
Na wyższe wynagrodzenie mogą liczyć płatnerze, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą.
WAŻNE:
Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach
zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:
Szkolnictwo wyższe:
www.wybierzstudia.nauka.gov.pl
Szkolnictwo zawodowe:
https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-zawodowe
http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod
https://zrp.pl
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Szkolenia zawodowe:
Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris
Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
Inne źródła danych:
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl
Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie
W zawodzie płatnerz możliwe jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych.
Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie technicznych
i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób
z następującymi niepełnosprawnościami:
 z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych, która nie wyklucza stania, schylania się, klękania
i swobodnego poruszania się (05-R),
 z nieznaczną dysfunkcją narządu wzroku, która nie ogranicza zakresu pola widzenia oraz nie
zaburza percepcji kształtów i kolorów (04-O),
 z dysfunkcją narządu słuchu (03-L), pod warunkiem, że niepełnosprawność jest możliwa do
skorygowania za pomocą implantów lub aparatów słuchowych.
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

17

INFORMACJA O ZAWODZIE – Płatnerz 722202

6. ŹRÓDŁA DODATKOWYCH INFORMACJI O ZAWODZIE
Podstawowe regulacje prawne:
Stan prawny na dzień: 31.10. 2018 r.













Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
986, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1265 i 1149, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1267).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
(Dz. U. poz. 1663).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy
programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 860, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. 622, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu
czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych
przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. poz. 89, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk
drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym –
poziomy 1–8 (Dz. U. poz. 537).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 227).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez
pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania
kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz.
849, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.).
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Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
Ogólnopolski Cech rzemieślników Artystów: www.rzem-art.eu/index.php/rzemioslo-artystyczne
Forum poświęcone rekonstrukcjom historycznym: www.freha.pl
Forum kowalskie: http://www.forumkowalskie.pl
Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Kowal 722101:
https://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/722101.pdf
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS: http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardyorzecznictwa-lekarskiego-zus
Stowarzyszenie Kowali Polskich: http://www.kowale.com.pl
Stowarzyszenie Polskich Artystów Kowali: http://spak.info
Wyszukiwarka opisów zawodów: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacjazawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow
Związek Rzemiosła Polskiego - Wykaz standardów egzaminacyjnych: https://zrp.pl/dzialalnosczrp/oswiata-zawodowa/egzaminy/standardy-egzaminacyjne/wykaz-standardow-egzaminacyjnych

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

Definicja pojęcia

Awans zawodowy

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

Czynności
zawodowe

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

Edukacja formalna

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

Edukacja
pozaformalna

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

Efekty uczenia się

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

Europejskie Ramy
Kwalifikacji (ERK)

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

Kompetencje
społeczne
Kompetencje
kluczowe

Kompetencja
zawodowa

Są symbolami rodzaju schorzenia, które ma decydujący wpływ na to, do jakich prac osoba
niepełnosprawna może być kierowana, a do jakich nie powinna ze względu na jej zdrowie
i skuteczność pracy na danym stanowisku. Podstawowe kody niepełnosprawności:
01-U upośledzenie umysłowe,
02-P choroby psychiczne,
03-L zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu,
04-O choroby narządu wzroku,
05-R upośledzenie narządu ruchu,
06-E epilepsja,
07-S choroby układu oddechowego i krążenia,
08-T choroby układu pokarmowego,
09-M choroby układu moczowo-płciowego,
10-N choroby neurologiczne,
11-I inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby
zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego,
12-C całościowe zaburzenia rozwojowe.
Jest to rozwinięta w toku uczenia się zdolność kształtowania własnego rozwoju oraz
autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym,
z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania.
Są to kompetencje (połączenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) integracji
społecznej i zatrudnienia potrzebne w życiu zawodowym i pozazawodowym oraz do bycia
aktywnym obywatelem. Na potrzeby opracowania informacji o zawodach wyróżniono
9 kompetencji, które zostały wybrane i pogrupowane ze zbioru 15 kompetencji kluczowych
wyodrębnionych w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − Projekt PIAAC
prowadzonym cyklicznie przez OECD.
Jest to układ wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do wykonywania,
w ramach wydzielonego zakresu pracy w zawodzie zestawu zadań zawodowych. Posiadanie jednej
lub kilku kompetencji zawodowych powinno umożliwić zatrudnienie na co najmniej jednym
stanowisku pracy w zawodzie.

