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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Aparatowy procesów chemicznych 813101

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu








Aparatowy.
Aparatowy produkcji chemicznej.
Operator procesów chemicznych.
Operator produkcji w przemyśle chemicznym.
Pracownik procesu produkcyjnego w przemyśle chemicznym.
Pracownik produkcji w przemyśle chemicznym.
Sterowniczy procesów chemicznych.

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


8131 Chemical products plant and machine operators.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):


Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe.

1.4. Notka metodologiczna, autorzy i eksperci opiniujący
Notka metodologiczna
Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:
 analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe) oraz źródeł internetowych,
 analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych
Służb Zatrudnienia,
 badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w marcu 2019 r.,
 zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji
i jakości informacji o zawodach.
Autorzy i eksperci opiniujący
Zespół Ekspercki:




Zygmunt Fekner – Instytut Nowych Syntez Chemicznych, Puławy.
Jarosław Sitek – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Anna Wisła-Świder – Instytut Chemii, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Kraków.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:





Jolanta Religa – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Ireneusz Woźniak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom
Mirosław Żurek – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:



Jolanta Gajda – Ekspert niezależny, Pilica.
Paweł Religa – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego, Radom.
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Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Danuta Pająk – Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu
Spożywczego, Warszawa.
Iwona Zapart – Zespół Ośrodków Rzeczoznawstwa „ZOR” Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Przemysłu Materiałów Budowlanych FSNT NOT, Warszawa.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2019 r.
WAŻNE:
W tekście opisu informacji o zawodzie występują podkreślenia wybranych określeń wraz z indeksem górnym,
który wskazuje numer definicji w słowniku branżowym w punkcie 7.2.

2. OPIS ZAWODU
2.1. Synteza zawodu
Aparatowy procesów chemicznych zajmuje się obsługą, w tym przygotowaniem do pracy,
nadzorowaniem, regulacją oraz konserwacją aparatury chemicznej2 stosowanej do prowadzenia
procesów chemicznych lub fizykochemicznych, których celem jest otrzymywanie różnego rodzaju
związków chemicznych i ich mieszanin.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Aparatowy procesów chemicznych nadzoruje i kontroluje prawidłowość funkcjonowania
specjalistycznej aparatury chemicznej oraz parametry procesowe19. Swoją pracę wykonuje według
obowiązującej w danym zakładzie dokumentacji technologicznej7, pozyskuje docelowe substancje
potrzebne w dalszym procesie produkcyjnym oraz analizuje otrzymane produkty na ich zgodność
z przyjętymi normami jakości17.
Pracownik w tym zawodzie dba o stan techniczny obsługiwanej aparatury, maszyn i urządzeń.
Kontroluje wskazania urządzeń sterowniczych27 i odpowiednio reaguje na pojawiające się
nieprawidłowości w przebiegu procesu technologicznego23. Może zajmować się również bieżącym
serwisowaniem specjalistycznych urządzeń pracujących w ciągach technologicznych4, lub zgłaszać
naprawy odpowiedniemu personelowi.
Sposoby wykonywania pracy
Aparatowy procesów chemicznych użytkuje zgodnie z dokumentacją techniczną6 maszyny,
urządzenia i narzędzia stosowane w procesach technologicznych przemysłu chemicznego. Aparatowy
procesów chemicznych obsługuje nie tylko aparaty podstawowe, ale również aparaty i urządzenia
pomocnicze. Konkretne potrzeby i wymagania prowadzonych procesów technologicznych decydują
o doborze aparatury i urządzeń. Sposób pracy aparatowego procesów chemicznych nie jest
standardowy, ale ściśle powiązany ze specyfiką procesu technologicznego prowadzonego w danym
przedsiębiorstwie. Wśród aparatowych procesów chemicznych, w zależności od obsługiwanej
aparatury, można wyróżnić, między innymi: aparatowego centralnej sterowni procesów
chemicznych, aparatowego aparatów próżniowych lub stabilizacyjnych, aparatowego takich
procesów jak: np. alkilowanie1, chlorowanie3, sulfonowanie26, nitrowanie16, karbonizacja lub
polimeryzacja20, czy też otrzymywania np. rozpuszczalników, amoniaku, nawozów sztucznych, żywic
mocznikowych30, smoły i oleju.
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Aparatowy procesów chemicznych wykonuje pracę polegającą m.in. na:
 przygotowywaniu urządzeń ciągu technologicznego oraz przygotowaniu odpowiednich surowców
do rozpoczęcia i prowadzenia procesu technologicznego,
 sprawdzaniu stanu technicznego aparatury, maszyn i urządzeń oraz nadzorowaniu poprawności
ich działania,
 wprowadzaniu parametrów procesu technologicznego do sterowników urządzeń,
 sprawowaniu kontroli nad przebiegiem procesu technologicznego poprzez monitorowanie
parametrów przebiegu procesu,
 ocenianiu prawidłowości przebiegu procesu technologicznego, zgodnie z instrukcjami
zakładowymi9,
 rozwiązywaniu problemów pojawiających się podczas przebiegu procesu technologicznego,
 korzystaniu z wyników analiz laboratoryjnych wykonywanych przez laboratoria zakładowe,
 prowadzeniu dokumentacji przebiegu procesów technologicznych, w tym dokumentowaniu
zdarzeń i awarii,
 transportowaniu produktu gotowego do magazynu wewnętrznego,
 przestrzeganiu przepisów BHP i ppoż., w tym stosowaniu odzieży ochronnej i sprzętu ochrony
indywidualnej.
Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2 i 3.3.
Kompetencje zawodowe.

2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja
pracy)
Warunki pracy
Miejscem pracy aparatowego procesów chemicznych jest najczęściej hala produkcyjna
zlokalizowana w zakładzie przemysłowym, w której znajduje się instalacja technologiczna.
W przypadku produkcji wielkotonażowej instalacja technologiczna zlokalizowana jest na wolnym
powietrzu. Warunki pracy aparatowego procesów chemicznych zależą przede wszystkim od specyfiki
prowadzonych procesów chemicznych i wykonywanych przez niego operacji jednostkowych18
i procesów jednostkowych22.
Podczas pracy aparatowy procesów chemicznych, kontrolując przebieg procesu, często przemieszcza
się po hali, w której zlokalizowana jest instalacja technologiczna. Czasami wiąże się to z koniecznością
pracy na wysokościach, w zależności od specyfiki budowy instalacji lub poszczególnych aparatów.
Pomieszczenia, w których wykonywana jest praca, posiadają zazwyczaj oświetlenie dzienne i sztuczne
oraz instalacje klimatyzacyjne, zarówno ogólne, jak i stanowiskowe.
Praca aparatowego procesów chemicznych wykonywana jest zazwyczaj w pozycji stojącej, a także
pozycji wymuszonej.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Aparatowy procesów chemicznych w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:
 aparaty podstawowe, przede wszystkim takie, jak:
 reaktory chemiczne24,
 kolumny destylacyjne13 i rektyfikacyjne14,
 kolumny absorpcyjne (absorbery)11 i adsorpcyjne (adsorbery)12,
 krystalizatory15,
 prasy filtracyjne21,
 wirówki28,
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 suszarki,
 ekstraktory8;
aparaty i urządzenia pomocnicze, przede wszystkim takie, jak:
 urządzenia kontrolno-pomiarowe,
 wymienniki ciepła29,
 piece i kotły,
 skrubery25,
 maszyny przetłaczające (pompy, sprężarki, dmuchawy, wentylatory),
 maszyny rozdrabniające (młyny, kruszarki),
 zbiorniki,
 wagi,
 mieszalniki.

