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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Elektromonter telekomunikacyjnych urządzeń zasilających 741217

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu





Elektromonter.
Instalator.
Instalator urządzeń telekomunikacyjnych.
Instalator urządzeń zasilających/elektrycznych.

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


7412 Electrical mechanics and fitters.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):


Sekcja J – Informacja i komunikacja.

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:




Radosław Gutowski – Impact Clean Power Technology S.A., Warszawa.
Tomasz Kupidura – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Magdalena Agnieszka Symonides – ID Electronics sp. z o.o., Warszawa.

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:



Tomasz Magnowski – Zespół Szkół Technicznych, Radom.
Grażyna Mrozińska-Hotloś – Zespół Szkół Elektronicznych, Lublin.
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Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Sławomir Duch – Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Katowice.
Anna Wójcikowska – Stowarzyszenie Elektryków Polskich, 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
Elektromonter telekomunikacyjnych urządzeń zasilających wykonuje prace instalacyjne,
wdrożeniowe, konserwacyjne oraz remontowe siłowni telekomunikacyjnych16, szaf zasilających18 oraz
innych urządzeń służących do zasilania infrastruktury telekomunikacyjnej4.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Praca elektromontera telekomunikacyjnych urządzeń zasilających obejmuje zadania zawodowe
związane z instalowaniem, wdrażaniem, pracami konserwacyjnymi oraz remontowymi urządzeń
zasilających sieci telekomunikacyjne (zarówno przewodowe, jak i bezprzewodowe).
Elektromonter telekomunikacyjnych urządzeń zasilających wykonuje pracę zgodnie z posiadaną
dokumentacją techniczną3 i własną wiedzą, odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie urządzeń
zasilających oraz za bezpieczeństwo ich użytkowania.
Sposoby wykonywania pracy
Elektromonter telekomunikacyjnych urządzeń zasilających wykonuje pracę ręcznie i mechanicznie,
z zastosowaniem właściwych narzędzi oraz sprzętu i urządzeń. Jego praca polega m.in. na:
 stosowaniu bezpiecznych metod pracy, przestrzeganiu przepisów BHP i ppoż.,
 wykonywaniu prac instalacyjnych i montażowych w szafach zasilających i siłowniach
telekomunikacyjnych,
 wykonywaniu prac instalacyjnych i montażowych na wysokości (dachy budynków, wieże
telekomunikacyjne itp.),
 wykonywaniu uruchomień próbnych oraz testów urządzeń zasilających23 w różnych warunkach
eksploatacyjnych,
 montowaniu podzespołów elektromechanicznych i elektrycznych siłowni, takich jak:
transformatory20, prostowniki11, przetwornice12, stabilizatory napięcia17, urządzenia rozdzielczo-zabezpieczające22 itp.,
 wykonywaniu pomiarów, diagnozowaniu usterek i usuwaniu awarii,
 wykonywaniu przeglądów technicznych oraz prac konserwacyjnych, w tym również w zakresie
stanu oraz sprawności elementów zasilania awaryjnego, takich jak akumulatory.
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
Środowisko pracy elektromontera telekomunikacyjnych urządzeń zasilających jest bardzo
zróżnicowane. W przypadku przewodowych sieci telekomunikacyjnych urządzenia zasilające
instalowane są zwykle w dedykowanych do tego celu pomieszczeniach: siłowniach elektrycznych
(dedykowanych dla urządzeń telekomunikacyjnych lub współdzielonych z innymi systemami
budynku), serwerowniach lub innych pomieszczeniach (piwnice, pomieszczenia techniczne itp.).
W przypadku bezprzewodowych sieci telekomunikacyjnych urządzenia zasilające instalowane są
zazwyczaj na zewnątrz budynków, w miejscach takich jak: dachy, ściany budynków lub bezpośrednio
na ziemi, na przykład u podstawy masztów telekomunikacyjnych. W specyficznych przypadkach brak
innych możliwości może wymuszać instalacje takich urządzeń w nietypowych, trudno dostępnych
lokalizacjach, na przykład pod ziemią, w tunelach metra czy też w tunelach kolejowych. Tak
zróżnicowane środowisko pracy wymaga od elektromonterów telekomunikacyjnych urządzeń
zasilających ścisłego przestrzegania zasad BHP, ochrony ppoż., ergonomii pracy oraz posiadania
specyficznych uprawnień (m.in. uprawnienia do pracy na wysokości).
Praca elektromontera telekomunikacyjnych urządzeń zasilających wykonywana jest zazwyczaj
w pozycji stojącej lub siedzącej, ale czasami może być to także pozycja wymuszona.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Elektromonter telekomunikacyjnych urządzeń zasilających w działalności zawodowej wykorzystuje
m.in.:
 podstawowe przyrządy pomiarowe, takie jak woltomierz24, amperomierz1, multimetr7 itp.,
 zaawansowane narzędzia pomiarowe, w tym komputerowe programy diagnostyczne,
 komputer, telefon itp.,
 narzędzia niezbędne do wykonywania instalacji urządzeń zasilających (śrubokręty, klucze różnych
typów, wkrętarka, wiertarka itp.),
 uprząż, kask, liny oraz inne elementy wyposażenia zabezpieczające przed wypadkiem podczas
prac na wysokości,
 wyposażenie zabezpieczające przed przeskokami ładunków elektrycznych, takie jak opaska
antystatyczna8, obuwie z podeszwą wykonaną z materiału izolującego itp.
Organizacja pracy
Ze względu na wymagania zleceniodawcy prace elektromontera telekomunikacyjnych urządzeń
zasilających mogą być wykonywane zarówno w godzinach dziennych (prace instalatorskie,
wdrożeniowe, remontowe), jak i w godzinach nocnych w trakcie tzw. „okna” serwisowego (prace
konserwatorskie), zarówno w dni robocze, jak i w dni ustawowo wolne od pracy. Praca
elektromontera telekomunikacyjnych urządzeń zasilających zazwyczaj jest wykonywana
w kilkuosobowych zespołach (2-5 osób zależnie od ilości i rodzaju zadań do wykonania)
i nadzorowana przez kierownika projektu.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
Elektromonter telekomunikacyjnych urządzeń zasilających w trakcie wykonywania prac

narażony jest m.in. na:



pracę w pobliżu urządzeń generujących silne pole elektromagnetyczne,
presję czasu, tempo pracy,
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wielogodzinną pracę w pozycji stojącej,
nadmierny hałas/szum pochodzący od pracujących urządzeń elektrycznych i chłodzących,
pracę w zamkniętych pomieszczeniach o ograniczonym dostępie światła dziennego (praca przy
sztucznym oświetleniu) oraz w nieodpowiedniej dla człowieka temperaturze,
pracę w ciasnych i trudno dostępnych miejscach,
pracę na zewnątrz w zmiennych warunkach atmosferycznych.