Kwalifikacja

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

Polska Rama
Kwalifikacji (PRK)

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

Potwierdzanie
kompetencji

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

Sektorowa Rama
Kwalifikacji (SRK)

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

Sprawności
sensomotoryczne

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

Stanowisko pracy

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

Tytuł zawodowy

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

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

Uprawnienia
zawodowe

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

Uczenie się
nieformalne

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

Walidacja

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

Wiedza

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

Wykształcenie

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

Zadanie zawodowe

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

Zawód

Zintegrowany
System Kwalifikacji
(ZSK)

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

Zintegrowany
Rejestr Kwalifikacji
(ZRK)

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

7.2. Definicje związane z wykonywaniem zawodu (branżowe)
Lp.
1

2

Nazwa pojęcia

Definicja

Źródło

Grawerowanie

Zdobienie metalu (żłobienie) różnymi wzorami za
pomocą rylców grawerskich lub elektrycznej
maszyny grawerskiej.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Sękowski J: Konserwacja broni
białej z elementami
bronioznawstwa. Wyd. Nauk.
Semper, Warszawa 2008

Hełm

Główny element ochronny głowy składający się
z półkolistego dzwonu, zamknięty lub otwarty.
Wykonany z jednego lub kilku kawałków blachy
nitowanej lub zgrzewanej. Przez wieki wykształciło
się kilkadziesiąt odmian hełmów, od bojowych,
turniejowych i paradnych na ozdobnych, które
spełniają wyłącznie rolę reprezentacyjną.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Kwaśniewicz W.: Leksykon
dawnego uzbrojenia
ochronnego. Bellona,
Warszawa 2005
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3

Imadło kowalskie

Narzędzie stołowe, składające się dwóch szczęk
zespolonych gwintowana śrubą. Odpowiednie
przekręcenie śruby powoduje rozwieranie lub
ściskanie szczęk.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Josѐ A.A.: Kowalstwo:
Rzemiosło artystyczne. Arkady,
Kraków 2006

4

Karacena

Polska zbroja łuskowa stworzona w XVII w. w okresie
tzw. kultury sarmackiej, staropolskiej. Wykształciła
się ze zbroi persko-indyjskich. Wszystkie elementy
zbroi składają się z metalowych łusek nachodzących
na siebie, przyszytych do płatów skóry. W Polsce
karaceny miały głównie charakter reprezentacyjny,
wykonywano je głównie dla hetmanów i królów.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Gradowski M., Żygulski Z.:
Słownik uzbrojenia
historycznego. Wydaw. Nauk.
PWN, Warszawa 1998

5

Karwasze

Elementy ochronne przedramienia (zawsze
występują w parze), w kształcie liścia, łyżki
o zaokrąglonym profilu. Karwasze posiadają
bransolety, które za pomocą rzemieni lub klamer
spina karwasze na przedramieniu.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Kwaśniewicz W.: Leksykon
dawnego uzbrojenia
ochronnego. Wydaw Bellona,
Warszawa 2005

6

Kowadło

Metalowy blok żelazny, najczęściej służący do
obróbki metalu na zimno i gorąco. Służy do
rozkuwania metalu, kształtowania przy użyciu
różnego rodzaju młotów.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Josѐ A.A.: Kowalstwo:
rzemiosło artystyczne. Arkady,
Kraków 2006

