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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Robotnik gospodarczy 515303

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu




Pomocnik gospodarczy.
Pracownik fizyczny.
Pracownik gospodarczy.

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


5153 Building caretakers.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):


Sekcja N – Działalnośd w zakresie usług administrowania i działalnośd wspierająca.

1.4. Notka metodologiczna, autorzy i eksperci opiniujący
Notka metodologiczna
Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:
 analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe), źródeł internetowych oraz
wyników badao i analiz prowadzonych w projekcie PO KL (2011–2013) „Rozwijanie zbioru
krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców”,
 analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych
Służb Zatrudnienia,
 zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji
i jakości informacji o zawodach.
Autorzy i eksperci opiniujący
Zespół Ekspercki:




Katarzyna Madkowska – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Bogusław Nowocieo – Zespół Szkół Budowlanych, Radom.
Edward Stelmach – Centrum Kształcenia Ustawicznego, Radom.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:




Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Joanna Tomczyoska – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Ireneusz Woźniak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:



Mieczysław Banach – Spółdzielnia Mieszkaniowa „ALTERNATYWA”, Radom.
Hanna Szumioska – LEONARDO Hanna Szumioska, Swarzędz.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Kazimierz Chojnowski – Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa.
Katarzyna Paździur – NOVA Kompleksowa Obsługa Nieruchomości, Radom.
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Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.
WAŻNE:
W tekście opisu informacji o zawodzie występują podkreślenia wybranych określeo wraz z indeksem górnym,
który wskazuje numer definicji w słowniku branżowym w punkcie 7.2.

2. OPIS ZAWODU
2.1. Synteza zawodu
Robotnik gospodarczy wykonuje prace porządkowe oraz nieskomplikowane prace naprawcze
na terenie nieruchomości6.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Robotnik gospodarczy utrzymuje porządek i czystośd na terenie nieruchomości. W okresie letnim
pielęgnuje również rośliny wokół budynku, a w zimowym odśnieża oraz dba o właściwy stan
nawierzchni ciągów komunikacyjnych i parkingów. Może także usuwad zalegający śnieg na dachu.
Na terenie budynku zajmuje się konserwacją i nieskomplikowanymi naprawami, niewymagającymi
kwalifikowanych umiejętności oraz utrzymuje podstawowy sprzęt gospodarczy w należytym stanie
technicznym. Wykonuje zadania i czynności pomocnicze oraz usługowe w stosunku do innych
pracowników, polegające między innymi na pomocy w załadunku i rozładunku towarów, pracach
magazynowych, ustawianiu mebli, wieszaniu firanek i zasłon.
Sposoby wykonywania pracy
Robotnik gospodarczy wykonuje pracę polegającą na:
 pracach porządkowych w budynku, np.: myciu podłóg, myciu okien, drzwi, ustawianiu mebli,
wieszaniu firanek, zasłon, pomocy przy rozładunku lub załadunku towarów,
 sprzątaniu terenu wokół budynku, utrzymaniu w czystości parkingu, w okresie zimowym
uprzątaniu śniegu z ciągów komunikacyjnych i dachów, stosowaniu środków zapobiegających
skutkom gołoledzi9 i marznięciu śniegu,
 segregowaniu odpadów, wystawianiu pojemników na odpady w dniu ich wywozu,
 umieszczaniu środków deratyzacyjnych,
 wymienianiu butli gazowych,
 koszeniu i zbieraniu trawy, grabieniu, obcinaniu żywopłotu, przycinaniu drzew, pielęgnowaniu
nasadzeo5 (podlewaniu, odchwaszczaniu7, nawożeniu itp., które znajdują się wokół budynku,
 odczytywaniu liczników, zgłaszaniu na bieżąco wszelkich awarii i usterek w budynku,
 konserwowaniu urządzeo3 i sprzętu gospodarczego,
 naprawianiu zamków, wymienianiu żarówek, naprawianiu urządzeo sanitarnych10,
 montowaniu regałów, wykonywaniu drobnych prac malarskich i murarskich,
 organizowaniu stanowiska pracy oraz prowadzeniu prac zgodnie z przepisami BHP, ochrony
przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.
Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2. i 3.3.
Kompetencje zawodowe.
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2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja
pracy)
Warunki pracy
Robotnik gospodarczy wykonuje swoją pracę w zróżnicowanych warunkach środowiska pracy. Może
wykonywad ją na wolnym powietrzu, np. na terenie wokół budynku, jak i w pomieszczeniach.
Robotnik gospodarczy może pracowad na osiedlach mieszkaniowych oraz we wszystkich zakładach
pracy, urzędach i instytucjach.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Robotnik gospodarczy w czasie wykonywania swojej pracy wykorzystuje różne urządzenia
i narzędzia, w tym m.in.:
 odkurzacze, maszyny czyszczące i polerujące4,
 odśnieżarki, myjki ciśnieniowe,
 miotły, grabie, łopaty,
 wiertarki, wkrętarki, szlifierki,
 młotki, wkrętaki, cęgi, klucze hydrauliczne, piłki do metali, piłki do drewna,
 kosiarki, nożyce do cięcia żywopłotu, piły, spryskiwacze, opryskiwacze,
 sekatory, siekiery itp.
Organizacja pracy
Robotnik gospodarczy zadania wykonuje samodzielnie, dbając o ich terminową i właściwą realizację.
Wykonanie rutynowych zadao jest okresowo kontrolowane przez przełożonego.
Ponadto wykonuje inne doraźne zadania zlecone przez przełożonego, które mogą byd ściśle
nadzorowane, nawet w trakcie ich wykonywania.
Osoby w tym zawodzie pracują w systemie jedno- lub dwuzmianowym, zgodnie z ustalonym
harmonogramem pracy2.
Robotnik gospodarczy może wykonywad pracę na zewnątrz i wewnątrz obiektów.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeostwo pracy człowieka
Robotnik gospodarczy w trakcie wykonywania pracy narażony jest na działanie czynników mogących
mied wpływ na jego zdrowie i bezpieczeostwo. Należą do nich np.:
 alergeny1, które mogą powodowad reakcje alergiczne,
 owady, występujące podczas pory letniej na otwartych przestrzeniach, których ukąszenia mogą
powodowad reakcje alergiczne, lub w przypadku kleszczy – boreliozę i kleszczowe zapalenie
mózgu,
 środki chemiczne (stosowane do sprzątania lub do ochrony roślin), które mogą powodowad
choroby skórne, nieżyty błon śluzowych nosa i gardła,
 praca na wysokości (w pomieszczeniach budynku czy na zewnątrz),
 ostre, ruchome elementy narzędzi i urządzeo, mogące powodowad skaleczenia,
 prąd elektryczny w uszkodzonych lub niewłaściwie obsługiwanych elektronarzędziach,
 zmienne warunki atmosferyczne.

