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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Blacharz budowlany 721302

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu


Blacharz pokryć dachowych.

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


7213 – Sheet metal workers.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):


Sekcja F – Budownictwo.

1.4. Notka metodologiczna, autorzy i eksperci opiniujący
Notka metodologiczna
Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:
 analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe), źródeł internetowych oraz
wyników badań i analiz prowadzonych w projekcie 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:




Danuta Jasińska – WIW Sp. z o.o., Warszawa.
Arkadiusz Kowalski – Budmat Bogdan Więcek, Płock.
Jarosław Sitek – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:




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

Recenzenci:



Leszek Kucharski – Zespół Szkół Samochodowych, Radom.
Jolanta Skoczylas – Zespół Szkół Budowlanych, Radom.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Bartłomiej Chrzanowski – Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa, Warszawa.
Waldemar Mazan – Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości, Warszawa.
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Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.
WAŻNE:
W tekście opisu informacji o zawodzie występują podkreślenia wybranych określeń wraz z indeksem górnym,
który wskazuje numer definicji w słowniku branżowym w punkcie 7.2.

2. OPIS ZAWODU
2.1. Synteza zawodu
Blacharz budowlany wykonuje operacje blacharskie1 polegające na obróbce i kształtowaniu
elementów z blach, służące do prawidłowego wykonania pokryć dachowych9. Ponadto naprawia
je i konserwuje. Montuje systemy odwodnienia dachów oraz obróbki blacharskie6.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Blacharz budowlany wykonuje roboty związane z przygotowaniem elementów z blachy, demontuje,
naprawia i montuje pokrycia dachowe oraz obróbki z blachy.
Blacharz budowlany montuje urządzenia do odprowadzania wody, instalacje z blach stalowych,
aluminiowych, miedzianych oraz elementy pokryć i instalacji z blachy. Demontuje, montuje
i naprawia elementy pokryć blacharskich o charakterze zabytkowym i artystycznym.
Głównym wytworem pracy blacharza budowlanego są pokrycia dachowe oraz opierzenia i instalacje.
Do jego zadań należy czytanie planów technicznych, wykonywanie pomiarów, sprawdzanie jakości
materiałów, obróbka i kształtowanie elementów z blach i profili (cięcie, kształtowanie), łączenie
(nitowanie, klejenie, połączenia śrubowe i za pomocą zamków) oraz demontaż i montaż elementów
z blachy.
Sposoby wykonywania pracy
Blacharz budowlany w zależności wykonuje prace ręcznie lub mechanicznie z zastosowaniem
odpowiednich narzędzi i urządzeń. Jego praca polega na:
 posługiwaniu się informacjami zawartymi w dokumentacji projektowej2, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych11 dotyczących wykonywania pokryć dachowych,
 wykonywaniu operacji cięcia i kształtowania blachy zgodnie z wzornikiem i rysunkiem
technicznym,
 wykonywaniu pokrycia dachowego z blachy oraz naprawianiu i konserwowaniu pokrycia
dachowego,
 montowaniu i naprawianiu systemów odwodnienia dachów oraz obróbek blacharskich,
 zabezpieczaniu na placu budowy7materiałów przeznaczonych do robót blacharskich,
 współpracy z wykonawcami robót towarzyszących oraz z kierownictwem3 i nadzorem budowy,
 dbaniu o jakość wykonania zadań zawodowych, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia,
ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa w miejscu pracy.
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
Miejscem pracy blacharza budowlanego jest warsztat blacharski oraz obiekty budowlane4. Pracę
może wykonywać przez cały rok w pomieszczeniach warsztatowych lub halach produkcyjnych.
W przypadku obiektów budowlanych praca często wykonywana jest na wysokościach w zmiennych
warunkach atmosferycznych.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Blacharz budowlany w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:
 sprzęt do pomiarów (miary, łaty, poziomnice tradycyjne lub laserowe) i trasowania12 (rysiki,
macki, przymiary, cyrkle, kątownik budowlany, sznur traserski, szablon traserski, przymiar
do rozstawu łat i desek),
 narzędzia do tępienia ostrych krawędzi blach (gradownik),
 narzędzia do cięcia ręcznego blach: nożyce blacharskie proste, uniwersalne lewe i prawe,
otworowe lewe i prawe, przelotowe do cięcia arkuszy blach, tzw. pelikany, piłka ręczna
do poprzecznego cięcia rąbków, nożyce elektryczne, nożyce elektryczne skokowe (niblery),
 narzędzia do montażu i kształtowania ręcznego blach: młotek blacharski drewniany, gumowy,
z końcówkami z tworzywa sztucznego, szczypce blacharskie proste, odgięte 90°, odgięte 45°,
szczypce blacharskie samozaciskowe, szczypce Morse’a, szczypce uniwersalne, czołowe (obcęgi),
kształtownik okapu, zaciskacz okapu, zaginacz rąbka pojedynczego i podwójnego, dziurkarka,
odsadzarka, nitownica, nitownica do nitonakrętek, wiertarko-wkrętarka akumulatorowa,
wiertarka elektryczna, komplet wierteł do metalu i betonu, zestaw wkrętaków, kluczy i bitów,
fałdownik, zaginadła dachowe (szelajzy), lutownica, karbownica, wyrywacz do łat i desek,
giętarka do haków rynnowych, otwieracz rąbka, palnik gazowy do papy, wałek silikonowy
dociskowy do wytopów, gwoździarka, bender do zaginania długich blach,
 maszyny, urządzenia, sprzęt i narzędzia do kształtowania i wykonywania elementów, wyrobów
oraz pokryć z blachy: nożyce gilotynowe, nożyce dźwigniowe, nożyce krążkowe, krawędziarka,
zwijarka walcowa, zwijarka krawędziowa, przygniatarka, zaginarka, żłobiarka z kompletem
krążków, szlifierka stołowa, wiertarka stołowa, szlifierka kątowa,
 urządzenia do podnoszenia (winda dekarska), a także urządzenia zabezpieczające, drabiny,
rusztowania10, pomosty robocze i podesty ruchome.
Organizacja pracy
Blacharz budowlany wykonuje z reguły pracę w zespołach kilkuosobowych pod nadzorem
brygadzisty. Przy pracy na wysokości – tylko w zespole. Praca jest realizowana w systemie
jednozmianowym. Od wiosny do jesieni wydłuża się często do 10 godzin dziennie. Blacharz
budowlany może wykonywać pracę w warsztacie blacharskim, na zewnątrz i wewnątrz obiektów
budowlanych oraz na wolnym powietrzu.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
Blacharz budowlany w działalności zawodowej może być narażony na następujące czynniki
powodujące zagrożenia:
 czynniki mogące powodować wypadki: praca na wysokości (możliwość urazów w wyniku upadku
podczas wchodzenia i schodzenia, a także pracy na wysokości), spadające elementy dachu,
materiały budowlane, gruz lub narzędzia, ogień pod pojemnikiem z lepikiem, środki łatwopalne
i czyszczące – możliwość poparzeń, prąd elektryczny – możliwość porażenia od wadliwego
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sprzętu oraz napowietrznych linii energetycznych, ostre krawędzie blach i innych materiałów,
urządzenia opalane gazem (palniki do zgrzewania pap – możliwość poparzenia i wybuchu),
urządzenia do lutowania – możliwość poparzenia,
czynniki fizyczne: promieniowanie UV – możliwość uszkodzenia wzroku i skóry, nadmierny hałas
i wibracje miejscowe – możliwość uszkodzenia słuchu i zespołu wibracyjnego, zmienne warunki
atmosferyczne podczas pracy na zewnątrz – możliwość udaru słonecznego, odmrożeń, ostrych
i przewlekłych chorób układu oddechowego,
czynniki chemiczne i pyły: rozpuszczalniki, kwasy do wytrawiania powierzchni, preparaty
uszczelniające i ich opary – możliwość zatrucia, pył powstający w trakcie wykonywania prac
mechanicznych – możliwość chorób układu oddechowego,
czynniki biologiczne: odchody ptaków i gryzoni oraz zawarte w nich mikroorganizmy – możliwość
skórnych reakcji uczuleniowych i chorób zakaźnych, pasożyty gniazd ptasich – możliwość różnych
problemów zdrowotnych,
czynniki ergonomiczne, psychospołeczne i związane z organizacją pracy: wymuszona pozycja ciała
– możliwość dolegliwości bólowych wynikających z przeciążenia układu mięśniowo-szkieletowego, nadmierny wysiłek fizyczny podczas przenoszenia ciężkich lub nieporęcznych
przedmiotów – możliwość urazów, przedłużający się stan lęku wysokości, a także odczuwalna
konieczność ukrywania lęku przed współpracownikami i przełożonymi – możliwość stresu
psychicznego.