7

Misiurka

Typ hełmu, ochrony głowy, typu wschodniego.
Najczęściej stalowe umbo, do którego zamontowana
jest plecionka kolcza chroniąca kark, szyję i policzki.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Gradowski M., Żygulski Z.:
Słownik uzbrojenia
historycznego. PWN, Warszawa
1998

8

Naczółek

Forma płyty odpowiednio wyprofilowanej,
chroniącej głowę konia, głównie pysk, oczy i chrapy.
Jeden z elementów zbroi końskiej

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Kwaśniewicz W.: Leksykon
dawnego uzbrojenia
ochronnego. Bellona,
Warszawa 2005

9

Napierśnik

Najważniejszy element ochronny zbroi, wykuwany
najczęściej z jednego kawałka, płatu blachy. Czasem
łączony z ruchomymi folgami oraz innymi
elementami ochronnymi. Chroni korpus wojownika.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Kwaśniewicz W.: Leksykon
dawnego uzbrojenia
ochronnego. Bellona,
Warszawa 2005

10

Niciarka

Często stempel metalowy z zagłębieniem w celu
osadzenia łebka nita – trzpień nita sklepuje się
młotkiem w ten sposób łącząc dwie płaszczyzny.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Okoniewski S.: Technologia
metali. Tomy I–IV. WSiP,
Warszawa 1980

11

Nożyce dekarskie

Narzędzia używane do cięcia blach o różnych
grubościach. Stosuje się nożyce ręczne do cięcia
blach cienkich o grubości do 1 mm, nożyce
dźwigniowe do blach o grubości do 5 mm, oraz
nożyce gilotynowe do blach o grubości do 32 mm.
Używane są także nożyce elektryczne z wymiennymi
ostrzami do blach o grubości do 4 mm.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Okoniewski S.: Technologia
metali. Tomy I–IV. WSiP,
Warszawa 1980

12

Numeratory

Stemple metalowe, na jednym końcu zakończone
cyfrą, literą lub odpowiednim wzorem. Służą do
odbijania wzoru w metalu, numeru, litery, wzoru.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Josѐ A.A.: Metaloplastyka:
technika formowania, kucia
i spajania. Arkady, Kraków 2006
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13

Obojczyk

Część zbroi, występująca z nią lub osobno, chroniąca
szyję i kark. Przednia płyta i tylna często o kształcie
sercowatym, połączone ze sobą za pomocą klamerek
lub rzemieni.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Gradowski M., Żygulski Z.:
Słownik uzbrojenia
historycznego. PWN, Warszawa
1998

14

Oksydacja

Obróbka cieplna lub zimna metalu, której celem jest
stała zmiana barwy metalu. Proces pokrywania
metali cienką warstwą tlenków.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Okoniewski S.: Technologia
metali. Tomy I–IV. WSiP,
Warszawa 1980

15

Polerka

Ręczne lub elektryczne urządzenie do szlifowania lub
polerowania metali. Na taśmie lub krążku znajduje
się materiał ścierny o różnej granulacji. Służy
głównie do polerowania metali i nadawania im
połyskliwej barwy.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Okoniewski S.: Technologia
metali, Tomy I-IV. WSiP,
Warszawa 1980

16

Przyłbica

Rodzaj hełmu z opuszczaną zasłona przednią
używany głównie w średniowieczu, ale także na
polach bitewnych I Wojny Światowej. W literaturze
spotykamy często termin „przyłbica” odnoszący się
wyłącznie do samej zasłony, co oczywiście jest
błędem.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Gradowski M., Żygulski Z.:
Słownik uzbrojenia
historycznego. PWN, Warszawa
1998

17

Punktak
repuserski

Przyrząd w kształcie stempla do wybijania
odpowiednich wzorów na blasze w postaci
wgłębień, dających po drugiej stronie (awersie)
wypukły wzór.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Okoniewski S.: Technologia
metali, Tomy I-IV. WSiP,
Warszawa 1980