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód robotnik gospodarczy ważne są:
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w kategorii wymagao fizycznych
 ogólna dobra wydolnośd fizyczna,
 sprawnośd układu mięśniowego,
 sprawnośd narządu wzroku,
 sprawnośd narządu słuchu;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 ostrośd słuchu,
 ostrośd wzroku,
 rozróżnianie barw,
 zmysł równowagi,
 koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 zręcznośd rąk,
 spostrzegawczośd;
w kategorii sprawności i zdolności
 uzdolnienia techniczne,
 podzielnośd uwagi,
 zdolnośd podporządkowania się i współdziałania;
w kategorii cech osobowościowych
 samodzielnośd przy wykonywaniu stałych zadao,
 samokontrola,
 rzetelnośd oraz dokładnośd,
 punktualnośd,
 gotowośd do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych.
Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
Robotnik gospodarczy powinien posiadad dobry ogólny stan zdrowia i sprawnośd ruchową.
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu robotnik gospodarczy są:
 niesprawnośd układu kostno-stawowego,
 alergia wziewna,
 zaburzenia równowagi,
 zaawansowane choroby układu krążenia.
Do wykonywania pracy na wysokości mogą byd dopuszczeni wyłącznie pracownicy, którzy posiadają
aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazao do pracy na wysokości.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.
WAŻNE:
O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