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód blacharz budowlany ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
 dobra ogólna wydolność fizyczna,
 sprawność układu kostno-stawowego,
 sprawność narządu wzroku,
 sprawność narządów równowagi,
 sprawność układu oddechowego;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 zręczność rąk i palców,
 rozróżnianie barw,
 czucie dotykowe,
 zmysł równowagi,
 brak lęku przed wysokością;
w kategorii sprawności i zdolności
 zdolność koncentracji uwagi,
 podzielność uwagi,
 uzdolnienia techniczne,
 gotowość do współdziałania i podporządkowania się;
w kategorii cech osobowościowych
 dokładność,
 samokontrola,
 odpowiedzialność i zdyscyplinowanie,
 wytrzymałość na długotrwały wysiłek.
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Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
Blacharz budowlany musi mieć dobre zdrowie i sprawność ruchową, gdyż jego praca wymaga
znaczącego wysiłku fizycznego i wykonuje ją często na wysokości i w zmiennych warunkach
atmosferycznych.
Przeciwwskazaniami do pracy w zawodzie blacharz budowlany są m.in.:
 zaburzenia równowagi,
 lęk wysokości,
 padaczka,
 wady wzroku i słuchu niepoddające się korekcji,
 choroby ograniczające sprawność ruchową,
 choroby układu krążenia.
Ze względu na wykonywanie pracy na wysokości blacharz budowlany musi posiadać orzeczenie
lekarskie do prac na wysokości.
WAŻNE:
O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