Dodatkowo w pracy elektromontera telekomunikacyjnych urządzeń zasilających występuje wysokie
zagrożenie wypadkiem, związane z:
 pracą na wysokości,
 możliwością porażenia prądem elektrycznym o dużym natężeniu,
 pracą w trudnych warunkach atmosferycznych,
 transportem ładunków,
 nierównymi powierzchniami i płaszczyznami, wystającymi elementami i ostrymi krawędziami.

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód elektromonter telekomunikacyjnych urządzeń zasilających
ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
 ogólna wydolność fizyczna,
 sprawność układu krążenia,
 sprawność układu kostno-stawowego,
 sprawność układu mięśniowego,
 sprawność narządu wzroku,
 sprawność narządu słuchu,
 sprawność narządów równowagi;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 ostrość słuchu,
 ostrość wzroku,
 rozróżnianie barw,
 zmysł równowagi,
 czucie dotykowe,
 koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 spostrzegawczość,
 szybki refleks,
 zręczność rąk,
 zręczność palców,
 brak lęku przed wysokością;
w kategorii sprawności i zdolności
 zdolność koncentracji uwagi,
 zdolność analizowania sytuacji,
 zdolność do przestrzegania reguł, przepisów i standardów,
 zdolność rozwiązywania problemów technicznych,
 podzielność uwagi,
 dobra pamięć,
 rozumowanie logiczne,
 uzdolnienia techniczne,
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współdziałanie i współpraca w zespole (grupie);