2.5. Wykształcenie, tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane
do podjęcia pracy w zawodzie
Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie
W zawodzie robotnik gospodarczy preferowane jest wykształcenie na poziomie branżowej szkoły
I stopnia (dawniej zasadnicza szkoła zawodowa) o profilu mechanicznym lub elektrycznym.
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Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie
W zawodzie robotnik gospodarczy przydatne są np.:
 świadectwa i zaświadczenia ukooczenia kursów i szkoleo potwierdzających umiejętności
z zakresu ślusarstwa, mechaniki, murarstwa, elektryki, ogrodnictwa itp.
 prawo jazdy kategorii B i T,
 uprawnienia do kierowania wózkami widłowymi,
 uprawnienia elektryczne do 1 kV,
 kursy i uprawnienia spawalnicze,
 kursy i uprawnienia do wymiany butli gazowych,
 szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin.
Wymagane umiejętności do pracy w zawodzie robotnik gospodarczy można uzyskad także na drodze
szkolenia praktycznego (przyuczenia) na stanowisku pracy i zdobywania doświadczenia w trakcie
pracy.
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
W zawodzie robotnik gospodarczy nie występuje ścieżka awansu zawodowego.
Poza wykonywaniem drobnych napraw i konserwacji w budynkach i ich otoczeniu robotnik
gospodarczy może pracowad w zawodach pokrewnych, np.: portier, dozorca.
Pracownik w tym zawodzie ma możliwośd rozwoju zawodowego poprzez uzyskanie wykształcenia na
poziomie średnim w zawodach o profilu mechanicznym lub elektrycznym.
Kolejnym szczebel rozwoju zawodowego jest możliwy po uzyskaniu świadectwa maturalnego, które
uprawnia do podejmowania kształcenia na poziomie wyższym, np. na kierunku związanym
z zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami.
Możliwości potwierdzania kompetencji
Obecnie (2018 r.) w zawodzie robotnik gospodarczy nie ma możliwości potwierdzania kompetencji
zawodowych w edukacji formalnej oraz pozaformalnej.
Na rynku usług rozwojowych proponowane są szkolenia przygotowujące do zawodu robotnik
gospodarczy, kooczące się egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia o ukooczeniu
szkolenia.
Więcej informacji można uzyskad 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 robotnik gospodarczy może poszerzad swoje kompetencje
zawodowe w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
Gospodarz domu
Portier
Dozorca

Kod zawodu
515301
541306
962902
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3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie robotnik gospodarczy wykonuje różnorodne zadania, do których należą
w szczególności:
Z1 Utrzymywanie porządku i czystości na terenie nieruchomości.
Z2 Konserwowanie sprzętu technicznego wykorzystywanego w pracy.
Z3 Dozorowanie instalacji dostarczających media do obiektu oraz instalacji i urządzeo w budynku.
Z4 Wykonywanie prostych prac naprawczych na terenie nieruchomości.
Z5 Pielęgnowanie zieleni na terenie nieruchomości.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Wykonywanie prac porządkowych na terenie
nieruchomości
Kompetencja zawodowa Kz1: Wykonywanie prac porządkowych na terenie nieruchomości
obejmuje zestaw zadao zawodowych Z1, Z5, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory
wiedzy i umiejętności.
Z1 Utrzymywanie porządku i czystości na terenie nieruchomości
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ochrony
środowiska i ergonomii w zakresie wykonywania
prac porządkowych na terenie nieruchomości;
Zasady wykonywania prac porządkowych
na terenie nieruchomości;
Instrukcje i regulaminy utrzymania ciągów
komunikacyjnych, parkingów i obszaru wokół
budynku w okresie zimowym;
Instrukcje obsługi maszyn i narzędzi stosowanych
w pracach porządkowych.







Stosowad zasady i przepisy BHP, ochrony
ppoż., ochrony środowiska w zakresie
wykonywania prac porządkowych na terenie
nieruchomości;
Dobierad i obsługiwad narzędzia i maszyny
do prac porządkowych na terenie
nieruchomości;
Odśnieżad i usuwad lód z ciągów
komunikacyjnych zewnętrznych oraz
posypywad je środkami antypoślizgowymi;
Oznaczad taśmą ostrzegawczą miejsca
niebezpieczne na terenie nieruchomości.