2.5. Wykształcenie, tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane
do podjęcia pracy w zawodzie
Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie
Przy zatrudnianiu w zawodzie blacharz budowlany preferowane jest wykształcenie zawodowe
(branżowa szkoła I stopnia – dawniej zasadnicza szkoła zawodowa) o profilu budowlanym, albo
wykształcenie podstawowe lub gimnazjalne, jeśli kandydaci do pracy w tym zawodzie posiadają
potwierdzoną przez pracodawcę co najmniej dwuletnią praktykę w zakresie robót blacharskich.
Pracę w zawodzie blacharz budowlany może wykonywać również osoba, która:
 została przyuczona do zawodu,
 uzyskała doświadczenie w trakcie pracy,
 odbyła szkolenie zorganizowane w firmie specjalizującej się w pracach blacharskich,
w wyspecjalizowanym ośrodku szkoleniowym.
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie
Podjęcie pracy w zawodzie blacharz budowlany ułatwiają:
 posiadanie świadectwa czeladniczego i dyplomu mistrzowskiego w pokrewnym zawodzie
blacharz lub blacharz izolacji przemysłowych, nadawanego w ramach kształcenia rzemieślniczego,
po zdaniu egzaminu organizowanego przez Izby Rzemieślnicze,
 posiadanie potwierdzonych kwalifikacji zawodowych, po zdaniu egzaminu organizowanego przez
Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, w zawodzie pokrewnym (szkolnym) blacharz lub blacharz
izolacji przemysłowych,
 suplementy Europass (w języku polskim i angielskim) do tychże dokumentów,
 posiadanie certyfikatów i świadectw potwierdzających udział w szkoleniach w zakresie: montażu
pokryć dachowych w określonym systemie, montażu systemów orynnowania, montażu okien
i wyłazów połaciowych,
 posiadanie uprawnienia operatora wózków widłowych,
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posiadanie uprawnienia do montażu i demontażu rusztowań budowlanych,
posiadanie prawa jazdy kategorii B.

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
Pracownik w zawodzie blacharz budowlany ma możliwość:
 rozpocząć pracę od stanowiska pomocnika, a następnie wraz z nabyciem doświadczenia
zawodowego awansować na samodzielne stanowisko,
 po nabyciu doświadczenia zawodowego, mając zdolności i umiejętności organizacyjne oraz pracy
z ludźmi – awansować na stanowisko brygadzisty nadzorującego pracę małego zespołu
pracowników,
 założyć i prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług blacharskich,
 dalej kształcić się w szkole branżowej II stopnia lub technikum, a następnie po zdaniu matury
i ewentualnym ukończeniu uczelni wyższej na kierunku budowlanym awansować na stanowisko
kierownicze,
 rozszerzać swoje kompetencje zawodowe poprzez kształcenie lub szkolenie w zawodach
pokrewnych,
 doskonalić swoje umiejętności, uczestnicząc w branżowych szkoleniach oraz organizowanych
przez pracodawców dotyczących pokryć dachowych.
Możliwości potwierdzania kompetencji
Obecnie (2018 r.) w zawodzie blacharz budowlany istnieje możliwość potwierdzania kompetencji
w szkolnym zawodzie (pokrewnym) blacharz, w zakresie kwalifikacji: MG.25 Wykonywanie i naprawa
elementów, wyrobów oraz pokryć z blachy, oraz w zawodzie szkolnym blacharz izolacji
przemysłowych, w zakresie kwalifikacji: BD.02 Wykonywanie płaszczy ochronnych z blachy oraz
konstrukcji wsporczych i nośnych izolacji przemysłowych.
Alternatywną drogę potwierdzania kompetencji w zawodach blacharz oraz blacharz izolacji
przemysłowych oferuje system nauki zawodu w rzemiośle, który umożliwia zdobycie tytułu
czeladnika, a następnie mistrza w tych zawodach. Dokumentami potwierdzającymi te tytuły
są odpowiednio: świadectwo czeladnicze oraz dyplom mistrzowski.
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 blacharz budowlany może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe
w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
S

Technik budownictwa
Dekarz
S
Blacharz
S
Blacharz izolacji przemysłowych

Kod zawodu
311204
712101
721301
721303
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3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie blacharz budowlany wykonuje różnorodne zadania, do których należą
w szczególności:
Z1 Wykonywanie wyrobów i elementów z blachy.
Z2 Naprawianie wyrobów i elementów wykonanych z blachy.
Z3 Wykonywanie pokryć dachowych z blachy.
Z4 Montowanie obróbek blacharskich i systemów odwodnienia dachu.
Z5 Naprawianie pokryć dachowych z blachy, obróbek blacharskich i systemów odwodnienia dachu.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Wykonywanie i naprawianie wyrobów i elementów
wykonanych z blachy
Kompetencja zawodowa Kz1: Wykonywanie i naprawianie wyrobów i elementów wykonanych
z blachy obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, do realizacji których wymagane
są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z1