w kategorii cech osobowościowych
 gotowość do pracy w szybkim tempie,
 gotowość do współdziałania,
 gotowość do pracy indywidualnej,
 gotowość podporzadkowania się,
 gotowość do pracy w nieprzyjemnych (różnych) warunkach środowiskowych,
 wytrzymałość na długotrwały wysiłek,
 odpowiedzialność za działania zawodowe,
 odpowiedzialność za innych,
 samodzielność,
 samokontrola,
 systematyczność,
 dyspozycyjność,
 dokładność,
 dbałość o jakość pracy,
 odporność na działania pod presją czasu,
 radzenie sobie ze stresem,
 zainteresowana techniczne,
 gotowość do ustawicznego uczenia się.
Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
Do podjęcia pracy w zawodzie elektromonter telekomunikacyjnych urządzeń zasilających
wymagany jest dobry stan zdrowia, sprawność fizyczna, szczególnie kończyn górnych w zakresie
czucia dotykowego, posługiwania się narzędziami ręcznymi oraz elektronarzędziami, sprawność
narządu wzroku i słuchu oraz zmysł równowagi.
Pod względem wydatku energetycznego praca w tym zawodzie należy do średnio ciężkich. Występują
w niej również obciążenia umysłowe, związane np. z rozwiązywaniem problemów technicznych,
podejmowaniem szybkich i trafnych decyzji, działaniem pod presją czasu, czy radzeniem sobie ze
stresem.
Przeciwwskazaniami do pracy są:
 przewlekłe choroby układu nerwowego,
 zaburzenia równowagi,
 epilepsja,
 lęk wysokości,
 choroby układu krążenia,
 wady serca,
 wady wzroku i słuchu niepoddające się korekcji,
 daltonizm,
 choroby ograniczające sprawność ruchową i manualną,
 choroby skóry,
 choroby układu oddechowego.
WAŻNE:
O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.
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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 elektromonter telekomunikacyjnych urządzeń
zasilających wystarczające jest wykształcenie na poziomie branżowej szkoły I stopnia (dawniej
zasadnicza szkoła zawodowa) w zawodach pokrewnych o profilu teleinformatycznym. Jednakże
pracodawcy chętnie zatrudniają osoby z wykształceniem średnim (branżowe szkoły II stopnia).
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie
Podjęcie pracy w zawodzie elektromonter telekomunikacyjnych urządzeń zasilających ułatwia:
 dyplom potwierdzający kwalifikację wyodrębnioną w zawodach szkolnych (pokrewnych) monter
sieci i urządzeń telekomunikacyjnych,
 świadectwo potwierdzające kwalifikację EE.01 Montaż torów i urządzeń telekomunikacyjnych,
w zawodzie pokrewnym (szkolnym) monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, uzyskane po
spełnieniu wymagań formalnych i zdaniu egzaminu organizowanego przez Okręgowe Komisje
Egzaminacyjne,
 świadectwo potwierdzające kwalifikację EE.06 Uruchamianie i utrzymanie sieci
telekomunikacyjnych, w zawodzie pokrewnym (szkolnym) technik telekomunikacji, uzyskane po
spełnieniu wymagań formalnych i zdaniu egzaminu organizowanego przez Okręgowe Komisje
Egzaminacyjne,
 świadectwo potwierdzające kwalifikację EE.10 Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń
i sieci teleinformatycznych, w zawodzie pokrewnym (szkolnym) technik teleinformatyk, uzyskane
po spełnieniu wymagań formalnych i zdaniu egzaminu organizowanego przez Okręgowe Komisje
Egzaminacyjne,
 uzyskanie certyfikatu potwierdzającego kwalifikację rynkową „Elektryk – dyplom mistrzowski”,
zgodnie z zasadami walidacji i certyfikacji kwalifikacji rynkowych wprowadzonych do
Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.
Dodatkowymi atutami przy zatrudnianiu elektromontera telekomunikacyjnych urządzeń zasilających
mogą być m.in.:
- posiadanie suplementu Europass (w języku polskim i angielskim), wydawanego na prośbę
zainteresowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne (do dyplomu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe) oraz Izby Rzemieślnicze (do świadectwa czeladniczego i dyplomu
mistrzowskiego),
- orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości,
- certyfikaty i świadectwa potwierdzające udział w branżowych szkoleniach w zakresie budowy,
diagnostyki, obsługi i naprawy telekomunikacyjnych urządzeń zasilających,
- certyfikaty i świadectwa potwierdzające ukończenie szkoleń alpinistycznych oraz posiadanie
uprawnień do pracy na wysokości,
- świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do pracy przy urządzeniach elektrycznych do 1kV,
zwyczajowo nazywane uprawnienieniami elektrycznymi SEP do 1kV21,
- prawo jazdy kat. B.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie
kompetencji w ramach zawodu.
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2.6. Możliwości rozwoju zawodowego, awansu i potwierdzania kompetencji
Możliwości rozwoju zawodowego i awansu
Elektromonter telekomunikacyjnych urządzeń zasilających może:
 rozpocząć pracę od stanowiska pomocnika, a następnie wraz z nabyciem doświadczenia
zawodowego awansować na stanowisko samodzielnego elektromontera telekomunikacyjnych
urządzeń zasilających, jak również montera urządzeń telekomunikacyjnych,
 po nabyciu doświadczenia zawodowego, posiadając zdolności organizacyjne oraz umiejętność pracy
z ludźmi, awansować na stanowisko brygadzisty nadzorującego pracę zespołu pracowników,
 po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia w np. zawodzie pokrewnym (monter sieci i urządzeń
telekomunikacyjnych), podjąć dalsze kształcenie w branżowej szkole II stopnia (technik
telekomunikacji), a po jej ukończeniu oraz zdaniu egzaminu maturalnego podjąć studia wyższe
I oraz II stopnia na kierunku elektronicznym/telekomunikacyjnym i awansować na stanowisko
kierownicze,
 doskonalić umiejętności, uczestnicząc w szkoleniach branżowych, konferencjach oraz
warsztatach tematycznych,
 po uzyskaniu doświadczenia na stanowisku szkoleniowca prowadzić szkolenia dla nowych
pracowników,
 rozszerzać swoje kompetencje zawodowe poprzez podejmowanie kształcenia i/lub szkolenia
w zawodach pokrewnych.
W ramach rozwoju zawodowego elektromontera telekomunikacyjnych urządzeń zasilających może
również:
 uzyskać doświadczenie w trakcie wykonywania pracy,
 odbyć szkolenie zorganizowane w firmie specjalizującej się w usługach instalacyjno-montażowych i obsługowo-naprawczych lub w wyspecjalizowanym ośrodku szkoleniowym,
 odbyć szkolenia organizowane przez pracodawców, stowarzyszenia zawodowe, organizacje
branżowe, producentów materiałów wykorzystywanych na stanowisku pracy
Możliwości potwierdzania kompetencji
Obecnie (2019 r.) w zawodzie elektromonter telekomunikacyjnych urządzeń zasilających nie ma
bezpośredniej możliwości potwierdzenia kompetencji zawodowych w edukacji formalnej oraz
pozaformalnej.
Okręgowe Komisje Egzaminacyjne oferują możliwość potwierdzenia kwalifikacji pełnych
w pokrewnych zawodach szkolnych (monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, technik
telekomunikacji i technik teleinformatyk) oraz kwalifikacji cząstkowych:
 dla zawodu monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych w zakresie kwalifikacji EE.01 Montaż
torów i urządzeń telekomunikacyjnych,
 dla zawodu technik telekomunikacji w zakresie kwalifikacji EE.06 Uruchamianie i utrzymanie sieci
telekomunikacyjnych,
 dla zawodu technik teleinformatyk w zakresie kwalifikacji EE.10 Montaż, uruchamianie oraz
utrzymanie urządzeń i sieci teleinformatycznych.
Alternatywną drogę potwierdzania kompetencji w zawodzie elektromonter telekomunikacyjnych
urządzeń zasilających oferuje system nauki zawodu w rzemiośle, który umożliwia uzyskanie tytułu
czeladnika, a następnie mistrza w zawodzie elektromechanik lub elektryk. Dokumentami
potwierdzającymi te tytuły są odpowiednio: świadectwo czeladnicze oraz dyplom mistrzowski.
Obecnie (2019 r.) istnieje również możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego
kwalifikację rynkową „Elektryk – dyplom mistrzowski”, zgodnie z zasadami walidacji i certyfikacji
kwalifikacji rynkowych, wprowadzonych do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji
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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 elektromonter telekomunikacyjnych urządzeń zasilających może
rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
S

Technik teleinformatyk
S
Technik telekomunikacji
S
Elektryk
S
Elektromechanik
Monter instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych (telemonter)
S
Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych
Monter sieci telekomunikacyjnych

Kod zawodu
351103
352203
741103
741201
742201
742202
742203

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie elektromonter telekomunikacyjnych urządzeń zasilających wykonuje
różnorodne zadania, do których należą w szczególności:
Z1 Wykonywanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej telekomunikacyjnych systemów zasilania19
na podstawie dokumentacji technicznej.
Z2 Montowanie, podłączanie i testowanie urządzeń wchodzących w skład telekomunikacyjnych
systemów zasilających urządzenia telekomunikacyjne.
Z3 Wykonywanie okresowych przeglądów diagnostycznych stanu technicznego instalacji oraz
urządzeń elektrycznych w telekomunikacyjnych systemach zasilania.
Z4 Lokalizowanie oraz usuwanie usterek i awarii w telekomunikacyjnych systemach zasilania.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Montowanie, podłączanie i testowanie instalacji oraz
urządzeń wchodzących w skład telekomunikacyjnych systemów zasilania
Kompetencja zawodowa Kz1: Montowanie, podłączanie i testowanie instalacji oraz urządzeń
wchodzących w skład telekomunikacyjnych systemów zasilania obejmuje zestaw zadań
zawodowych Z1, Z2, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z1 Wykonywanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej telekomunikacyjnych systemów
zasilania na podstawie dokumentacji technicznej
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ochrony
przeciwporażeniowej, ochrony środowiska oraz
ergonomii podczas wykonywania instalacji
telekomunikacyjnych urządzeń zasilających;
Zasady korzystania z dokumentacji technicznej
podczas wykonywania instalacji elektrycznej
i teletechnicznej telekomunikacyjnych urządzeń
zasilających;
Procedury i technologie montażu instalacji