Z5 Pielęgnowanie zieleni na terenie nieruchomości
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:












Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ochrony
środowiska i ergonomii w zakresie pielęgnowania
zieleni na terenie nieruchomości;
Zasady pielęgnowania drzewostanu;
Zasady pielęgnowania terenów zielonych,
sposoby zabezpieczania sezonowych roślin
i krzewów ozdobnych;
Zasady obsługi i konserwacji narzędzi i maszyn
stosowanych do pielęgnacji trawników i rabat
kwiatowych;
Zasady stosowania środków ochrony roślin.
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Stosowad zasady i przepisy BHP, ochrony
ppoż., ochrony środowiska w zakresie
pielęgnowania zieleni na terenie
nieruchomości;
Rozpoznawad drzewa stwarzające zagrożenie;
Nawozid i podlewad rośliny;
Przycinad żywopłoty, kosid trawniki;
Posługiwad się sprzętem mechanicznym
do pielęgnowania zieleni oraz narzędziami
ręcznymi;
Zabezpieczad rośliny przed przemarznięciem;
Stosowad środki ochrony roślin.
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3.3. Kompetencja zawodowa Kz2: Wykonywanie prac konserwacyjnych na terenie
nieruchomości
Kompetencja zawodowa Kz2: Wykonywanie prac konserwacyjnych na terenie nieruchomości
obejmuje zestaw zadao zawodowych Z2, Z3, Z4, do realizacji których wymagane są odpowiednie
zbiory wiedzy i umiejętności.
Z2 Konserwowanie sprzętu technicznego wykorzystywanego w pracy
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:







Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ochrony
środowiska i ergonomii w zakresie konserwacji
powierzonego sprzętu technicznego;
Instrukcje obsługi oraz konserwacji maszyn
i narzędzi stosowanych w pracach gospodarczych.



Stosowad zasady i przepisy BHP, ochrony
ppoż., ochrony środowiska i ergonomii
w zakresie konserwacji powierzonego sprzętu
technicznego;
Konserwowad (po skooczonej pracy
i po sezonie) sprzęt techniczny używany
do pielęgnacji trawników, rabat, żywopłotu
i drzewostanu.

Z3 Dozorowanie instalacji dostarczających media do obiektu oraz instalacji i urządzeo w budynku
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż. w zakresie
dozorowania instalacji dostarczających media
do obiektu oraz instalacji i urządzeo w budynku;
Zasady użytkowania instalacji elektrycznej,
gazowej, wodno-kanalizacyjnej oraz c.o.;
Procedury postępowania podczas awarii instalacji
dostarczających media do budynku oraz instalacji
i urządzeo w budynku;
Lokalizację przyłączy mediów do obiektu.






Odczytywad wskazania urządzeo
kotłowniczych, liczników prądu, gazu i wody;
Sprawdzad działanie aparatury kotłowniczej,
instalacji elektrycznej, c.o., wodno-kanalizacyjnej oraz urządzeo znajdujących się
w budynkach;
Odłączad media w przypadku awarii;
Powiadamiad przełożonego i odpowiednie
służby o awarii.

Z4 Wykonywanie prostych prac naprawczych na terenie nieruchomości
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ochrony
środowiska i ergonomii w zakresie prac
naprawczych;
Instrukcje obsługi maszyn i narzędzi stosowanych
w pracach naprawczych;
Zasady wykonywania prostych napraw na terenie
nieruchomości.






Stosowad zasady i przepisy BHP, ochrony
ppoż., ochrony środowiska i ergonomii
w czasie wykonywania prac naprawczych;
Wykonywad drobne naprawy na terenie
nieruchomości, jak np.: montaż lub naprawa
zamków, naprawa urządzeo sanitarnych,
montaż regałów, wykonywanie drobnych prac
malarskich i murarskich;
Wykonywad proste naprawy instalacji wodno-kanalizacyjnej;
Dobierad i obsługiwad maszyny i narzędzia
do wykonania prostych prac naprawczych.

3.4. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie robotnik gospodarczy powinien mied kompetencje społeczne niezbędne
do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadao zawodowych.
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W szczególności pracownik jest gotów do:







Ponoszenia odpowiedzialności za skutki podejmowanych działao na terenie obsługiwanej
nieruchomości.
Wykonywania pracy samodzielnie i w zespole oraz pod nadzorem przełożonego.
Oceniania wykonywania własnej pracy i podejmowania działao korygujących w przypadku
stwierdzenia uchybieo.
Przestrzegania zasad etyki zawodowej.
Dbania o bezpieczeostwo, zdrowie i ochronę środowiska.
Reagowania na zmiany w środowisku pracy i podejmowania inicjatywy w zakresie doskonalenia
kompetencji zawodowych.