Wykonywanie wyrobów i elementów z blachy

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚC I – potrafi:






















Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ochrony
środowiska i ergonomii w zakresie wykonywania
wyrobów i elementów z blachy;
Zasady obsługi i przeznaczenie narzędzi, sprzętu
i maszyn stosowanych do wykonywania
wyrobów i elementów z blachy;
Podstawy wytrzymałości materiałów
budowlanych;
Właściwości fizyczne i chemiczne materiałów
budowlanych;
Materiały metalowe i niemetalowe oraz
pomocnicze stosowane w pracach blacharskich;
Podstawy rysunku technicznego w zakresie
blacharstwa budowlanego użytkowego;
Jednostki miar i podstawowe pomiary
warsztatowe;
Zasady trasowania linii cięcia i gięcia;
Operacje podstawowe obróbki ręcznej
i mechanicznej;
Budowę typowych elementów i wyrobów
wykonanych z blachy;
5
Zasady obróbki plastycznej blachy ;
Rodzaje połączeń elementów metalowych
i niemetalowych stosowanych do wykonywania
elementów i wyrobów z blachy;
Przyczyny korozji;
Metody zabezpieczania przed korozją
elementów wykonanych z blach;
Kryteria kontroli wykonania elementów
i wyrobów z blachy.
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Stosować zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż.,
ochrony środowiska i ergonomii w zakresie
wykonywania wyrobów i elementów z blachy;
Dobierać narzędzia i maszyny do wykonania
elementów z blachy;
Dobierać materiały budowlane pod względem
wytrzymałości;
Dobierać materiały budowlane pod względem
właściwości fizycznych i chemicznych;
Stosować materiały metalowe niemetalowe oraz
pomocnicze w pracach blacharskich;
Posługiwać się dokumentacją techniczną
wyrobów blacharskich;
Szkicować wyroby blacharskie;
Wykonywać podstawowe obliczenia
warsztatowe potrzebne do wykonania wyrobów
z blachy;
Trasować linie cięcia i gięcia blach;
Wykonywać operacje blacharskie cięcia i gięcia
blach;
Wytwarzać typowe elementy i wyroby z blachy;
Stosować obróbkę plastyczną blach;
Łączyć elementy i wyroby z blachy;
Zabezpieczać przed korozją elementy wykonane
z blach;
Kontrolować jakość wykonania elementów
i wyrobów z blachy.
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Z2

Naprawianie wyrobów i elementów wykonanych z blachy

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Rodzaje uszkodzeń do naprawy wyrobów
i elementów wykonanych z blachy;
Zakres robót do naprawy wyrobów
i elementów wykonanych z blachy;
Techniki naprawy elementów pokryć dachowych,
systemów odwodnień i obróbek blacharskich;
Materiały do naprawy wyrobów
i elementów wykonanych z blach.









Rozpoznawać rodzaje uszkodzeń do naprawy
wyrobów i elementów wykonanych z blachy;
Dobierać technologię naprawy wyrobów
i elementów wykonanych z blachy;
Ustalać zakres prac do naprawy wyrobów
i elementów wykonanych z blachy;
Dobierać materiały do naprawy wyrobów
i elementów wykonanych z blachy;
Naprawiać elementy pokryć dachowych z blachy;
Naprawiać elementy obróbek blacharskich,
Naprawiać elementy systemów odwodnień
dachów;
Kontrolować jakość wykonania naprawy
wyrobów i elementów wykonanych z blachy.

3.3. Kompetencja zawodowa Kz2: Wykonywanie i naprawianie pokryć dachowych z blachy
oraz montowanie obróbek blacharskich i systemów odwodnienia dachu
Kompetencja zawodowa Kz2: Wykonywanie i naprawianie pokryć dachowych z blachy oraz
montowanie obróbek blacharskich i systemów odwodnienia dachu obejmuje zestaw zadań
zawodowych Z3, Z4, Z5, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z3 Wykonywanie pokryć dachowych z blachy
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:
















Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ochrony
środowiska i ergonomii w zakresie wykonywania
pokryć dachowych z blachy;
Warunki wykonania i odbioru pokryć dachowych
z blachy;
Zasady zabezpieczania i oznakowania robót przy
wykonywaniu pokrycia z blachy;
Wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej
dachów – współczynnik przenikania ciepła
dachu;
Materiały do wykonania pokryć dachowych
z blachy ze względu na pochylenie połaci
8
dachowej ;
Proces przygotowywania materiałów
blacharskich do montażu;
Techniki montażu pokrycia z różnych blach;
13
Techniki wentylacji dachów ;
Kryteria kontroli wykonania pokryć dachowych
z blachy.
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Stosować zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż.,
ochrony środowiska i ergonomii w zakresie
wykonywania pokryć dachowych z blachy;
Odczytywać informacje zawarte w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robót budowlanych dotyczących
wykonywania pokryć dachowych z blachy;
Dobierać narzędzia i sprzęt do wykonania pokryć
dachowych z blachy;
Zabezpieczać i oznakowywać miejsca montażu
pokryć dachowych z blachy;
Określać wymagania dotyczące izolacyjności
cieplnej dachów – współczynnik przenikania
ciepła dachu;
Dobierać materiały do wykonywania pokryć
dachowych z blachy ze względu na pochylenie
połaci dachowej;
Układać pokrycia dachowe z różnych blach;
Stosować techniki wentylacji dachów;
Przestrzegać warunków wykonania i odbioru
pokryć dachowych z blachy;
Kontrolować jakość wykonania pokryć
dachowych z blachy.
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Z4 Montowanie obróbek blacharskich i systemów odwodnienia dachu
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:












Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ochrony
środowiska i ergonomii w zakresie montowania
obróbek blacharskich i systemów odwodnienia
dachu;
Narzędzia i sprzęt do wykonania montowania
obróbek blacharskich i systemów odwodnienia
dachu;
Technologie montażu obróbek blacharskich
i systemów odwodnienia dachu;
Materiały i elementy do wykonania obróbek
blacharskich;
Systemy odwodnień dachów;
Kryteria kontroli wykonania montażu obróbek
blacharskich i systemów odwodnienia dachu.









Stosować zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż.,
ochrony środowiska ergonomii w zakresie
montowania obróbek blacharskich i systemów
odwodnienia dachu;
Dobierać narzędzia i sprzęt do wykonania
montowania obróbek blacharskich i systemów
odwodnienia dachu;
Dobierać materiały i elementy do wykonania
obróbek blacharskich;
Wykonywać obróbki blacharskie dachów
i elementów obiektu budowlanego;
Dobierać systemy odwodnień dachów;
Wykonywać montaż systemów odwodnień
dachów;
Kontrolować jakość wykonania montażu
obróbek blacharskich i systemów odwodnienia
dachu.

Z5 Naprawianie pokryć dachowych z blachy, obróbek blacharskich i systemów odwodnienia
dachu
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:













Rodzaje uszkodzeń pokryć dachowych z blachy,
obróbek blacharskich i systemów odwodnienia
dachu;
Zasady konserwacji i naprawy pokryć dachowych
z blachy, obróbek blacharskich i systemów
odwodnienia dachu;
Materiały do naprawy pokryć dachowych
z blachy, obróbek blacharskich i systemów
odwodnienia dachu;
Zasady rozbiórki pokryć dachowych z blachy,
obróbki blacharskie i systemy odwodnienia
dachu;
Zasady segregacji, składowania i transportu
materiałów pochodzących z rozbiórki pokryć
dachowych, obróbek blacharskich i systemów
odwodnienia dachu.
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Rozpoznawać rodzaje uszkodzeń pokryć
dachowych z blachy, obróbek blacharskich
systemów odwodnienia dachu;
Dobierać materiały do naprawy i konserwacji
pokryć dachowych z blachy, obróbek
blacharskich i systemów odwodnienia dachu;
Konserwować pokrycia dachowe z blachy,
obróbki blacharskie i systemy odwodnienia
dachu;
Wykonywać naprawy pokrycia dachowego
z różnego rodzaju blach;
Wykonywać naprawy obróbek blacharskich
i systemów odwodnienia dachu;
Dobierać materiały do naprawy pokryć
dachowych z blachy, obróbek blacharskich
i systemów odwodnienia dachu;
Wykonywać rozbiórkę pokryć dachowych
z blachy;
Wykonywać demontaż obróbek blacharskich
i systemów odwodnienia dachów;
Segregować, składować i transportować
materiały pochodzące z rozbiórki pokryć
dachowych, obróbek blacharskich i systemów
odwodnienia dachu;
Kontrolować jakość wykonania naprawy pokryć
dachowych z blachy, obróbek blacharskich
i systemów odwodnienia dachu.
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3.4. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie blacharz budowlany powinien mieć kompetencje społeczne niezbędne
do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.
W szczególności pracownik jest gotów do:








Ponoszenia odpowiedzialności za skutki podejmowanych działań (bezpieczeństwo i zdrowie ludzi)
oraz za powierzone maszyny i narzędzia wykorzystywane na stanowisku pracy.
Podejmowania działania i współdziałania podczas wykonywania robót blacharskich i pokryć
dachowych z blachy.
Weryfikowania działania własnego i oceniania osób, którymi kieruje w zakresie realizacji zadań
zawodowych właściwych dla blacharza budowlanego.
Oceniania zagrożenia zdrowia oraz życia i podejmowania działań adekwatnych do stopnia
zagrożenia.
Prowadzenia konsultacji i podejmowania decyzji w ważnych kwestiach na rzecz usprawniania
procesów podczas wykonywania robót blacharskich i pokryć dachowych z blachy.
Podnoszenia kompetencji zawodowych własnych oraz podległego personelu w kontekście zmian
prawnych i nowych rozwiązań technologiczno-organizacyjnych właściwych do wykonywania
robót blacharskich i pokryć dachowych z blachy.
Funkcjonowania w zespole pracowniczym w różnych miejscach i na stanowiskach pracy
właściwych do wykonywania robót blacharskich i pokryć dachowych z blachy.