Ponadto aparatowy procesów chemicznych ma do czynienia z innymi urządzeniami pomocniczymi,
doprowadzającymi i dozującymi substancje ciekłe, stałe i gazowe oraz odprowadzającymi produkty
procesów chemicznych (podajniki, przenośniki, transportery, wózki, suwnice, wyciągarki). W swojej
pracy posługuje się także narzędziami drobnymi, takimi jak: klucze, noże, młotki, śrubokręty i inne.
Organizacja pracy
Stanowisko aparatowego procesów chemicznych w zależności od specyfiki i wielkości
przedsiębiorstwa może być stanowiskiem samodzielnym (nadzorowanym przez przełożonego) lub
stanowić element składowy zespołu. W dużych przedsiębiorstwach praca aparatowego procesów
chemicznych najczęściej wykonywana jest pod nadzorem brygadzisty lub kierownika, który przydziela
pracownikom zadania, dba o zapewnienie surowców, odpowiedniej aparatury i urządzeń oraz
nadzoruje prawidłowość wykonywanych prac.
Praca aparatowego procesów chemicznych najczęściej przebiega w systemie jedno-, dwu- lub
trzyzmianowym, w wymiarze 8 godzin dziennie. Pracę charakteryzują stałe, powtarzalne czynności,
związane z ciągłą kontrolą parametrów procesu technologicznego.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
W trakcie wykonywania pracy aparatowy procesów chemicznych narażony jest m.in. na następujące
zagrożenia:
 chemiczne, pochodzące od stosowanych substancji chemicznych, powstających podczas procesu
produkcyjnego toksycznych par, gazów i pyłów oraz ścieków i odpadów,
 wynikające z pracy w strefach zagrożonych wybuchem: gazy wybuchowe, pyły wybuchowe,
mieszaniny wybuchowe,
 mechaniczne pochodzące od ruchomych części maszyn, urządzeń pracujących pod wysokim
ciśnieniem,
 wynikające z konieczności przenoszenia i transportowania przedmiotów o dużej masie,
 termiczne pochodzące od rozgrzanych części maszyn, stosowanych mediów (gorąca woda, para
wodna itp.) oraz roztworów substancji chemicznych o podwyższonej temperaturze,
 wynikające z pracy w środowisku o podwyższonym poziomie hałasu,
 wynikające z pracy na wysokościach,
 wynikające z pracy na wolnym powietrzu podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych
(zmienne temperatury, opady, silny wiatr).
W celu uniknięcia skutków zagrożeń, aparatowy procesów chemicznych jest zobowiązany znać
zasady bezpiecznego posługiwania się stosowanymi w procesach technologicznych chemikaliami, ich
kartami charakterystyki substancji niebezpiecznej (SDS)10 oraz stosować środki ochrony
indywidualnej (takie jak: odzież ochronna, buty ochronne, maski i filtry przeciwgazowe, okulary
ochronne, kaski i rękawice, sprzęt do prowadzenia prac wysokościowych).
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Szczególnie ważne jest planowanie i organizowanie procesów technologicznych zgodnie
z wymaganiami sanitarno-higienicznymi, zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ergonomii,
ochrony środowiska oraz w zgodzie z regułami Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP/cGMP)5.

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód aparatowy procesów chemicznych ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
 ogólna wydolność fizyczna,
 sprawność układu oddechowego,
 sprawność układu kostno-stawowego,
 sprawność układu mięśniowego,
 sprawność narządu wzroku,
 sprawność narządu słuchu,
 sprawność zmysłu węchu,
 sprawność zmysłu dotyku,
 sprawność narządu równowagi;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 zręczność rąk,
 zręczność palców,
 ostrość wzroku,
 widzenie stereoskopowe (widzenie głębi umożliwiające ocenę odległości),
 spostrzegawczość,
 rozróżnianie barw,
 ostrość słuchu,
 powonienie,
 czucie dotykowe,
 szybki refleks,
 brak lęku przed wysokością,
 zmysł równowagi;
w kategorii sprawności i zdolności
 zdolność koncentracji uwagi,
 podzielność uwagi,
 wyobraźnia przestrzenna,
 uzdolnienia techniczne,
 łatwość przechodzenia z jednej czynności do drugiej,
 zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji,
 zdolność planowania i przewidywania,
 zdolność do przestrzegania reguł, przepisów i standardów,
 współdziałanie i współpraca w zespole (grupie);
w kategorii cech osobowościowych
 gotowość do pracy w warunkach monotonnych,
 gotowość do współdziałania,
 samodzielność,
 samokontrola,
 gotowość do pracy w nieprzyjemnych (różnych) warunkach środowiskowych,
 wytrzymałość na długotrwały wysiłek fizyczny,
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radzenie sobie ze stresem,
dokładność,
odpowiedzialność za działania zawodowe,
odpowiedzialność za innych,
dbałość o jakość pracy,
zainteresowania techniczne.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
W zawodzie aparatowy procesów chemicznych wymagana jest dobra kondycja fizyczna,
umożliwiająca pracę w pozycji stojącej w systemie zmianowym. Ze względu na rodzaj wykonywanej
pracy, pod względem wydatku energetycznego praca w zawodzie aparatowy procesów chemicznych
zaliczana jest do prac lekko/średnio ciężkich. Występują w niej również obciążenia umysłowe,
związane np. z rozwiązywaniem problemów technicznych, podejmowaniem szybkich i trafnych
decyzji, działaniem pod presją czasu, radzeniem sobie ze stresem.
Przeciwwskazania do pracy w tym zawodzie to m.in.:
 alergie i schorzenia układu oddechowego z uwagi na pracę z substancjami chemicznymi,
 choroby skóry (np. łuszczyca, atopowe zapalenie skóry),
 choroby układu krążenia,
 wady wzroku i słuchu niepoddające się korekcji,
 dysfunkcja kończyn górnych i dolnych,
 choroby, które mogą zakłócać nadzór nad aparaturą do prowadzenia procesów chemicznych (np.
epilepsja),
 niektóre choroby psychiczne.
WAŻNE:
O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

2.5. Wykształcenie, tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane
do podjęcia pracy w zawodzie
Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie
Obecnie (2019 r.) do podjęcia pracy w zawodzie aparatowy procesów chemicznych wystarczające
jest wykształcenie na poziomie branżowej szkoły I stopnia (dawniej zasadnicza szkoła zawodowa)
w zawodzie szkolnym (pokrewnym) operator urządzeń przemysłu chemicznego.
Jednakże coraz częściej pracodawcy preferują kandydatów z wykształceniem średnim technicznym
o profilu chemicznym, np. w zawodzie pokrewnym technik technologii chemicznej.
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie
Podjęcie pracy w zawodzie aparatowy procesów chemicznych ułatwia posiadanie:
 dyplomu potwierdzającego kwalifikacje pełne w zawodach pokrewnych (szkolnych) operator
maszyn i urządzeń do przemysłu chemicznego lub technik technologii chemicznej,
 świadectw potwierdzających kwalifikacje cząstkowe: AU.08 Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu
chemicznego, AU.56 Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle
chemicznym,
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certyfikatów i świadectw potwierdzających odbycie szkoleń w zakresie obsługi specjalistycznej
aparatury stosowanej w przemyśle chemicznym.