3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu
Pracownik powinien mied zdolnośd właściwego wykonywania zadao zawodowych i predyspozycje
do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych.
Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważnośd kompetencji kluczowych dla
zawodu robotnik gospodarczy.
Umiejętnośd obsługi komputera i wykorzystania Internetu
Umiejętności matematyczne
Umiejętnośd czytania ze zrozumieniem i pisania
Sprawnośd 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 robotnik gospodarczy

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

3.6. Powiązanie kompetencji zawodowych z opisami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji
oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji
Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie robotnik gospodarczy nawiązują do opisów
poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.
Opis zawodu, zadao zawodowych i wymagao kompetencyjnych może stanowid materiał informacyjny
dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu
Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:
 Zintegrowany System Kwalifikacji: https://www.kwalifikacje.gov.pl
 Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
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4. ODNIESIENIE DO SYTUACJI ZAWODU NA RYNKU PRACY I MOŻLIWOŚCI
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie
Od kilku lat jedną z częściej poszukiwanych przez urzędy pracy grup pracowników są gospodarze
budynków, wśród nich m.in. robotnicy gospodarczy. W związku z tym osoby poszukujące pracy
w zawodzie robotnik gospodarczy mają (2018 r.) duże możliwości podjęcia pracy m.in. w:
 budynkach mieszkalnych i na osiedlach,
 małych i dużych zakładach przemysłowych,
 hurtowniach,
 hotelach,
 szkołach,
 uczelniach,
 urzędach.
Pracę w zawodzie robotnik gospodarczy można podjąd w każdym wieku, przy spełnianiu wymagao
zdrowotnych (większośd zadao wymaga wysiłku fizycznego). Bez znaczenia jest też staż pracy
czy przerwy w zatrudnieniu.
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 uzyskad, korzystając z polecanych źródeł danych.
Polecane źródła danych *dostęp: 10.07.2018+:
Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:
http://mz.praca.gov.pl
https://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/zawody-deficytowe-inadwyzkowe
Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl
Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:
Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl
Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl
Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl
Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl
Pomorskie – http://www.porp.pl
Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl
Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl
Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynkupracya
Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl
Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:
http://zielonalinia.gov.pl
Portal Prognozowanie Zatrudnienia:
www.prognozowaniezatrudnienia.pl
Portal EU Skills Panorama:
http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en
Europejski portal mobilności zawodowej EURES:
https://eures.praca.gov.pl
https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage
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4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach
zawodu
Kształcenie
Obecnie (2018 r.) w ramach systemu edukacji zawodowej w Polsce obecnie nie prowadzi się
kształcenia dla kandydatów do pracy w zawodzie robotnik gospodarczy.
Szkolenie
Pracodawcy we własnym zakresie organizują szkolenie wstępne nowo zatrudnionych osób
w zawodzie robotnik gospodarczy.
Istnieje możliwośd poszerzenia wiedzy poprzez uczestnictwo w szkoleniach i kursach organizowanych
np. przez urzędy pracy. Pracodawca może też skierowad pracownika na dodatkowe kursy i szkolenia,
przydane do wykonywania zawodu robotnik gospodarczy.
Robotnik gospodarczy może brad udział w kursach umiejętności zawodowych organizowanych przez
instytucje rynku szkoleniowego o przykładowej tematyce:
 naprawy i konserwacja instalacji elektrycznych,
 naprawy i konserwacja instalacji cieplnych,
 naprawy i konserwacja instalacji sanitarnych i centralnego ogrzewania,
 pielęgnacja zieleni i stosowanie środków ochrony roślin8.
WAŻNE:
Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach
zawodu można uzyskad, korzystając z polecanych źródeł danych.
Polecane źródła danych *dostęp: 10.07.2018+:
Szkolnictwo wyższe:
www.wybierzstudia.nauka.gov.pl
Szkolnictwo zawodowe:
https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-zawodowe
http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod
http://www.zrp.pl
Szkolenia zawodowe:
Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris
Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
Inne źródła danych:
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl
Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