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 blacharz budowlany.

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

0

1

2

3

4

5

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu blacharz budowlany

Uwaga:
Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu
Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).
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3.6. Powiązanie kompetencji zawodowych z opisami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji
oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji
Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie blacharz budowlany nawiązują do opisów
poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.
Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny
dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu
Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:
 Zintegrowany System Kwalifikacji: https://www.kwalifikacje.gov.pl
 Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

4. ODNIESIENIE DO SYTUACJI ZAWODU NA RYNKU PRACY I MOŻLIWOŚCI
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie
Blacharz budowlany może znaleźć pracę w:
 warsztatach blacharskich, wykonujących wyroby i element pokryć dachowych,
 firmach wykonujących usługi dla budownictwa,
 budownictwie przy pracach związanych z wykonywaniem dachów,
 firmach remontowych wykonujących roboty związane z montażem i demontażem pokryć
dachowych,
 firmach zajmujących się dystrybucją i montażem pokryć dachowych,
 firmach zajmujących się dystrybucją i montażem systemów rynnowych.
Blacharz budowlany może uruchomić działalność gospodarczą w zakresie usług blacharskich.
WAŻNE:
Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:
http://oferty.praca.gov.pl
Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie
na dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:
Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:
http://mz.praca.gov.pl
https://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/zawody-deficytowe-inadwyzkowe
Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl
Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:
Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl
Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl
Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl
Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl
Pomorskie – http://www.porp.pl
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

13

INFORMACJA O ZAWODZIE – Blacharz budowlany 721302

Portal Prognozowanie Zatrudnienia:
www.prognozowaniezatrudnienia.pl
Portal EU Skills Panorama:
http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en
Europejski portal mobilności zawodowej EURES:
https://eures.praca.gov.pl
https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach
zawodu
Kształcenie
Obecnie (2018 r.) kandydatów do pracy w zawodzie blacharz budowlany nie kształci się w systemie
edukacji formalnej i pozaformalnej.
Kompetencje potrzebne do wykonywania zawodu blacharz budowlany można uzyskać:
 w ramach kształcenia rzemieślniczego (z udziałem pracodawców rzemieślników), w zawodzie
pokrewnym blacharz lub blacharz izolacji przemysłowych,
 podejmując kształcenie w branżowej szkole I stopnia w wyżej wymienionych zawodach
pokrewnych,
 uczestnicząc w kwalifikacyjnym kursie zawodowym (dla osób dorosłych) w ramach kwalifikacji
(MG.25 i BD.02) wyodrębnionych w wyżej wymienionych zawodach pokrewnych, który mogą
prowadzić:
 publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe,
 niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych, prowadzące kształcenie
zawodowe,
 publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia
praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 instytucje rynku pracy prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową,
 podmioty prowadzące działalność oświatową na podstawie ustawy – Prawo przedsiębiorców.
Potwierdzenie kompetencji w tych zawodach odbywa się odpowiednio przed Izbą Rzemieślniczą lub
Okręgową Komisją Egzaminacyjną.
Szkolenie
W większości przypadków przedsiębiorstwa specjalizujące się w robotach blacharskich same
prowadzą szkolenia kandydatów i pracowników w zawodzie blacharz budowlany.
Szkolenia mogą być również oferowane przez szkoły, ośrodki i centra kształcenia zawodowego, firmy
zajmujące się dystrybucją i montażem pokryć dachowych oraz systemów odwodnień oraz inne
instytucje działające na rynku usług szkoleniowych w zakresie robót blacharskich.
Przykładowa tematyka szkoleń:
 wentylacja dachów,
 nowe rozwiązania pokrycia wykonanego z blachy,
 docieplanie dachów,
 montaż systemów orynnowania,
 wykonawstwo i montaż obróbek blacharskich.
Z reguły organizatorzy tych szkoleń poświadczają uzyskane przez uczestników kompetencje
stosownymi certyfikatami/zaświadczeniami.
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WAŻNE:
Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach
zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:
Szkolnictwo wyższe:
www.wybierzstudia.nauka.gov.pl
Szkolnictwo zawodowe:
https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-zawodowe
http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod
http://www.zrp.pl
Szkolenia zawodowe:
Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris
Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
Inne źródła danych:
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
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 osób pracujących w zawodzie blacharz budowlany jest
zróżnicowane i zawiera się w przedziale od 3500 zł do 6300 zł brutto miesięcznie.
Na poziom wynagrodzenia blacharza budowlanego mają wpływ m.in.:
 doświadczenie, staż pracy i posiadane kompetencje,
 zajmowane stanowiska (pomocnik blacharza budowlanego, blacharz-czeladnik, blacharz-mistrz),
 wielkość i lokalizacja geograficzna firmy.
WAŻNE:
Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność.
Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:
Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy
Przykładowe portale informujące o zarobkach:
https://wynagrodzenia.pl/gus
https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach
https://sedlak.pl/raporty-placowe
https://zarobki.pracuj.pl
https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen
https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie
W zawodzie blacharz budowlany możliwe jest, w ograniczonym zakresie, 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:
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z zaburzeniami głosu, mowy i chorobami słuchu (03-L), ponieważ zaburzenia te nie eliminują
całkowicie koordynacji ruchowej, natomiast pozostali współpracownicy muszą zostać
poinformowani o możliwości utrudnionej komunikacji z tymi osobami,
z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych (05-R), która nie wyklucza stania i chodzenia, w tym
samodzielnego przemieszczania się po zróżnicowanym terenie.