Dodatkowymi atutami przy zatrudnieniu aparatowego procesów chemicznych mogą być m.in.:
 suplementy Europass (w języku polskim i angielskim), wydawane na prośbę zainteresowanego
przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne (do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe),
 uprawnienia SEP (w zakresie dozoru i eksploatacji) następujących grup: grupa 1 – uprawnienia
elektryczne (elektroenergetyczne), grupa 2 – uprawnienia cieplne oraz grupa 3 – uprawnienia
gazowe,
 uprawnienia do obsługi suwnic, wciągarek i wciągników,
 uprawnienia do wykonywania pracy z wykorzystaniem wózków widłowych,
 udokumentowana znajomość zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej,
 odbycie szkoleń z zakresu obsługi urządzeń ciśnieniowych, w tym z obsługi i montażu butli
z gazami technicznymi.
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
Aparatowy procesów chemicznych w trakcie nabywania i rozwijania umiejętności oraz wraz ze
zdobywaniem doświadczenia zawodowego może awansować poprzez stanowisko młodszego
aparatowego i starszego aparatowego na stanowisko brygadzisty. Posiadając wykształcenie średnie
i świadectwo maturalne, może rozwijać się zawodowo, podejmując naukę na wyższych uczelniach, na
kierunkach i w specjalnościach związanych z chemią, technologią chemiczną, inżynierią chemiczną
oraz w specjalnościach takich, jak automatyka czy mechanika i budowa maszyn.
Aparatowy procesów chemicznych może również rozszerzać swoje kompetencje zawodowe poprzez
podejmowanie kształcenia i/lub szkolenia w zawodach pokrewnych.
Możliwości potwierdzania kompetencji
Obecnie (2019 r.) w zawodzie aparatowy procesów chemicznych nie ma możliwości potwierdzenia
kompetencji w toku edukacji formalnej oraz pozaformalnej.
Okręgowe Komisje Egzaminacyjne oferują możliwość potwierdzenia kwalifikacji pełnych
w pokrewnych zawodach szkolnych (operator urządzeń przemysłu chemicznego oraz technik
technologii chemicznej) oraz kwalifikacji cząstkowych:
 AU.08 Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego,
 AU.56 Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym.
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 aparatowy procesów chemicznych może rozszerzać swoje
kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
S

Technik technologii chemicznej
Operator urządzeń do obróbki cieplnej chemikaliów
Operator urządzeń do produkcji gazów technicznych
S
Operator urządzeń przemysłu chemicznego

Kod zawodu
311603
813109
813114
813134
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3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie aparatowy procesów chemicznych wykonuje różnorodne zadania, do których
należą w szczególności:
Z1 Przygotowywanie surowców i mieszanin stosowanych w procesie technologicznym oraz
kontrolowanie dostępności mediów technologicznych.
Z2 Ocenianie stanu technicznego aparatów, maszyn i urządzeń stosowanych w procesie
technologicznym.
Z3 Przygotowywanie aparatów, maszyn i urządzeń stosowanych do prowadzenia procesu
technologicznego oraz przeprowadzanie ich konserwacji i remontów bieżących.
Z4 Nadzorowanie pracy aparatów, maszyn i urządzeń stosowanych w procesie technologicznym.
Z5 Regulowanie parametrów przebiegu procesu technologicznego.
Z6 Zabezpieczanie gotowych produktów, półproduktów i odpadów chemicznych, oznakowanie ich
i kierowanie do magazynu.
Z7 Prowadzenie dokumentacji przebiegu procesu technologicznego.

3.2. Kompetencja zawodowa
przemysłu chemicznego

Kz1:

Przygotowywanie

procesów

technologicznych

Kompetencja zawodowa Kz1: Przygotowanie procesów technologicznych przemysłu chemicznego
obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, do realizacji których wymagane są odpowiednie
zbiory wiedzy i umiejętności.
Z1 Przygotowywanie surowców i mieszanin stosowanych w procesie technologicznym oraz
kontrolowanie dostępności mediów technologicznych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:


















Metody określania zapotrzebowania
surowcowego dla danego procesu
technologicznego;
Zasady określania zapotrzebowania ilościowego
i jakościowego na media technologiczne dla
danego procesu technologicznego;
Właściwości surowców i mieszanin stosowanych
w procesie technologicznym;
Zasady korzystania z Kart charakterystyki
substancji niebezpiecznych, stosowanych
w procesie technologicznym oraz norm
i instrukcji zakładowych;
Zasady bezpiecznego obchodzenia się
z surowcami i mieszaninami stosowanymi
w procesie technologicznym oraz zasady
postępowania w przypadku wystąpienia
zagrożeń;
Zasady bezpiecznego transportowania
surowców i mieszanin z magazynu/zbiornika na
instalację przemysłową;
Metody wstępnego przygotowywania surowców
do postaci właściwej dla przeprowadzania
procesu technologicznego;
Zasady działania maszyn, urządzeń i narzędzi
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Określać ilość oraz rodzaj surowców
niezbędnych do przeprowadzenia procesu
technologicznego;
Określać rodzaj, ilość oraz parametry mediów
technologicznych niezbędnych do
przeprowadzenia procesu technologicznego;
Zapewniać dostępność niezbędnych mediów
technologicznych o odpowiednich parametrach
podczas prowadzenia procesu
technologicznego;
Dostosowywać sposób przygotowania
surowców w zależności od ich ilości oraz
właściwości;
Dobierać odpowiednie maszyny i urządzenia
niezbędne dla właściwego przygotowania
surowców i ich mieszanin;
Obsługiwać maszyny i urządzenia służące do
przygotowywania surowców i ich mieszanin;
Korzystać z Kart charakterystyki substancji
niebezpiecznych;
Posługiwać się normami oraz instrukcjami
zakładowymi;
Korzystać ze środków ochrony indywidualnej
podczas przygotowywania i transportowania
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służących do transportowania i przygotowania
surowców oraz ich mieszanin;
Zasady bezpiecznego posługiwania się
maszynami, narzędziami i urządzeniami
służącymi do transportowania i przygotowania
surowców i ich mieszanin.









surowców i ich mieszanin;
Przewidywać zagrożenia mogące powstać
podczas mieszania surowców oraz podejmować
właściwe działania w przypadku występowania
zagrożeń;
Korzystać z instrukcji stanowiskowych podczas
użytkowania maszyn i urządzeń służących do
przygotowywania surowców i ich mieszanin;
Sporządzać mieszaniny surowców (w tym
roztwory) o parametrach wymaganym dla
danego procesu technologicznego;
Oznaczać i zabezpieczać przygotowane surowce
oraz mieszaniny zgodnie z wytycznymi
dokumentacji technologicznej.

Z2 Ocenianie stanu technicznego aparatów, maszyn i urządzeń stosowanych w procesie
technologicznym
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:



















Zakres oraz rodzaje dokumentacji technicznej
maszyn i urządzeń;
Zasady sporządzania schematów
technologicznych;
Zasady sporządzania rysunków technicznych
maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego;
Podstawowe pojęcia z zakresu chemii, mechaniki
technicznej i elektrotechniki;
Właściwości materiałów stosowanych
w konstrukcjach maszyn i urządzeń przemysłu
chemicznego;
Maszyny i urządzenia stosowane w przemyśle
chemicznym;
Elementy konstrukcyjne maszyn i urządzeń
stosowanych w przemyśle chemicznym;
Zakres zastosowań maszyn i urządzeń przemysłu
chemicznego;
Zasady działania maszyn i urządzeń stosowanych
w przemyśle chemicznym;
Warunki eksploatacji maszyn i urządzeń
przemysłu chemicznego;
Ocenę stanu technicznego maszyn i urządzeń
przemysłu chemicznego;
Ocenę stanu technicznego rurociągów oraz
armatury przemysłowej;
Zakres urządzeń technicznych podlegających
dozorowi technicznemu.
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Posługiwać się dokumentacją techniczną
maszyn i urządzeń;
Posługiwać się schematami technologicznymi;
Lokalizować aparaty, maszyny i urządzenia na
podstawie schematu technologicznego;
Określać powiązania poszczególnych aparatów
ciągu technologicznego na podstawie
schematów technologicznych;
Odczytywać symbole graficzne stosowane
w rysunku technicznym;
Sporządzać szkice oraz rysunki aparatów, maszyn
i urządzeń przemysłu chemicznego;
Klasyfikować maszyny i urządzenia stosowane
w operacjach i procesach jednostkowych oraz
na ciągach technologicznych;
Rozpoznawać aparaty, maszyny i urządzenia
stosowane w przemyśle chemicznym;
Rozpoznawać elementy konstrukcyjne maszyn
i urządzeń;
Wskazywać elementy konstrukcyjne maszyn
i urządzeń w dokumentacji technicznej;
Opisywać przeznaczenie poszczególnych
elementów konstrukcyjnych maszyn i urządzeń;
Określać zastosowanie poszczególnych maszyn
i urządzeń stosowanych w przemyśle
chemicznym;
Opisywać zasady eksploatacji maszyn i urządzeń
przemysłu chemicznego;
Opisywać zasadę działania maszyn i urządzeń
przemysłu chemicznego;
Prowadzić ocenę stanu technicznego maszyn
i urządzeń;
Prowadzić ocenę stanu technicznego rurociągów
oraz elementów armatury przemysłowej
stosowanych w ciągu technologicznym;
Opisywać metody zabezpieczania maszyn
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i urządzeń;
Prowadzić dokumentację techniczną maszyn
i urządzeń;
Wskazywać urządzenia techniczne podlegające
dozorowymi technicznemu oraz określać
warunki sprawowania dozoru.