10

Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony
ppoż., ochrony przeciwporażeniowej, ochrony
środowiska;
5
Wykorzystywać w pracy instrukcje obsługi
i dokumentację techniczną dotyczącą instalacji
telekomunikacyjnych (elektrycznych
i teletechnicznych) urządzeń zasilających (m.in.
2
baterii, akumulatorów , modułów zasilających
25
zespołów prądotwórczych itp.);
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telekomunikacyjnych urządzeń zasilających;
Metody doboru narzędzi do wykonywanych
czynności monterskich przy montażu
telekomunikacyjnych urządzeń zasilających;
Wymagania jakościowe dotyczące wykonywania
instalacji elektrycznych i teletechnicznych;
Procedury dotyczące dokumentowania
prowadzonych prac przy instalacjach
elektrycznych i teletechnicznych.
















14

13

Odczytywać schematy ideowe , blokowe
15
i montażowe podczas wykonywania instalacji
telekomunikacyjnych (elektrycznych
i teletechnicznych) urządzeń zasilających (m.in.
baterii, akumulatorów, modułów zasilających
zespołów prądotwórczych itp.);
Posługiwać się odpowiednimi narzędziami przy
montażu instalacji telekomunikacyjnych
(elektrycznych i teletechnicznych) urządzeń
zasilających (m.in. baterii, akumulatorów,
modułów zasilających zespołów prądotwórczych
itp.);
10
Wykonywać połączenia elektryczne instalacji
telekomunikacyjnych (elektrycznych
i teletechnicznych) urządzeń zasilających (m.in.
baterii, akumulatorów, modułów zasilających
zespołów prądotwórczych itp.);
Oceniać jakość wykonywanych prac przy
montażu instalacji telekomunikacyjnych
(elektrycznych i teletechnicznych) urządzeń
zasilających (m.in. baterii, akumulatorów,
modułów zasilających zespołów prądotwórczych
itp.);
Dokumentować wykonane prace zgodnie
z procedurami dot. instalacji elektrycznych
i teletechnicznych.

Z2 Montowanie, podłączanie i testowanie urządzeń wchodzących w skład telekomunikacyjnych
systemów zasilających
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:












Zasady korzystania z dokumentacji technicznej
podczas montowania, podłączania i testowania
telekomunikacyjnych urządzeń zasilających;
Procedury i technologie montażu
telekomunikacyjnych urządzeń zasilających;
Metody doboru właściwych narzędzi do
wykonywanych czynności;
Zasady działania aparatury pomiarowej dla
telekomunikacyjnych urządzeń zasilających;
Zasady i metody dokonywania pomiarów
elektrycznych przy testowaniu
telekomunikacyjnych urządzeń zasilających;
Procedury dotyczące dokumentowania
prowadzonych prac pomiarowych urządzeń
zasilających.










11

Odczytywać schematy ideowe, blokowe
i montażowe podczas montowania, podłączania
i testowania telekomunikacyjnych urządzeń
zasilających;
Wykonywać montaż zgodnie z procedurami
i według wskazanych technologii montażu;
Posługiwać się instrukcjami obsługi
i dokumentacją techniczną;
Selekcjonować narzędzia do montażu,
diagnostyki i programowania
telekomunikacyjnych urządzeń zasilających;
Dobierać aparaturę pomiarową dla
telekomunikacyjnych urządzeń zasilających;
Obsługiwać aparaturę pomiarową;
Wykonywać pomiary i testy uruchomieniowe
telekomunikacyjnych urządzeń zasilających;
Interpretować wyniki pomiarów i testów po
montażu telekomunikacyjnych urządzeń
zasilających;
Dokumentować wykonane prace zgodnie
z procedurami dot. wykonywania pomiarów
urządzeń zasilających.
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3.3. Kompetencja zawodowa Kz2: Wykonywanie przeglądów okresowych
lokalizowanie i usuwanie awarii w telekomunikacyjnych systemach zasilania

oraz

Kompetencja zawodowa Kz2: Wykonywanie przeglądów okresowych oraz lokalizowanie i usuwanie
awarii w telekomunikacyjnych systemach zasilania obejmuje zestaw zadań zawodowych Z3, Z4, do
realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z3 Wykonywanie okresowych przeglądów diagnostycznych stanu technicznego instalacji oraz
urządzeń elektrycznych w telekomunikacyjnych systemach zasilania
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:











Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ochrony
przeciwporażeniowej, ochrony środowiska oraz
ergonomii podczas wykonywania przeglądów
i czynności konserwacyjnych
telekomunikacyjnych urządzeń zasilających;
Zasady korzystania z dokumentacji technicznej
podczas wykonywania przeglądów i czynności
konserwacyjnych;
Metody wykonywania przeglądów i czynności
konserwacyjnych;
Procedury dotyczące dokumentowania
prowadzonych prac dot. okresowych
przeglądów diagnostycznych.











Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony
ppoż., ochrony przeciwporażeniowej, ochrony
środowiska oraz ergonomii podczas
wykonywania przeglądów i konserwacji
w telekomunikacyjnych systemach zasilania;
Odczytywać schematy ideowe, blokowe
i montażowe oraz rysunki warsztatowe podczas
przeglądów i konserwacji
w telekomunikacyjnych systemach zasilania;
Posługiwać się instrukcjami obsługi
i dokumentacją techniczną przy przeglądach
i konserwacji telekomunikacyjnych systemów
zasilania;
6
Wykonywać konserwację modułów
9
i podzespołów zasilających , zespołów
prądotwórczych, baterii, akumulatorów
w telekomunikacyjnych systemach zasilania
z zastosowaniem różnych technik łączenia
i narzędzi;
Wykonywać połączenia i rozłączenia
mechaniczne na zewnątrz i wewnątrz
w telekomunikacyjnych systemach zasilania
w celu dokonania ich konserwacji;
Dokumentować wykonane prace zgodnie
z procedurami dot. okresowych przeglądów
diagnostycznych.