18

Rowkarka

To rodzaj walcarki służącej do wytłaczania na zimno
w blasze bruzd i rowków. W zależności od końcówek
i krążków możemy dobrać odpowiedni kształt
rowka.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie::
Okoniewski S.: Technologia
metali. Tomy I–IV. WSiP,
Warszawa 1980

19

Ryngraf

Blacha kształtem zbliżona do miniaturowego
napierśnika lub przedniej płyty obojczyka, często
o kształcie półksiężyca lub sercowatym. Ryngraf
chronił szyję oraz klatkę piersiową. Od XVII wieku
używany w Polsce jako symbol dewocjonalno-wojskowy, umieszczano na nim wizerunki maryjne
lub postacie świętych patronów. W kulturze polskiej
funkcjonuje do chwili obecnej.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Gradowski M., Żygulski Z.:
Słownik uzbrojenia
historycznego. PWN, Warszawa
1998

20

Rysik

Zaostrzony pręt służący jako znacznik do blachy lub
jako rylec do zaznaczania kształtu szablonu na
blasze.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Josѐ A. A.: Metaloplastyka:
technika formowania, kucia
i spajania. Arkady, Kraków 2006

21

Rytowanie

Zdobienie metalu w postaci żłobień i linii
wykonywanymi za pomocą odpowiednich rylców.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Sękowski J: Konserwacja broni
białej z elementami
bronioznawstwa. Wyd. Nauk.
Semper, Warszawa 2008

22

Szmelcowanie

Pokrywanie metalu na gorąco tłuszczem zwierzęcym
lub roślinnym i przepalaniem.
W efekcie uzyskuje się szklistą powłokę ochronną
w kolorze czerni aż do błękitnego.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Okoniewski S.: Technologia
metali. Tomy I–IV. WSiP,
Warszawa 1980
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23

Szyszak

Hełm otwarty o półkolistym dzwonie w kształcie
stożka. Do dzwonu zamontowane są osłony twarzy
zwane policzkami. Dodatkowo szyszak posiada
nakarczek chroniący szyję i kręgi szyjne. Z przodu
znajduje się daszek ruchomą osłona nosa zwaną
nosalem. Rozpowszechniony od wschodu do
zachodu, w Polsce głównie znany z odmian
husarskich.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Gradowski M., Żygulski Z.:
Słownik uzbrojenia
historycznego. PWN, Warszawa
1998

24

Trawienie

Metoda chemiczna tworzenia wzorów na blasze przy
użyciu kwasów.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Sękowski J: Konserwacja broni
białej z elementami
bronioznawstwa. Wyd. Nauk.
Semper, Warszawa 2008

25

Wełna
stalowa

Cienkie włókna stalowe o różnej grubości, ciasno ze
sobą zbite. Służą głównie do oczyszczani powierzchni
metalowych lub ich polerowania.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Okoniewski S.: Technologia
metali. Tomy I–IV. WSiP,
Warszawa 1980

26

Wybijak

Pręt metalowy zaostrzony na jednym końcu.
W zależności od nadania końcówce odpowiedniego
kształtu, można na blasze wybijać odpowiednie
wzory (linie, punkty, krzyże).

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Josѐ A.A.: Kowalstwo:
rzemiosło artystyczne. Arkady,
Kraków 2006

27

Zbroja

Kompletna lub częściowa ochrona ciała przed
ciosami oraz bronią miotającą. Wykonana
najczęściej z metalu lub skóry, często
z zastosowaniem obydwóch materiałów
jednocześnie. Zbroja służyła do ochrony człowieka,
stosowane były również zbroje do ochrony zwierząt
np. koni. Przez wieki wykształciły się dziesiątki typów
zbroi: płytowe, kolcze, skórzane, karacenowe,
bastardowe.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Gradowski M., Żygulski Z.:
Słownik uzbrojenia
historycznego. PWN, Warszawa
1998

24

www.psz.praca.gov.pl

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

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

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

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