Z3 Przygotowywanie aparatów, maszyn i urządzeń stosowanych do prowadzenia procesu
technologicznego oraz przeprowadzanie ich konserwacji i remontów bieżących
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:














Zasady oraz zakres przygotowania aparatów,
maszyn i urządzeń do przeprowadzania procesu
technologicznego;
Dokumentację techniczną aparatów, maszyn
i urządzeń;
Konieczność oraz zasady przeprowadzania
konserwacji i remontów bieżących maszyn
i urządzeń przemysłu chemicznego;
Dokumentację techniczną w zakresie
przeprowadzania konserwacji i remontów
bieżących aparatów, maszyn i urządzeń;
Konieczność przestrzegania przepisów BHP oraz
stosowania środków ochrony podczas
prowadzenia konserwacji i remontów bieżących;
Obowiązek zgłaszania niektórych napraw
i modernizacji odpowiednim organom dozoru.
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Przygotowywać aparaty, maszyny i urządzenia
do przeprowadzenia procesu technologicznego
zgodnie z wymogami planowanego procesu;
Posługiwać się dokumentacją techniczną
aparatów, maszyn i urządzeń stosowanych
w procesie technologicznym;
Dobierać odpowiednie środki i narzędzia w celu
przygotowania aparatów, maszyn i urządzeń do
przeprowadzenia procesu technologicznego;
Oceniać stopień przygotowania aparatów,
maszyn i urządzeń do przeprowadzenia procesu
technologicznego;
Oznaczać w sposób zgodny z przepisami
maszyny i urządzenia wyłączone z ruchu,
a znajdujące się w obrębie instalacji
przemysłowej;
Usuwać z instalacji przemysłowej zbędne
maszyny, urządzenia i narzędzia;
Utrzymywać czystość i porządek w obszarze
instalacji przemysłowej;
Przeprowadzać konserwację maszyn i urządzeń
przemysłu chemicznego;
Posługiwać się dokumentacją techniczną
maszyn i urządzeń w zakresie przeprowadzania
ich konserwacji;
Dobierać środki i narzędzia niezbędne do
przeprowadzania konserwacji maszyn
i urządzeń;
Dokonywać drobnych napraw maszyn
i urządzeń zgodnie z dokumentacją techniczną
i tylko w zakresie swoich kompetencji;
Zachowywać niezbędne środki ostrożności
podczas przeprowadzania konserwacji oraz
napraw maszyn i urządzeń;
Konserwować elementy armatury przemysłowej
lub zgłaszać odpowiednim służbom konieczność
ich wymiany;
Przeprowadzać remonty bieżące maszyn
i urządzeń przemysłu chemicznego w ramach
swoich kompetencji;
Współpracować z pracownikami innych
działów/podmiotów podczas przeprowadzania
remontów bieżących;
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Wymieniać części szybko zużywających się
zgodnie z harmonogramem ich wymiany lub po
stwierdzeniu nadmiernego ich zużycia;
Dokumentować przebieg przeprowadzanych
konserwacji oraz napraw;
Informować przełożonych o konieczności
przeprowadzania naprawy maszyny lub
urządzenia oraz określać zakres naprawy;
Sprawdzać jakość wykonanych napraw maszyn
i urządzeń;
Zgłaszać przeprowadzane naprawy lub
modernizacje odpowiednim organom dozoru.

3.3. Kompetencja zawodowa Kz2: Prowadzenie procesów technologicznych przemysłu
chemicznego
Kompetencja zawodowa Kz2: Prowadzenie procesów technologicznych przemysłu chemicznego
obejmuje zestaw zadań zawodowych Z4, Z5, Z6, Z7, do realizacji których wymagane są odpowiednie
zbiory wiedzy i umiejętności.
Z4 Nadzorowanie pracy aparatów, maszyn i urządzeń stosowanych w procesie technologicznym
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:


















Bezpieczeństwo i higienę pracy podczas
eksploatacji maszyn i urządzeń przemysłu
chemicznego;
Zagrożenia występujące podczas pracy
aparatury, maszyn i urządzeń w ciągach
technologicznych;
Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej;
Procedury obowiązujące na stanowisku
aparatowego procesów chemicznych;
Budowę, zasadę działania i zastosowanie
aparatów, maszyn i urządzeń pracujących
w ciągach technologicznych;
Znormalizowane symbole maszyn i urządzeń
przemysłu chemicznego;
Elementy konstrukcyjne oraz elektryczne
i elektroniczne aparatury chemicznej;
Instrukcje, opisy, tabele i wykresy dotyczące
charakterystyki urządzeń;
Dokumentację techniczną i technologiczną;
Zasady bezpieczeństwa procesowego;
Zasady eksploatacji maszyn i urządzeń
stosowanych w operacjach i procesach
jednostkowych i w ciągach technologicznych
przemysłu chemicznego.
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Przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń
przemysłu chemicznego;
Dbać o bezpieczeństwo przeciwpożarowe;
Stosować środki ochrony indywidualnej
i zbiorowej;
Przestrzegać procedur prowadzenia procesów
produkcyjnych;
Stosować instrukcje, opisy, tabele i wykresy
dotyczące charakterystyki urządzeń;
Rozpoznawać na schematach technologicznych
znormalizowane symbole maszyn i urządzeń
przemysłu chemicznego;
Rozpoznawać na schematach technologicznych
elementy konstrukcyjne oraz elektryczne
i elektroniczne aparatury chemicznej;
Korzystać z dokumentacji technicznej maszyn
i urządzeń;
Korzystać z dokumentacji technologicznej
procesów chemicznych;
Uruchamiać i zatrzymywać urządzenia dozujące
i doprowadzające substancje stałe, ciekłe
i gazowe oraz mieszaniny;
Stosować zasady bezpieczeństwa procesowego;
Reagować na nieprawidłowości podczas
dozowania i doprowadzania substancji;
Obsługiwać urządzenia w ciągu technologicznym
do produkcji chemikaliów;
Obsługiwać automatyczne układy regulacyjne
stosowane w procesach technologicznych
przemysłu chemicznego;
Obsługiwać układ sterujący urządzeń
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pomocniczych;
Kontrolować prawidłowość działania urządzeń
pracujących w ciągach technologicznych;
Sprawdzać szczelność połączeń w zestawach
i aparaturze chemicznej;
Rozpoznawać i sygnalizować nieprawidłowości
w pracy aparatury, maszyn i urządzeń;
Wyłączać elementy instalacji technologicznej
zgodnie z instrukcjami i normami technicznymi;
Obsługiwać urządzenia i systemy komputerowe
nadzorujące pracę aparatów, maszyn i urządzeń
pracujących w ciągach technologicznych.