WAŻNE:
Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie
po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

5. ODNIESIENIE DO EUROPEJSKIEJ KLASYFIKACJI
UMIEJĘTNOŚCI/KOMPETENCJI, KWALIFIKACJI I ZAWODÓW (ESCO)
Europejska klasyfikacja umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów (European
Skills/Competences, Qualifications and Occupations – ESCO) jest narzędziem łączącym rynek edukacji
z rynkiem pracy. ESCO jest częścią strategii „Europa 2020”. W klasyfikacji określono i uszeregowano
umiejętności, kompetencje, kwalifikacje i zawody istotne dla unijnego rynku pracy oraz kształcenia
i szkolenia. Tworzenie europejskiego rynku pracy, a w przyszłości wspólnego obszaru kształcenia
ustawicznego wymaga, aby zdobywane przez jednostki umiejętności oraz kwalifikacje były zrozumiałe
oraz łatwo porównywalne między krajami, a także – by promowały mobilność wśród pracowników.
Obecnie (2018 r.) klasyfikacja ESCO jest dostępna w 27 językach (w 24 językach UE, islandzkim,
norweskim i arabskim) za pośrednictwem platformy ESCO:
https://ec.europa.eu/esco/portal/home
Klasyfikacja ESCO została oparta na trzech filarach i pokazuje w sposób systematyczny relacje między
nimi:
• Zawody: https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation
• Umiejętności/Kompetencje: https://ec.europa.eu/esco/portal/skill
• Kwalifikacje: https://ec.europa.eu/esco/portal/qualification

6. ŹRÓDŁA DODATKOWYCH INFORMACJI O ZAWODZIE
Podstawowe regulacje prawne:
Stan prawny na dzień 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).
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202).
 Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1267).
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.
U. z 2017 r. 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.).
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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 Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966, 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 Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
PN-B-02361: 2010. Pochylenia połaci dachowych.
PN-B-94702: 1999. Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.
PN-EN 1462: 2005. Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 502: 2002. Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów
samonośnych z blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu.
PN-EN 505: 2002. Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych
ze stali układanych na ciągłym podłożu.
PN-EN 508-3: 2010. Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal
odporna na korozję.
PN-B-94702: 1999. Dachy. Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział
i wymagania.

Literatura branżowa:







Barthel R., Oster H., Schunck E., Kieβl K.: Atlas dachów. Dachy spadziste. Mdm Sp. Z o.o., Cieszyn
2005.
Błaszczyński T. i in.: Dachy – podstawy projektowania i wykonawstwa. Dolnośląskie
Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2014.
Górniak J., Kocór M., Jelonek M., Worek B., Żmuda G.: Branżowy bilans kompetencji
– ogólnopolskie badanie pilotażowe w branży budowlanej. Raport podsumowujący. Kraków
2015.
Nowy Poradnik majstra budowlanego. Praca zbiorowa. Arkady, Warszawa 2004.
Patoka K.: Wentylacja dachów i stropodachów. Poradnik. MEDIUM, Warszawa 2010.
Piliszek E.: Vademecum budowlane. Arkady, Warszawa 2002.

Zasoby internetowe [dostęp: 10.07.2018]:








Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
Informatory o egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe: https://cke.gov.pl/egzaminzawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2017/informatory/informatory-2
Polska Federacja Dekarzy, Blacharzy i Cieśli: http://www.polskie.ciesielstwo-dekarstwo.pl
Polski Komitet Normalizacji: https://www.pkn.pl/normalizacja
Polskie Stowarzyszenie Dekarzy: http://ww.dekarz.com.pl/obrobki-blacharskie
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS: http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardyorzecznictwa-lekarskiego-zus
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Sektorowa Rama Kwalifikacji w Budownictwie (SRK-Bud):
http://kwalifikacje.edu.pl/sektorowa-rama-kwalifikacji-w-budownictwie-srk-bud
Wyszukiwarka opisów zawodów: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacjazawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow
Związek Rzemiosła Polskiego: Wykaz standardów egzaminacyjnych: https://zrp.pl/dzialalnosczrp/oswiata-zawodowa/egzaminy/standardy-egzaminacyjne/wykaz-standardow-egzaminacyjnych