Z4 Lokalizowanie oraz usuwanie usterek i awarii w telekomunikacyjnych systemach zasilania
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:











Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ochrony
przeciwporażeniowej, ochrony środowiska oraz
ergonomii podczas lokalizowania usterek
i awarii w telekomunikacyjnych urządzeniach
zasilających;
Zasady korzystania z dokumentacji technicznej
podczas lokalizowania i usuwania usterek
i awarii;
Metody lokalizacji usterek elementów
i urządzeń oraz awarii w telekomunikacyjnych
urządzeniach zasilających;
Procedury dotyczące dokumentowania
prowadzonych prac dot. usterek i awarii
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Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony
ppoż., ochrony przeciwporażeniowej, ochrony
środowiska oraz ergonomii podczas
lokalizowania oraz usuwania usterek i awarii
w telekomunikacyjnych urządzeniach
zasilających;
Posługiwać się instrukcjami obsługi
i dokumentacją techniczną przy lokalizowaniu
usterek i awarii;
Wykonywać pomiary parametrów
elektrycznych i nieelektrycznych podczas
lokalizowaniu i usuwania awarii
w telekomunikacyjnych systemach zasilania;
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w telekomunikacyjnych urządzeniach
zasilających.







Interpretować wyniki pomiarów i testów
telekomunikacyjnych urządzeń zasilających
w celu oceny prawidłowości;
Wykonywać połączenia i rozłączenia
mechaniczne, elektryczne i elektroniczne na
zewnątrz i wewnątrz w telekomunikacyjnych
urządzeniach zasilających;
Oceniać jakość wykonywanych prac przy
usuwaniu usterek i awarii
w telekomunikacyjnych urządzeniach
zasilających;
Dokumentować wykonane prace zgodnie
z procedurami dot. usuwania usterek i awarii
w telekomunikacyjnych urządzeniach
zasilających.

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








Ponoszenia odpowiedzialności za skutki podejmowanych działań w pracy elektromontera
telekomunikacyjnych urządzeń zasilających, zarówno w odniesieniu do osób, jak również mienia.
Wykonywania pracy samodzielnie i podejmowania współpracy w zespole uczestniczącym
w procesie montażu i konserwacji telekomunikacyjnych urządzeń zasilających.
Oceniania zagrożeń występujących w miejscu pracy elektromontera telekomunikacyjnych
urządzeń zasilających oraz podejmowania działań adekwatnych do tych zagrożeń.
Kontrolowania jakości własnej pracy podczas wykonywania zadań zawodowych dotyczących
montażu i konserwacji telekomunikacyjnych urządzeń zasilających.
Podnoszenia swoich kompetencji zawodowych w kontekście nowych rozwiązań technologiczno-organizacyjnych, właściwych dla elektromontera telekomunikacyjnych urządzeń zasilających.
Dostosowywania zachowania do zmiennych okoliczności w środowisku pracy.
Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową oraz obowiązującymi przepisami, normami
w procesie przygotowania montażu i konserwacji telekomunikacyjnych urządzeń zasilających.

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
elektromonter telekomunikacyjnych urządzeń zasilających.

13
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Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu
Umiejętności matematyczne
Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania
Sprawność motoryczna
Planowanie i organizowanie pracy
Wywieranie wpływu/przywództwo
Komunikacja ustna
Współpraca w zespole
Rozwiązywanie problemów

0
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5

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu elektromonter telekomunikacyjnych urządzeń telekomunikacyjnych

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 elektromonter telekomunikacyjnych urządzeń
zasilających nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.
Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny
dla przygotowania (lub aktualizacji) opisu 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
Elektromonter
telekomunikacyjnych
urządzeń
zasilających
może
znaleźć
pracę
w przedsiębiorstwach zajmujących się pracami instalacyjnymi, konserwacyjnymi oraz remontowymi
infrastruktury telekomunikacyjnej, tak w sektorze prywatnym, jak i publicznym.
Elektromontera telekomunikacyjnych urządzeń zasilających mogą zatrudnić:
 operatorzy telekomunikacyjni,
 dostawcy i producenci infrastruktury zasilającej/telekomunikacyjnej,
 firmy specjalizujące się w budowie sieci telekomunikacyjnych,
 firmy specjalizujące się w instalacji urządzeń zasilających ogólnego przeznaczenia.
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Elektromonter telekomunikacyjnych urządzeń zasilających może również, prowadząc własną
działalność gospodarczą, świadczyć usługi napraw i obsługi na zasadach podwykonawstwa dla
inwestorów branżowych.
Obecnie (2019 r.) wg Barometru zawodów zapotrzebowanie na montera sieci i urządzeń
telekomunikacyjnych wykonujących zawód elektromontera telekomunikacyjnych urządzeń
zasilających 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
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 w Polsce nie przygotowuje się
kandydatów do pracy w zawodzie elektromonter telekomunikacyjnych urządzeń zasilających.
Kompetencje przydatne do wykonywania tego zawodu można uzyskać, podejmując kształcenie:
 w branżowej szkole I stopnia w pokrewnym zawodzie monter sieci i urządzeń
telekomunikacyjnych,
 na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (dla dorosłych) w zakresie kwalifikacji EE.06
Uruchamianie i utrzymanie sieci telekomunikacyjnych, wyodrębnionej w zawodzie technik
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telekomunikacji) lub EE.10 Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci
teleinformatycznych, wyodrębnionej w zawodzie technik teleinformatyk.
Kwalifikacyjne kursy zawodowe (dla dorosłych) umożliwiające potwierdzanie kwalifikacji przydatnych
do pracy w zawodzie elektromonter telekomunikacyjnych urządzeń zasilających, tj. EE.06
Uruchamianie i utrzymanie sieci telekomunikacyjnych, EE.10 Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie
urządzeń i sieci teleinformatycznych, oferowane są przez:
 publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe,
 niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych, prowadzące kształcenie
zawodowe,
 publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego,
ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 instytucje rynku pracy prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową,
 podmioty prowadzące działalność oświatową na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców.
Kwalifikacje EE.06, EE.10 potwierdzają (również w trybie eksternistycznym) Okręgowe Komisje
Egzaminacyjne.
Kompetencje przydatne do wykonywania zawodu elektromontera telekomunikacyjnych urządzeń
zasilających można także uzyskać w systemie rzemieślniczego przygotowania zawodowego,
w zawodzie pokrewnym elektryk lub elektromechanik. Tytuły czeladnika i mistrza w tych zawodach,
po spełnieniu wymagań formalnych i zdaniu egzaminu, potwierdzają Izby Rzemieślnicze.
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) oraz Izby
Rzemieślnicze (do świadectwa czeladniczego i dyplomu mistrzowskiego), co ma istotne znaczenie
w przypadku poszukiwania pracy za granicą.
Istnieje także możliwość potwierdzania kwalifikacji rynkowej „Elektryk – dyplom mistrzowski”,
zgodnie z zasadami walidacji i certyfikacji kwalifikacji rynkowych wprowadzonych do Zintegrowanego
Rejestru Kwalifikacji.
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., ulegają zmianie dotychczasowe symbole kwalifikacji
wyodrębnione w zawodach szkolnictwa zawodowego 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.