4.3. Zarobki osób wykonujących dany zawód/daną grupę zawodów
Obecnie (2018 r.) wynagrodzenie miesięczne osób pracujących na stanowisku robotnik gospodarczy
wynosi średnio 2350 zł brutto. 75% pracowników gospodarczych otrzymuje wynagrodzenie od 2100 zł
do 2800 zł brutto. Na zarobki powyżej 2800 zł brutto może liczyd grupa 25% najlepiej opłacanych
robotników gospodarczych.
Na poziom wynagrodzenia ma wpływ m.in.:
 doświadczenie, staż pracy i posiadane kompetencje,
 wielkośd i lokalizacja geograficzna firmy.
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WAŻNE:
Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracid
aktualnośd. Dlatego na bieżąco należy sprawdzad, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając
z polecanych źródeł danych.
Polecane źródła danych *dostęp: 10.07.2018]:
Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy
Przykładowe portale informujące o zarobkach:
https://wynagrodzenia.pl/gus
https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach
https://sedlak.pl/raporty-placowe
https://zarobki.pracuj.pl
https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen
https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie
W zawodzie robotnik gospodarczy możliwe jest zatrudnianie osób niepełnosprawnych.
Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie jest identyfikacja
indywidualnych barier i dostosowanie technicznych i organizacyjnych warunków środowiska oraz
stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:
 z dysfunkcją narządu wzroku (04-O), jeśli posiadana wada wzroku skorygowana odpowiednimi
szkłami lub soczewkami umożliwia wykonywanie prac z odpowiednią dokładnością,
 z niewielką dysfunkcją narządu słuchu (03-L), pod warunkiem, że niepełnosprawnośd jest możliwa
do skorygowania za pomocą aparatów słuchowych,
 słabo słyszących, głuchych i głuchoniemych (03-L) pod warunkiem możliwości porozumiewania
się i zapewnienia im odpowiedniej pomocy technicznej oraz właściwego przygotowania
środowiska i stanowiska pracy, np. pod kątem percepcji sygnałów alarmowych.
WAŻNE:
Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może byd 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 mobilnośd 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

13

INFORMACJA O ZAWODZIE – Robotnik gospodarczy 515303

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





Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
986, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1265 i 1149).
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).

Literatura branżowa:



Bilitewski B., Hardtle G., Klaus M.: Podręcznik gospodarki odpadami. Teoria i praktyka. Wyd. II.
Wydawnictwo Seidel Przywecki, Warszawa 2006.
Forum czystości. Magazyn poświęcony informacjom o branży utrzymania czystości, wydawany od
2002 r. przez Polską Izbę Gospodarczą Czystości.

Zasoby internetowe *dostęp: 10.07.2018]:












Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleo: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
Portal egospodarka: http://www.firma.egospodarka.pl/zarobki/administracja-iprawo/pracownik-gospodarczy
Portal ogrodniczy: http://www.agrolok.pl/srodki-ochrony-roslin
Portal pośrednictwa pracy:
http://www.pl.indeed.com/Praca-Pracownik-Gospodarczy
http://www.pracawgdansku.com.pl/details,21224097-lt.html
http://www.pracuj.pl/praca/pracownik%20gospodarczy%20-%20konserwator;kw
http://www.zarobki.pracuj.pl/stanowiska/praca-fizyczna/pracownik-gospodarczy
Portal o zdrowiu: https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/alergie/alergeny-rodzaje-listaalergenow-aa-rBQX-p8LV-CzFu.html
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Portal praca.trovit.pl: http://www.praca.trovit.pl/praca-wymagania-pracownik-gospodarczy
Portal wynagrodzenia.pl: http://www.wynagrodzenia.pl/moja-placa/ile-zarabia-pracownikgospodarczy
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

14

INFORMACJA O ZAWODZIE – Robotnik gospodarczy 515303

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 uprawnieo, np. awans polegający na osiągnięciu
wyższego stopnia wymagao formalnych w policji, w wojsku, mianowanie na wyższy stopieo –
awans nauczycielski. Awans poziomy oznacza zmianę stanowiska niepociągającą za sobą zmiany
pozycji pracownika w hierarchii firmy, np. objęcie dodatkowego stanowiska przez pracownika,
powierzenie nowych zadao, rozszerzenie uprawnieo 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 ukooczeniu 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 paostwach. 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 byd kierowana, a do jakich nie powinna ze względu na jej zdrowie
i skutecznośd 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 zdolnośd 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 zadao zawodowych. Posiadanie jednej
lub kilku kompetencji zawodowych powinno umożliwid zatrudnienie na co najmniej jednym
stanowisku pracy w zawodzie.