Z5 Regulowanie parametrów przebiegu procesu technologicznego
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:
















Wybrane procesy technologiczne: przemysłowej
syntezy nieorganicznej i organicznej,
elektrochemiczne, destruktywnego przerobu
ropy naftowej, petrochemiczne, lekkiej syntezy,
w zakresie chemii gospodarczej;
Chemiczną i technologiczną koncepcję procesów
przemysłu chemicznego;
Aparaturę kontrolno-pomiarową stosowaną
w technologii chemicznej;
Automatykę w sterowaniu procesami
technologicznymi;
Operacje i procesy jednostkowe stosowane
w procesie technologicznym;
Dokumentację technologiczną procesów
technologicznych prowadzonych w zakładzie
pracy;
Metody i narzędzia pomiarowe stosowane
w procesach technologicznych przemysłu
chemicznego;
Oznaczenia na schematach armatury oraz
urządzeń do pomiarów, regulacji i sterowania;
Procedury zapewnienia jakości w przemyśle
chemicznym.
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Rozpoznawać na schematach technologicznych
usytuowanie armatury i urządzeń do pomiarów,
regulacji;
Stosować zasady technologiczne prowadzenia
procesu chemicznego;
Przeprowadzać bilans materiałowy procesu
technologicznego;
Monitorować działanie systemów rurociągowych
do przesyłania mediów technologicznych;
Monitorować parametry dozowania,
tj. temperaturę, prędkość przepływu, proporcje
i ilość doprowadzanych substancji i mieszanin;
Regulować parametry dozowania;
Kontrolować i regulować parametry procesów
technologicznych;
Oceniać zgodność parametrów przebiegu
procesu technologicznego z dokumentacją
techniczną;
Regulować parametry procesu
technologicznego;
Rozpoznawać zakończenie przebiegu procesu
technologicznego;
Reagować na nieprawidłowości podczas
dozowania i doprowadzania substancji;
Zgłaszać zakłócenia pojawiające się w toku
procesu technologicznego przełożonym lub
odpowiednim jednostkom organizacyjnym
w zakładzie;
Monitorować pracę urządzeń i systemów
komputerowych stosowanych do kontroli
parametrów procesowych;
Stosować wytyczne dokumentacji systemów
zarządzania jakością w prowadzonych procesach
technologicznych.
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Z6 Zabezpieczanie gotowych produktów, półproduktów i odpadów chemicznych, oznakowanie
ich i kierowanie do magazynu
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:











Zasady transportowania i magazynowania
półproduktów i produktów przemysłu
chemicznego;
Gospodarkę magazynową półproduktów
i produktów przemysłu chemicznego;
Zasady transportowania oraz przechowywania
półproduktów i produktów zgodnie z zasadami
BHP, ppoż. i ochrony środowiska;
Zasady gospodarki odpadami chemicznymi;
Skutki niewłaściwego postępowania przy
magazynowaniu powstałych półproduktów,
produktów lub odpadów.











Transportować półprodukty i produkty zgodnie
z instrukcją zakładową;
Znakować półprodukty oraz produkty przemysłu
chemicznego zgodnie z instrukcją zakładową;
Zabezpieczać systematyczny odbiór gotowych
produktów i półproduktów;
Magazynować produkty i półprodukty zgodnie
z instrukcją zakładową;
Stosować zasady BHP, ppoż. i ochrony
środowiska w transporcie i magazynowaniu
półproduktów i produktów;
Ewidencjonować produkty i półprodukty zgodnie
z instrukcją zakładową;
Prowadzić gospodarkę odpadami chemicznymi
zgodnie z obowiązującymi zasadami gospodarki
odpadami oraz uregulowaniami prawnymi;
Segregować odpady technologiczne
i produkcyjne do recyklingu lub utylizacji.

Z7 Prowadzenie dokumentacji przebiegu procesu technologicznego
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Zasady sporządzania dokumentacji technicznej
i technologicznej;
Dokumentację procesu technologicznego;
Metody komputerowego wspomagania
tworzenia dokumentacji technicznej;
Zasady współpracy z przełożonymi.
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Stosować zasady sporządzania dokumentacji
technicznej i technologicznej;
Kontrolować kompletność dokumentacji
niezbędnej przed rozpoczęciem procesu
technologicznego;
Prowadzić dokumentację z rozruchu instalacji;
Zapisywać i dokumentować odczytane
parametry przebiegu procesu technologicznego;
Prowadzić dokumentację przebiegu procesu
technologicznego zgodnie z systemem
zapewniania jakości obowiązującym w zakładzie
pracy;
Raportować pracę własną;
Prowadzić dokumentację wykonywanych
czynności zgodnie z systemem zapewniania
jakości obowiązującym w zakładzie pracy;
Przekazywać dokumentację przebiegu procesu
technologicznego właściwym jednostkom
organizacyjnym w zakładzie pracy;
Stosować programy komputerowe do
prowadzenia dokumentacji procesu
technologicznego oraz sporządzania raportów
z pracy własnej.
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3.4. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie aparatowy procesów chemicznych powinien posiadać 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)
oraz za powierzone urządzenia i narzędzia wykorzystywane na stanowisku pracy.
Wykonywania pracy samodzielnie i podejmowania współpracy w zespole uczestniczącym
w przygotowaniu i prowadzeniu procesów technologicznych przemysłu chemicznego.
Dokonywania oceny zagrożenia zdrowia oraz życia i podejmowania działań adekwatnych do
stopnia zagrożenia, wynikającego z pracy podczas przygotowania do pracy, nadzorowania,
regulacji oraz konserwacji aparatury chemicznej.
Funkcjonowania w zespole pracowniczym w różnych miejscach i na stanowiskach pracy
aparatowego procesów chemicznych.
Oceniania swoich działań związanych z przygotowaniem do pracy, nadzorowaniem, regulacją
oraz konserwacją aparatury chemicznej.
Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową i obowiązującymi przepisami.
Podnoszenia kompetencji zawodowych w kontekście zmian prawnych i nowych rozwiązań
technologiczno-organizacyjnych, właściwych dla aparatowego procesów chemicznych.

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

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 aparatowy procesów chemicznych