Szkolenie
Szkolenia w zawodzie elektromonter telekomunikacyjnych urządzeń zasilających oferują m.in.:
 dostawcy/producenci telekomunikacyjnych urządzeń zasilających oraz firmy specjalizujące się
w instalowaniu, serwisowaniu oraz naprawach tego rodzaju urządzeń,
 pracodawcy w ramach wewnętrznych szkoleń,
 instytucje szkoleniowe,
 stowarzyszenia i organizacje branżowe.
Przykładowa tematyka szkoleń może dotyczyć:
 obsługi i konserwacji telekomunikacyjnych urządzeń zasilających/telekomunikacyjnych,
 zasad montażu i uruchamiania urządzeń zasilających/telekomunikacyjnych,
 diagnozowania usterek w sieciach i urządzeniach,
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przepisów BHP i zagrożeń na stanowisku pracy (np. związanych z pracą na wysokości).

Organizatorzy tych szkoleń poświadczają uzyskane przez uczestników kompetencje stosownymi
certyfikatami/zaświadczeniami.
WAŻNE:
Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach
zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.03.2019]:
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
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 (2019 r.) wynagrodzenie osób pracujących w zawodzie elektromonter telekomunikacyjnych
urządzeń zasilających jest zróżnicowane i z reguły zawiera się w przedziale od 2700 zł do 4700 zł
brutto miesięcznie w przeliczeniu na jeden etat.
Poziom wynagrodzeń uzależniony jest m.in. od zajmowanego stanowiska i wynosi (ramowo):
 na stanowiskach o niższym poziomie wymagań (monter) ok. 2850 zł brutto,
 na stanowiskach wymagających wyższych kompetencji (pracownik samodzielny, brygadzista) od
3000 zł do 3700 zł brutto,
 na stanowiskach kierowniczych wiążących się z większą odpowiedzialnością i zarządzaniem
kilkoma zespołami od 3800 zł do 4900 zł brutto.
Ponadto poziom wynagrodzeń osób wykonujących zawód elektromonter telekomunikacyjnych
urządzeń zasilających uzależniony jest m.in. od:
 szczegółowego zakresu zadań i odpowiedzialności na danym stanowisku,
 wykształcenia i stażu pracy osoby wykonującej tę pracę,
 sytuacji na lokalnym rynku pracy,
 rodzaju pracodawcy (prywatny, publiczny, krajowy, zagraniczny),
 wielkości i kapitału firmy,
 regionu zatrudnienia,
 zasięgu operacyjnego danego pracodawcy.
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

17

INFORMACJA O ZAWODZIE – Elektromonter telekomunikacyjnych urządzeń zasilających 741217
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 elektromonter telekomunikacyjnych urządzeń zasilających istnieje możliwość
zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.
Warunkiem niezbędnym 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 posiadana wada jest skorygowana odpowiednimi
aparatami słuchowymi umożliwiającymi prawidłowy odbiór odgłosów pracujących maszyn
i narzędzi oraz sygnalizacji ostrzegawczej,
 z zaburzeniami głosu, mowy (03-L), jeśli umożliwiają skuteczny kontakt interpersonalny
i komunikację,
 z 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.
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 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
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Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 545).
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 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1466, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 2062, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1954, 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 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn.
zm.).
Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1267, 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 Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
(Dz. U. poz. 1663).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy
programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 860, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. 622, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu
czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych
przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. poz. 89, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk
drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym –
poziomy 1–8 (Dz. U. poz. 537).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 227).
Rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. poz. 492).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia
2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.).
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).
Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie
włączenia kwalifikacji rynkowej „Elektryk – dyplom mistrzowski” do Zintegrowanego Systemu
Kwalifikacji (M.P. poz. 1272).
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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
Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie (kształcenie według podstawy
programowej z 2017 r.) technik telekomunikacji 352203:
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/352203.pdf
Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie (kształcenie według podstawy
programowej z 2017 r.) technik teleinformatyk 351103:
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/351103.pdf
Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie (kształcenie według podstawy
programowej z 2017 r.) monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 742202:
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/742202.pdf
Kwalifikacja rynkowa „Elektryk – dyplom mistrzowski” w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji:
https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/frontend/index.php?r=kwalifikacja%2Fview&id=12347
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Portal i forum telekomunikacyjne: http://halohalo.pl
Portal informacyjny branży telekomunikacyjnej: http://www.telko.in
Portal Telekomunikacyjny: https://www.telix.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
Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS: http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardyorzecznictwa-lekarskiego-zus
Telekomunikacyjny serwis informacyjny: https://www.telepolis.pl
Urząd Komunikacji Elektronicznej: https://www.uke.gov.pl
Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji: https://www.sbt.org.pl
Stowarzyszenie Elektryków Polskich: https://www.sep.com.pl
Stowarzyszenie Inżynierów Telekomunikacji: https://sit.org.pl
Wyszukiwarka opisów zawodów: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacjazawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow
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Związek Rzemiosła Polskiego – Wykaz standardów egzaminacyjnych: https://zrp.pl/dzialalnosczrp/oswiata-zawodowa/egzaminy/standardy-egzaminacyjne/wykaz-standardow-egzaminacyjnych