Kompetencja
zawodowa
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Kwalifikacja

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

Polska Rama
Kwalifikacji (PRK)

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

Potwierdzanie
kompetencji

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

Sektorowa Rama
Kwalifikacji (SRK)

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

Sprawności
sensomotoryczne

Są to sprawności związane z funkcjonowaniem narządów zmysłów (wzroku, słuchu, smaku,
powonienia, dotyku) oraz narządu ruchu (sprawnośd rąk, precyzja ruchów rąk, sprawnośd 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 zadao 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: uczeo, czeladnik, mistrz,
w kulturze fizycznej: trener, instruktor, menedżer sportu.

Umiejętności

Jest to przyswojona w procesie uczenia się zdolnośd do wykonywania zadao 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 koniecznośd posiadania odpowiedniego
wykształcenia, spełnienia wymagao kwalifikacyjnych lub innych dodatkowych wymagao.

Uczenie się
nieformalne

Uzyskiwanie efektów uczenia się poprzez różnego rodzaju aktywnośd 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 częśd lub całośd 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 ukooczonej szkoły (np. wykształcenie:
podstawowe, gimnazjalne, ponadpodstawowe, ponadgimnazjalne, czeladnicze, policealne,
wyższe (pierwszy, drugi i trzeci stopieo),
 profilu wykształcenia (ukooczonej szkoły) lub dziedziny wykształcenia (kierunek lub kierunek
i specjalnośd ukooczonej szkoły wyższej lub wyższej szkoły zawodowej).

Zadanie zawodowe

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

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

Zintegrowany
System Kwalifikacji
(ZSK)

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

Zintegrowany
Rejestr Kwalifikacji
(ZRK)

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

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

Nazwa pojęcia

Definicja

1

Alergen

Substancja, która doprowadza do wystąpienia w
organizmie pacjenta reakcji nadwrażliwości
(uczuleniowej, alergicznej).

2

Harmonogram pracy

3

Konserwacja urządzeo

4
5

Maszyny czyszczące
i polerujące
Nasadzenia

Plan pracy pracownika w określonym czasie,
obowiązujący u pracodawcy.
Zabiegi mające na celu utrzymanie czegoś
w dobrym stanie technicznym (utrzymanie
w sprawności w możliwie najdłuższym czasie
poprzez dbanie o czystośd, regularne smarowanie,
nieskomplikowane naprawy, niewymagające
naprawy serwisowej).
Maszyny wykorzystywane do czyszczenia podłóg,
kostki brukowej itp. oraz polerowania podłóg.
Krzewy lub drzewa posadzone na jakimś terenie.

6

Nieruchomośd

7

Odchwaszczanie

8

Środki ochrony roślin

9

Środki zapobiegające
skutkom gołoledzi
Urządzenia sanitarne

10

Części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny
przedmiot własności (grunty), jak również budynki
trwale z gruntem związane lub części takich
budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych
stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.
Mechaniczne i chemiczne usuwanie chwastów
i roślin niepożądanych z danego terenu.
Substancje lub ich mieszaniny oraz żywe organizmy,
przeznaczone do ochrony roślin uprawnych przed
organizmami szkodliwymi, do niszczenia
niepożądanych roślin, regulowania wzrostu,
rozwoju i innych procesów biologicznych
w roślinach uprawnych.
Środki chemiczne roztapiające lód i śnieg, np.
chlorek wapnia, chlorek magnezu.
Urządzenia służące utrzymaniu higieny,
zainstalowane w przeznaczonym do tego
pomieszczeniu.
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ZASTOSOWANIE INFORMACJI O ZAWODACH
Wsparcie dla pracowników i klientów instytucji rynku pracy w zakresie:
• skutecznego podejmowania decyzji dotyczących wyboru zawodu,
pracy/zatrudnienia,
• nabywania nowych lub rozszerzania już posiadanych kompetencji
zawodowych,
• zmiany kwalifikacji zawodowych zgodnie z potrzebami rynku pracy,
• dopasowywania treści szkoleń kontraktowanych przez urzędy pracy do
potrzeb rynku pracy.

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

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