Uwaga:
Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym
Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).
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3.6. Powiązanie kompetencji zawodowych z opisami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji
oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji
Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie aparatowy procesów chemicznych 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
Zatrudnienie w zawodzie aparatowy procesów chemicznych oferują przede wszystkim
przedsiębiorstwa produkcyjne z branży chemicznej, w tym producenci produktów petrochemicznych,
nawozów sztucznych, farb i lakierów, włókien sztucznych i syntetycznych, środków czystości,
materiałów budowlanych, czy wyrobów farmaceutycznych i kosmetycznych.
Aparatowych procesów chemicznych może znaleźć zatrudnienie także w przedsiębiorstwach
przemysłu spożywczego, w których realizowane są procesy chemiczne.
Miejscem pracy aparatowego przemysłu chemicznego mogą być również jednostki badawczo-rozwojowe, zajmujące się technologią procesów chemicznych lub wykorzystujące takie procesy
w swojej działalności.
Według raportu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego za rok 2017, przemysł chemiczny jest trzecim
pod względem zatrudnienia sektorem przemysłowym w Polsce, zatrudniając 292 tys. pracowników,
co stanowi prawie 11% całkowitego zatrudnienia w przemyśle w Polsce, a liczba zatrudnionych wciąż
rośnie.
Obecnie (2019 r.) według Barometru zawodów zapotrzebowanie na operatorów maszyn i urządzeń
do produkcji wyrobów chemicznych, wykonujących m.in. zawód aparatowy procesów chemicznych,
jest zrównoważone i kształtuje się na stałym poziomie.
WAŻNE:
Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:
http://oferty.praca.gov.pl
Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na
dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.03.2019]:
Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:
http://mz.praca.gov.pl
https://www.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe
Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl
Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:
Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl
Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl
Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl
Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl
Pomorskie – http://www.porp.pl
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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 (2019 r.) w ramach systemu kształcenia zawodowego nie przygotowuje się kandydatów do
pracy w zawodzie aparatowy procesów chemicznych.
Kompetencje przydatne do wykonywania zawodu aparatowy procesów chemicznych można uzyskać
podejmując naukę w systemie szkolnym w:
 branżowych szkołach I stopnia (operator urządzeń przemysłu chemicznego),
 branżowych szkołach II stopnia i technikach (technik technologii chemicznej).
Kwalifikacyjne kursy zawodowe (dla dorosłych) w zakresie kwalifikacji AU.08 Obsługa maszyn
i urządzeń przemysłu chemicznego oraz AU.56 Organizacja i kontrolowanie procesów
technologicznych w przemyśle chemicznym mogą prowadzić:
 publiczne oraz niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych, prowadzące
kształcenie zawodowe,
 publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenie praktycznego,
ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 instytucje rynku pracy prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową,
 podmioty prowadzące działalność oświatową na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców.
Potwierdzenie kwalifikacji AU.08 i AU.56 prowadzą (również w trybie eksternistycznym) Okręgowe
Komisje Egzaminacyjne.
Osoby, które uzyskały powyższe kwalifikacje, mają możliwość otrzymania również suplementu
Europass (w języku polskim i angielskim), wydawanego na prośbę zainteresowanego przez Okręgowe
Komisje Egzaminacyjne (do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe), co ma istotne
znaczenie w przypadku poszukiwania pracy za granicą
WAŻNE:
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów
i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego,
które wchodzi w życie od 1 września 2019 r., dotychczasowe symbole kwalifikacji wyodrębnione w zawodach
szkolnictwa zawodowego zmieniają się na kody składające się z trzech wielkich liter, wskazujących na
przyporządkowanie do jednej z 32 branż, występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.
Zmianie uległy również nazwy niektórych z dotychczasowych kwalifikacji. Nowa regulacja umożliwia
prowadzenie kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub na kursach umiejętności zawodowych.
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Szkolenie
Szkolenia dla kandydatów oraz pracowników w zawodzie aparatowy procesów chemicznych
prowadzone są głównie przez pracodawców.
Szkolenia mogą być również oferowane przez szkoły, ośrodki i centra kształcenia zawodowego oraz
inne instytucje, działające na rynku usług szkoleniowych dla kadry technicznej.
Przykładowa tematyka szkoleń:
 eksploatacja i dozór urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających
energię elektryczną,
 eksploatacja i dozór urządzeń elektroenergetycznych,
 eksploatacja i dozór urządzeń, instalacji i sieci cieplnych w zakresie obsługi, konserwacji,
remontów, montażu oraz kontrolno-pomiarowym, dla urządzeń wytwarzających,
przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło,
 eksploatacja i dozór urządzeń, instalacji i sieci gazowych w zakresie obsługi, konserwacji,
remontów, montażu oraz kontrolno-pomiarowym,
 obsługa urządzeń ciśnieniowych,
 obsługa suwnic, wciągarek i wciągników,
 Dobra Praktyka Produkcyjna.
Organizatorzy tych szkoleń poświadczają uzyskane przez uczestników kompetencje stosownymi
certyfikatami lub zaświadczeniami.
Aparatowy procesów chemicznych może również uczestniczyć w szkoleniach przeprowadzanych
przez dostawców i producentów aparatury, maszyn i urządzeń, których zakup dokonywany jest
często łącznie z kursem szkoleniowym dla określonej grupy pracowników.
WAŻNE:
Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach
zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.03.2019]:
Szkolnictwo wyższe:
www.wybierzstudia.nauka.gov.pl
Szkolnictwo zawodowe:
https://www.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-zawodowe-i-ustawiczne
http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod
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
Obecnie (2019 r.) wynagrodzenie osób pracujących w zawodzie aparatowy procesów chemicznych
jest zróżnicowane i zależy m.in. od takich czynników, jak lokalizacja przedsiębiorstwa produkcyjnego,
profil działalności oraz jego wielkość.
Duży wpływ na wysokość wynagrodzenia ma także doświadczenie zawodowe pracownika, jego
kwalifikacje, staż pracy i wykształcenie. Dolną granicą oferowanego wynagrodzenia brutto jest płaca
minimalna (2250 zł miesięcznie). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w tym zawodzie
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kształtuje się w przedziale ok. 3000 zł – 4650 zł. Co czwarta osoba zatrudniona w tym zawodzie
otrzymuje miesięczne wynagrodzenie brutto powyżej 4650 zł.
W zawodzie aparatowy procesów chemicznych na ogół nie stosuje się dodatkowych, pozapłacowych
składników wynagrodzenia. Jednak niektórzy z zatrudnionych w zawodzie otrzymują dofinansowanie
zajęć sportowo-rekreacyjnych, dofinansowanie do prywatnej opieki zdrowotnej, czy dodatkowe
ubezpieczenie na życie i NNW.
WAŻNE:
Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność.
Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.03.2019]:
Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy
Przykładowe portale informujące o zarobkach:
https://wynagrodzenia.pl/gus
https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach
https://sedlak.pl/raporty-placowe
https://zarobki.pracuj.pl
https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen
https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie
W zawodzie aparatowy
z niepełnosprawnościami.

procesów

chemicznych

możliwe

jest

zatrudnienie

osób

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w zawodzie jest
identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie technicznych i organizacyjnych warunków
środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:
 z dysfunkcją narządu słuchu (03-L), jeśli niepełnosprawność jest możliwa do skorygowania za
pomocą implantów lub aparatów słuchowych,
 z zaburzeniami głosu, mowy (03-L), jeśli umożliwiają skuteczny kontakt interpersonalny
i komunikację,
 z niewielką dysfunkcją narządu wzroku (04-O), jeśli posiadana wada jest skorygowana
odpowiednimi szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi, które zapewnią ostrość
widzenia.
WAŻNE:
Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie po
indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

5. ODNIESIENIE DO EUROPEJSKIEJ KLASYFIKACJI
UMIEJĘTNOŚCI/KOMPETENCJI, KWALIFIKACJI I ZAWODÓW (ESCO)
Europejska klasyfikacja umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów (European
Skills/Competences, Qualifications and Occupations – ESCO) jest narzędziem łączącym rynek edukacji
z rynkiem pracy. ESCO jest częścią strategii „Europa 2020”. W klasyfikacji określono i uszeregowano
umiejętności, kompetencje, kwalifikacje i zawody istotne dla unijnego rynku pracy oraz kształcenia
i szkolenia. Tworzenie europejskiego rynku pracy, a w przyszłości wspólnego obszaru kształcenia
ustawicznego wymaga, aby zdobywane przez jednostki umiejętności oraz kwalifikacje były zrozumiałe
oraz łatwo porównywalne między krajami, a także – by promowały mobilność wśród pracowników.
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Obecnie (2019 r.) klasyfikacja ESCO jest dostępna w 27 językach (w 24 językach UE, islandzkim,
norweskim i arabskim) za pośrednictwem platformy ESCO:
https://ec.europa.eu/esco/portal/home
Klasyfikacja ESCO została oparta na trzech filarach i pokazuje w sposób systematyczny relacje między
nimi:
• Zawody: https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation
• Umiejętności/Kompetencje: https://ec.europa.eu/esco/portal/skill
• Kwalifikacje: https://ec.europa.eu/esco/portal/qualification

6. ŹRÓDŁA DODATKOWYCH INFORMACJI O ZAWODZIE
Podstawowe regulacje prawne:
Stan prawny na dzień: 31.03.2019 r.


















Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
2153, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 143, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1351, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów
i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa
branżowego (Dz. U. poz. 316).
Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r.
w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw
i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. poz. 2176).
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 Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń
technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. poz. 1468).
Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 20 października 2006 r. w sprawie warunków
technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy
i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1465).
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Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania
kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. poz. 849,
z późn. zm.).
Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy
zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym
i wojewódzkim rynku pracy (M.P. poz. 276).
Norma PN-EN ISO 10628-1:2015-05 Schematy dla przemysłu chemicznego i petrochemicznego –
Część 1: Specyfikacja schematów.
Norma PN-EN ISO 10628-2:2013-06 Schematy dla przemysłu chemicznego i petrochemicznego –
Część 2: Symbole graficzne.
Norma PN-EN 61298-1:2009 Urządzenia do pomiarów i sterowania procesami przemysłowymi –
Ogólne metody i procedury wyznaczania właściwości – Część 1: Postanowienia ogólne.
Norma PN-EN 61298-2:2009 Urządzenia do pomiarów i sterowania procesami przemysłowymi –
Ogólne metody i procedury wyznaczania właściwości – Część 2: Badania w warunkach
odniesienia.
Norma PN-EN 61298-3:2009 Urządzenia do pomiarów i sterowania procesami przemysłowymi –
Ogólne metody i procedury wyznaczania właściwości – Część 3: Badania oddziaływania wielkości
wpływających.
Norma PN-EN 61298-4:2009E Urządzenia do pomiarów i sterowania procesami przemysłowymi –
Ogólne metody i procedury wyznaczania właściwości – Część 4: Zawartość sprawozdania z badań.

Literatura branżowa:










Bieszk H.: Urządzenia do realizacji procesów cieplnych w technologii chemicznej. Wydawnictwo
Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2010.
Grzywa E., Molenda J.: Technologia Podstawowych Syntez Organicznych T. 1 i 2. WNT, Warszawa
2008.
McMurry J.: Chemia organiczna. PWN, Warszawa 2017.
Opaliński I., Chutkowski M., Leś K.: Procesy mechaniczne w przemyśle chemicznym i pokrewnych.
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2013.
Pielichowski J., Puszyński A.: Chemia polimerów. Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów
2012.
Szarawara J., Piotrowski J.: Podstawy teoretyczne technologii chemicznej. WNT, Warszawa 2010.
Szmidt-Szałowski K., Szafran M., Bobryk E., Sentek J.: Technologia chemiczna. Przemysł
nieorganiczny. PWN, Warszawa 2013.
Tabiś B.: Zasady inżynierii reaktorów chemicznych. WNT, Warszawa 2000.
Warych J.: Aparatura chemiczna i procesowa. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej,
Warszawa 2004.

Zasoby internetowe [dostęp: 31.03.2019]:







Barometr zawodów 2019. Raport podsumowujący badania w Polsce:
https://barometrzawodow.pl/userfiles/Barometr/2019/raport_ogolnopolski_pl.pdf
Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
Chemia i biznes. Chemiczny portal informacyjny:
https://www.chemiaibiznes.com.pl/czasopismo/chemia-i-biznes/prenumerata
Chemia Przemysłowa: https://www.kierunekchemia.pl/magazyn,magazyn-chemiaprzemyslowa.html
Chemiczny portal gospodarczy: http://chemia.wnp.pl
Chemiczny portal informacyjny: http://www.chemiaibiznes.com.pl
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Dwumiesięcznik „Tworzywa Sztuczne i Chemia”:
https://www.plastech.pl/publikacja/15703/tworzywa-sztuczne-i-chemia
Film prezentujący zawód operator urządzeń przemysłu chemicznego (ORE – kształcenie
zawodowe): https://www.youtube.com/watch?v=APXzBzWCDeU&t=164s
Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Operator urządzeń przemysłu
chemicznego:
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/813134.pdf
Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Operator maszyn i urządzeń do
przetwarzania tworzyw sztucznych:
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/814209.pdf
Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Technik technologii
chemicznej:
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/311603.pdf
Inżynieria i Aparatura Chemiczna: http://inzynieria-aparatura-chemiczna.pl
Operator urządzeń przemysłu chemicznego (GlobalFun Studio):
https://www.youtube.com/watch?v=1ARtf4-xV_I&t=56s
Operator urządzeń przemysłu chemicznego (ORE – kształcenie zawodowe):
https://www.youtube.com/watch?v=tGITxz2RarQ
Operator urządzeń przemysłu chemicznego (ORE – kształcenie zawodowe):
https://www.youtube.com/watch?v=pQGSqVxqGLI
Polish Journal of Chemical Technology: http://www.itn.zut.edu.pl/PolishJournal.php
Polski Komitet Normalizacyjny: https://www.pkn.pl
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Portal Kierunek Chemia: https://www.kierunekchemia.pl
Prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym
i wojewódzkim rynku pracy: http://monitorpolski.gov.pl/mp/2019/276/M2019000027601.pdf
Projekt Zintegrowany System Kwalifikacji: http://kwalifikacje.edu.pl
Przemysł Chemiczny: https://przemchem.pl/start
Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS: http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardyorzecznictwa-lekarskiego-zus
Wyszukiwarka opisów zawodów: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacjazawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow

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

Definicja pojęcia

Awans zawodowy

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

Czynności
zawodowe

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

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

Edukacja
pozaformalna

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

Efekty uczenia się

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

Europejskie Ramy
Kwalifikacji (ERK)

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

Kody
niepełnosprawności

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

Kompetencje
społeczne

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

Kompetencje
kluczowe

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

Kompetencja
zawodowa

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.
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Sprawności
sensomotoryczne

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

Stanowisko pracy

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

Tytuł zawodowy

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

Umiejętności

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

Uprawnienia
zawodowe

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

Uczenie się
nieformalne

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

Walidacja

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

Wiedza

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

Wykształcenie

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

Zadanie zawodowe

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

Nazwa pojęcia

Definicja

Źródło

1

Alkilowanie

Proces polegający na wprowadzeniu grupy alkilowej –
CnH2n+1 lub rodnika alkiloarylowego do cząsteczki
związku organicznego na drodze reakcji przyłączenia
lub podstawienia.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
McMurry J.: Chemia
organiczna. PWN, Warszawa
2017

2

Aparatura chemiczna

Zespół aparatów i urządzeń (niekiedy również
maszyn), stosowanych w przemyśle chemicznym
i przetwórstwie (np. przetwórstwo ropy naftowej,
włókien naturalnych, sztucznych i syntetycznych,
owoców, warzyw) w czasie realizacji różnych operacji
i procesów jednostkowych, będących elementami
procesów produkcyjnych.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Warych J.: Aparatura
chemiczna i procesowa.
Oficyna Wydawnicza
Politechniki Warszawskiej,
Warszawa 2004

3

Chlorowanie

Proces chemiczny polegający na wiązaniu się
jednego lub więcej atomów chlorowca ze
związkiem organicznym.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
McMurry J.: Chemia
organiczna. PWN, Warszawa
2017

4

Ciąg technologiczny

Zespół maszyn i urządzeń potrzebnych do kolejnych
prac przy wytwarzaniu określonego produktu,
współdziałających ze sobą według określonego planu.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://sjp.pwn.pl/sjp/ciagtechnologiczny;2449011.html
[dostęp: 31.03.2019]

5

Dobra Praktyka
Produkcyjna
(GMP/cGMP)

GMP (od ang. (current) good manufacturing
practices). Działania, które muszą być podjęte
i warunki, które muszą być spełnione, aby
produkcja odbywała się w sposób zapewniający
uzyskanie produktu o pożądanej jakości.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.
nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20
180001541
[dostęp: 31.03.2019]

6

Dokumentacja
techniczna

Dokument, w którym opisano warunki użytkowania
maszyny lub urządzenia, występowanie możliwych do
przewidzenia sytuacji nietypowych w czasie ich
eksploatacji oraz praktykę ich użytkowania.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://bezpieczenstwopracy.eu/dokumentacjatechniczna-maszyn
[dostęp: 31.03.2019]