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

Definicja pojęcia

Awans zawodowy

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

Czynności
zawodowe

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

Edukacja formalna

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

Edukacja
pozaformalna

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

Efekty uczenia się

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

Europejskie Ramy
Kwalifikacji (ERK)

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

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.
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Kompetencja
zawodowa

Jest to układ wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do wykonywania,
w ramach wydzielonego zakresu pracy w zawodzie zestawu zadań zawodowych. Posiadanie jednej
lub kilku kompetencji zawodowych powinno umożliwić zatrudnienie na co najmniej jednym
stanowisku pracy w zawodzie.

Kwalifikacja

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

Polska Rama
Kwalifikacji (PRK)

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

Potwierdzanie
kompetencji

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

Sektorowa Rama
Kwalifikacji (SRK)

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

Sprawności
sensomotoryczne

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

Stanowisko pracy

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

Tytuł zawodowy

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

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).
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Zadanie zawodowe

Zawód

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.

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.edu.pl

Zintegrowany
Rejestr Kwalifikacji
(ZRK)

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

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

Nazwa pojęcia

Definicja

Źródło

Amperomierz

Urządzenie do pomiaru natężenia prądu
w obwodzie elektrycznym.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://sjp.pwn.pl/szukaj/amp
eromierz.html
[dostęp: 31.03.2019]

2

Bateria, akumulator

Źródło energii elektrycznej wytwarzanej przez
bezpośrednie przetwarzanie energii chemicznej,
które składa się z jednego albo kilku:
a) pierwotnych ogniw baterii nienadających się do
powtórnego naładowania, b) wtórnych ogniw
baterii nadających się do powtórnego naładowania.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.
nsf/download.xsp/WDU20090
790666/O/D20090666.pdf
[dostęp: 31.03.2019]

3

Dokumentacja
techniczna

Jeden z rodzajów dokumentacji nieaktowej.
Występuje w postaci opisów technicznych, obliczeń
konstrukcyjnych, rysunków, planów, kosztorysów
i harmonogramów. Dokumentacja techniczna służy
m.in.: do realizacji inwestycji, utrzymania obiektów
w dobrym stanie technicznym, do produkcji
określonych wyrobów.

Klimkiewicz S.: Rodzaje
współczesnej dokumentacji.
[W:] Kancelaria i archiwum
zakładowe, Warszawa 2000

4

Infrastruktura
telekomunikacyjna

Urządzenia telekomunikacyjne, oprócz
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz
w szczególności linie telekomunikacyjne, kanalizacje
kablowe, słupy, wieże, maszty, kable, przewody oraz
osprzęt, wykorzystywane do zapewnienia
telekomunikacji.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.
nsf/download.xsp/WDU20041
711800/U/D20041800Lj.pdf
[dostęp: 31.03.2019]

5

Instrukcja obsługi

Ulotka, broszura zawierająca zasady działania
i obsługi jakiegoś urządzenia.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://sjp.pwn.pl/sjp/instrukcj
a;2466413.html
[dostęp: 31.03.2019]
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6

Moduł zasilający

Autonomiczne urządzenie, które na wyjściu
wytwarza wymagane przez zasilane nim urządzenia
odpowiedni prąd i napięcie pochodzące z napięcia
i prądu po stronie wejściowej modułu zasilającego.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://elektronikab2b.pl/tech
nika/3849-zasilanie-systemowtelekomunikacyjnychnapieciami-48v-i-24v
[dostęp: 31.03.2019]

7

Multimetr

Wielozakresowy miernik elektryczny, zwykle
elektroniczny, przeznaczony do pomiaru wielu
różnych wielkości elektrycznych i nieelektrycznych
(np. natężenia i napięcia prądu, rezystancji,
temperatury).

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://sjp.pwn.pl/szukaj/multi
metr.html
[dostęp: 31.03.2019]

8

Opaska antystatyczna

Opaska, zwykle zakładana na nadgarstek i podpinana
do elementu mogącego służyć jako uziemienie,
zmniejszająca (lub całkowicie neutralizująca)
nagromadzony ładunek elektryczny.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://elektronikab2b.pl/tech
nika/1929-niszczaca-silawyladowan-elektrostatycznych
[dostęp: 31.03.2019]

9

Podzespół zasilający

Element lub zespół elementów elektronicznych,
elektrycznych lub elektromechanicznych wchodzący
w skład modułu zasilającego.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://elektronikab2b.pl/tech
nika/3849-zasilanie-systemowtelekomunikacyjnychnapieciami-48v-i-24v
[dostęp: 31.03.2019]

10

Połączenie elektryczne

Trwałe scalenie dwóch lub więcej elementów
przewodzących prąd elektryczny w celu zapewnienia
bezprzerwowego przepływu prądu elektrycznego.
Wykonywane najczęściej za pomocą technik
skręcania, zaciskania ,lutowania, zgrzewania.

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

11

Prostownik

Element lub zestaw elementów elektronicznych
służący do zamiany napięcia przemiennego na
napięcie jednego znaku, które po dalszym
odfiltrowaniu może być zmienione na napięcie stałe.