7

Dokumentacja
technologiczna

Zbiór dokumentów zawierający wszelkie informacje
i zalecenia niezbędne do prowadzenia procesu
technologicznego i potrzebne do tego środki
technologiczne.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://archiwista24.wordpres
s.com/2014/07/18/225
[dostęp: 31.03.2019]

8

Ekstraktor

Urządzenie służące do przeprowadzania procesu
ekstrakcji czyli wyodrębniania jednego lub kilku
składników z mieszaniny, wykorzystując w tym celu
różnicę rozpuszczalności.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Warych J.: Aparatura
chemiczna i procesowa.
Oficyna Wydawnicza
Politechniki Warszawskiej,
Warszawa 2004

9

Instrukcja zakładowa

Dokument obowiązujący na terenie zakładu opisujący
sposób wykonywania określonych czynności.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://sjp.pwn.pl/sjp/instrukcj
a;2466413.html
[dostęp: 31.03.2019]
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10

Karta charakterystyki
substancji
niebezpiecznej (SDS)

Dokument będący zbiorem informacji
o niebezpiecznych właściwościach substancji lub
mieszaniny i zaleceniach ich bezpiecznego
stosowania.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://ekos.gda.pl/pl/artykuly
/baza-wiedzy/kartacharakterystyki-zalacznikii.html
[dostęp: 31.03.2019]

11

Kolumna absorpcyjna
(absorber)

Aparat do pochłaniania (absorpcji) gazów w cieczach.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Chodkowski J. (red.): Słownik
Chemiczny. Wiedza
Powszechna, Warszawa 1995

12

Kolumna adsorpcyjna
(adsorber)

Aparat do rozdzielania gazów lub rozdzielania
substancji rozpuszczonych poprzez wykorzystanie
zjawiska adsorpcji.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Chodkowski J. (red.): Słownik
Chemiczny. Wiedza
Powszechna, Warszawa 1995

13

Kolumna destylacyjna

Urządzenie przemysłowe w kształcie pionowej rury,
w której przeprowadza się proces destylacji, służący
do rozdzielania mieszanin wykorzystując różną
lotność jej składników.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Chodkowski J. (red.): Słownik
Chemiczny. Wiedza
Powszechna, Warszawa 1995

14

Kolumna
rektyfikacyjna

Urządzenie przemysłowe w kształcie pionowej rury,
w której zachodzi wielokrotny proces destylacji
frakcyjnej, zwany rektyfikacją.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Chodkowski J. (red.): Słownik
Chemiczny. Wiedza
Powszechna, Warszawa 1995

15

Krystalizator

Aparat służący do przeprowadzenia procesu
krystalizacji czyli procesu powstawania kryształów
w roztworach lub substancjach stopionych w celu ich
oczyszczenia lub rozdzielenia.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Chodkowski J. (red.): Słownik
Chemiczny. Wiedza
Powszechna, Warszawa 1995

16

Nitrowanie

Reakcja bezpośredniego wprowadzenia grupy
nitrowej w miejsce atomu wodoru w cząsteczce
związku organicznego, a także proces jednostkowy
stosowany do otrzymywania związków nitrowych.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Chodkowski J. (red.): Słownik
Chemiczny. Wiedza
Powszechna, Warszawa 1995

17

Normy jakości

Normy opisujące wymagania jakościowe stawiane
poszczególnym produktom, z uwzględnieniem
rodzaju opakowania, warunków magazynowania,
transportu.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
PN-EN ISO 9000:2015-10:
Systemy zarządzania jakością –
Podstawy i terminologia

18

Operacje
jednostkowe

Czynności o charakterze fizycznym (np. rozdrabnianie,
sączenie, wirowanie, odpylanie) lub fizyko-chemicznym (np. rektyfikacja, krystalizacja,
ekstrakcja), nie połączone z reakcją chemiczną,
mające najczęściej na celu rozdzieleni i oczyszczenie
substancji lub zmianę właściwości fizycznych lub
fizyko-chemicznych obrabianych materiałów.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Chodkowski J. (red.): Słownik
Chemiczny. Wiedza
Powszechna, Warszawa 1995

19

Parametry procesowe

Zbiór parametrów takich jak ciśnienia, temperatury,
przepływy, stężenia, których utrzymanie podczas
prowadzenia procesu technologicznego jest
warunkiem uzyskania produktu spełniającego normy
jakości lub przeprowadzeniem tego procesu
w optymalnym czasie z wysoką wydajnością.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Chodkowski J. (red.): Słownik
Chemiczny. Wiedza
Powszechna, Warszawa 1995
[dostęp: 31.03.2019]
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20

Polimeryzacja

Reakcja chemiczna, w wyniku której związki
chemiczne o małej masie cząsteczkowej zwane
monomerami lub mieszanina kilku takich związków
reagują ze sobą, w wyniku czego powstają cząsteczki
o wielokrotnie większej masie cząsteczkowej od
substratów, tworząc polimer.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Pielichowski J., Puszyński A.:
Chemia polimerów.
Wydawnictwo Oświatowe
FOSZE, Rzeszów 2012

21

Prasa filtracyjna

Urządzenie przemysłowe do ciśnieniowego
filtrowania. Filtrowanie prowadzi się przez tkaninę
bawełnianą, tkaninę z nitrocelulozy oraz włókien
chlorowinylowych, poliamidowych i innych.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Chodkowski J. (red.): Słownik
Chemiczny. Wiedza
Powszechna, Warszawa 1995

22

Procesy jednostkowe

Pojęcie określające prowadzenie w skali
przemysłowej reakcji chemicznej określonego typu,
związanej z powstawaniem pewnej klasy związków.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Chodkowski J. (red.): Słownik
Chemiczny. Wiedza
Powszechna, Warszawa 1995

23

Proces technologiczny

Uporządkowany zbiór czynności zmieniających
właściwości fizyczne lub chemiczne przedmiotów
pracy.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Miedziński B., Biczyński S.
(red.): Słownik ekonomiki
i organizacji przedsiębiorstwa.
PWE, Warszawa 1991

24

Reaktor chemiczny

Zbiornik lub urządzenie do prowadzenia reakcji
chemicznych.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Tabiś B.: Zasady inżynierii
reaktorów chemicznych. WNT,
Warszawa 2000

25

Skruber

Urządzenie przemysłowe, służące do pochłaniania
niektórych składników mieszaniny gazowej przez
ciecz.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Warych J.: Aparatura
chemiczna i procesowa.
Oficyna Wydawnicza
Politechniki Warszawskiej,
Warszawa 2004

26

Sulfonowanie

Reakcja bezpośredniego wprowadzenia do cząsteczki
grupy sulfonowej przez działanie czynnikiem
sulfonującym (kwas siarkowy(VI), tlenek siarki(VI),
oleum), a także proces jednostkowy, w którym
otrzymuje się związki sulfonowe.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Chodkowski J. (red.): Słownik
Chemiczny. Wiedza
Powszechna, Warszawa 1995

27

Urządzenia
sterownicze

Urządzenia służące do sterowania pracą maszyn
i urządzeń.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://encyklopedia.pwn.pl/h
aslo/sterowanie;3979661.html
[dostęp: 31.03.2019]

28

Wirówka

Urządzenie do rozdzielania zawiesin i emulsji, przez
wprawienie w szybki ruch obrotowy.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://encyklopedia.pwn.pl/sz
ukaj/wir%C3%B3wka.html
[dostęp: 31.03.2019]

29

Wymiennik ciepła

Urządzenie umożliwiające wymianę ciepła między
płynami o różnych temperaturach.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://sjp.pwn.pl/szukaj/wym
iennik%20ciep%C5%82a.html
[dostęp: 31.03.2019]
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30

Żywica mocznikowa

Polimer otrzymywany w wyniku polikondensacji
mocznika z formaldehydem.

29

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://encyklopedia.pwn.pl/h
aslo/zywicemocznikowe;3942484.html
[dostęp: 31.03.2019]
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