Cedro M., Wilczkowski D.
Pomiary elektryczne
i elektroniczne Podstawa
programowa 2017. WKŁ,
Warszawa 2017

12

Przetwornica

Urządzenie elektryczne lub elektromechaniczne
pozwalające na zasilanie odbiorników energii
elektrycznej z układów zasilających, których
parametry prądowo-napięciowe nie pozwalają na
bezpośrednie połączenie z odbiornikiem. Jej
zadaniem jest zmiana wartości natężenia i napięcia
w sposób odpowiadający wymaganiom zasilanego
odbiornika, z możliwie najmniejszymi stratami mocy.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
http://www.elektro.info.pl/art
ykul/id6000,zasilaczeimpulsowe-dla-ukladowautomatykiprzemyslowej?print=1
[dostęp: 31.03.2019]

13

Schemat blokowy

Schemat blokowy jest to układ figur
geometrycznych (nazywanych blokami)
odzwierciedlających główne moduły opisywanego
tym schematem urządzenia, połączonych ze sobą
odcinkami prostymi lub łamanymi odpowiadającym
jego fizycznym połączeniom elektrycznym.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://encyklopedia.pwn.pl/h
aslo/schematblokowy;3972970.html
[dostęp: 31.03.2019]

14

Schemat ideowy

Schemat ideowy jest to układ wszystkich
elementów elektrycznych i/lub elektronicznych
danego urządzenia przedstawiający ich wzajemne
połączenie bez odwzorowania ich fizycznego
położenia w urządzeniu. Daje możliwość
zrozumienia zasady działania urządzenia, a także
pozwala na modyfikację i serwisowanie. Zawiera
pełny opis typów i wartości elementów.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://encyklopedia.pwn.pl/sz
ukaj/Schemat-ideowy.html
[dostęp: 31.03.2019]
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15

Schemat montażowy

Rysunek odwzorowujący fizyczne położenie
wszystkich elementów elektrycznych i/lub
elektronicznych danego urządzenia oraz ich
wzajemne połączenia. Daje możliwość budowania,
modyfikacji i serwisowania opisanego nim
urządzenia, systemu sieci. Zawiera pełny opis typów
i wartości elementów.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
http://elektroenergetyka.pl/up
load/file/2015/3/arch_marzec
_2015.pdf
[dostęp: 31.03.2019]
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Siłownia
telekomunikacyjna

Podstawowy i najpowszechniej stosowany systemem
zasilania urządzeń telekomunikacyjnych, przy czym
musi być to zasilanie niezawodne, bezprzerwowe, na
stałym poziomie i bez żadnych zakłóceń.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
http://inzynierbudownictwa.co
m.pl/drukuj,10246
[dostęp: 31.03.2019]
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Stabilizator napięcia

Układ elektroniczny, którego zadaniem jest
utrzymywanie na wyjściu stałego napięcia
niezależnie od obciążenia układu i wahań napięcia
zasilającego.

https://ea.elportal.pl/stabilizat
ory.html
[dostęp: 31.03.2019]
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Szafa zasilająca

Szafa przystosowana do instalacji w jej wnętrzu
zespołu prostowników, baterii akumulatorów,
elementów dystrybucji mocy, elementów
ogrzewania i wentylacji wnętrza szafy. Szafa
zapewnia ochronę zainstalowanych w niej urządzeń
przed negatywnym wpływem czynników
zewnętrznych oraz uniemożliwia dostęp do urządzeń
osobom nieuprawnionym.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://automatykab2b.pl/tem
at-miesiaca/45493-klimat-podkontrola-czesc-1-od-urzadzendo-szafprzemyslowych/strona/1
[dostęp: 31.03.2019]
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Telekomunikacyjne
systemy zasilania

Zestaw urządzeń, modułów, podzespołów
elektroenergetycznych i elektronicznych oraz
związanych z nimi zabezpieczeń zapewniających
niezawodne, bezprzerwowe, na stałym poziomie
i bez żadnych zakłóceń stałoprądowe zasilanie
prądem stałym zasilania 24 V DC lub 48V DC.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://encyklopedia.pwn.pl/sz
ukaj/Telekomunikacyjneurządzenia-zasilające.html
[dostęp: 31.03.2019]
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Transformator

Urządzenie elektryczne przeznaczone do
przetwarzania energii elektrycznej prądu
przemiennego o określonym napięciu na energię
elektryczną o innym lub takim samym napięciu.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://www.elektroda.pl/rtvf
orum/topic1761772.html
[dostęp: 31.03.2019]
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Uprawnienia
elektryczne SEP do 1kV

Podstawowy typ uprawnień zdefiniowanych
przepisami prawa uprawniający do
eksploatacji/dozorowania urządzeń, instalacji i sieci
elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż
1kV.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.
nsf/download.xsp/WDU20030
890828/O/D20030828.pdf
[dostęp: 31.03.2019]
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Urządzenie rozdzielczo-zabezpieczające

Ogólna nazwa aparatów elektrycznych, a także
zespołów tych aparatów ze związanym
wyposażeniem, wewnętrznymi połączeniami,
osprzętem, obudowami i konstrukcjami
wsporczymi, służących do łączenia, sterowania,
pomiaru, zabezpieczeń i regulacji pracy obwodów
elektrycznych.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://www.elektroda.pl/rtvf
orum/topic1761772.html
[dostęp: 31.03.2019]
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Urządzenie zasilające

Urządzenie służące do zasilania urządzeń
elektrycznych, zbudowane z układu
transformatorów, prostowników, przetwornic,
stabilizatorów napięcia, urządzeń rozdzielczo-zabezpieczających. Przykładami
telekomunikacyjnych urządzeń zasilających są: szafa
zasilająca, siłownia telekomunikacyjna itp.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://encyklopedia.pwn.pl/sz
ukaj/Urządzeniezasilające.html
[dostęp: 31.03.2019]
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Woltomierz

Przyrząd do mierzenia napięcia prądu
elektrycznego.

https://sjp.pwn.pl/slowniki/wo
ltomierz.html
[dostęp: 31.03.2019]
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Zespół prądotwórczy

Zespół prądotwórczy jest to zestaw funkcjonalnie
połączonych wielu elementów służących do
awaryjnego zasilania energią elektryczną obiektów
o zwiększonej niezawodności zasilania (m.in. banki,
centra przetwarzania danych, systemy
telekomunikacyjne, szpitale itp.).

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