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

Definicja pojęcia

Awans zawodowy

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

Czynności
zawodowe

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

Edukacja formalna

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

Edukacja
pozaformalna

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

Efekty uczenia się

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

Europejskie Ramy
Kwalifikacji (ERK)

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

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.
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Kompetencje
kluczowe

Kompetencja
zawodowa

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

Kwalifikacja

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

Polska Rama
Kwalifikacji (PRK)

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

Potwierdzanie
kompetencji

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

Sektorowa Rama
Kwalifikacji (SRK)

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

Sprawności
sensomotoryczne

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

Stanowisko pracy

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

Tytuł zawodowy

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

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.
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Wykształcenie

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

Zadanie zawodowe

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

Zawód

Zintegrowany
System Kwalifikacji
(ZSK)

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

Zintegrowany
Rejestr Kwalifikacji
(ZRK)

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

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

Nazwa pojęcia

Definicja

Źródło

1

Blacharstwo

Dział rzemiosła obejmujący wytwarzanie i naprawę
przedmiotów z blachy i krycie dachów blachą.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki

2

Dokumentacja
projektowa

Dokument służący do opisu danego przedsięwzięcia.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.
nsf/download.xsp/WDU20042
022072/O/D20042072.pdf
[dostęp: 10.07.2018]

3

Kierownik budowy

Jest to osoba, która kieruje wykonywaniem obiektu
budowlanego w określonym miejscu lub jego
odbudową, rozbudową czy też nadbudową.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.
nsf/download.xsp/WDU19940
890414/O/D19940414.pdf
[dostęp: 10.07.2018]

4

Obiekt budowlany

Należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź
obiekt małej architektury wraz z instalacjami
zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony
z użyciem wyrobów budowlanych.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.
nsf/download.xsp/WDU19940
890414/O/D19940414.pdf
[dostęp: 10.07.2018]

5

Obróbka plastyczna
blach

Działanie, które opiera się o wywieranie nacisku
na blachę, co z kolei pozwala na trwałą zmianę jej
kształtów oraz rozmiarów. Taka obróbka plastyczna
pozwala również na modyfikację właściwości
mechanicznych danego materiału, sprawiając,
że stanie się on bardziej wytrzymały.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki
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6

Obróbki blacharskie

Uzupełniają lub uszczelniają pokrycie dachowe
w miejscach, w których nie jest tego w stanie zrobić
element główny pokrycia, pełnią również rolę
estetyczną, która w istotny sposób wpływa
na wygląd całego budynku, mają kluczowe znaczenie
dla trwałości budynku.
Podstawowe typy obróbek blacharskich to: pas
nadrynnowy, obróbki gzymsów, listwy
wykończeniowe, parapety i inne, pas podrynnowy,
wiatrownica, kosz dachowy, obróbki przyścienne,
obróbki komina, obróbki ogniomurów.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki

7

Plac budowy

Wydzielone i najczęściej ogrodzone miejsce,
przeznaczone do prowadzenia robót budowlanych
(wznoszenie, remont lub rozbiórka obiektów
budowlanych).

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki

8

Pochylenie połaci
dachowej

Jest to kąt zawarty między połacią a płaszczyzną
poziomą, określony w stopniach, spadkiem
w procentach lub tangensem tego kąta.

PN-B-02361: 2010. Pochylenia
połaci dachowych

9

Pokrycie dachowe

Zewnętrzna warstwa dachu narażona na działanie
warunków atmosferycznych. Pokrycia można
wykonać z materiałów naturalnych oraz sztucznych
różniących się od siebie wieloma charakterystykami.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki

10

Rusztowanie

To tymczasowa konstrukcja umożliwiająca pracę
na wysokości od dwóch do kilkudziesięciu metrów
ponad podłożem (ziemią, podłogą pomieszczenia,
powierzchnią pokładu statku itp.). Buduje się je jako
konstrukcje wolno stojące lub rusztowania
przyścienne.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki

11

Specyfikacja wykonania
i odbioru robót
budowlanych

Stanowią opracowania zawierające w szczególności
zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia
standardu i jakości wykonania robót w zakresie
sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości
wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości
wykonania poszczególnych robót.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.
nsf/download.xsp/WDU20042
022072/O/D20042072.pdf
[dostęp: 10.07.2018]

12

Trasowanie

Proces technologiczny stosowany najczęściej
w obróbce materiałów, który polega na wyznaczeniu
na danej powierzchni półwyrobu określonych linii,
które następnie służą do wycinania określonego
przedmiotu.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki

13

Wentylacja dachu

Usuwanie pary wodnej z konstrukcji i termoizolacji
dachu. Panujący w Polsce zmienny klimat nasila
zjawisko przenikania i skraplania się pary wodnej
w przegrodach budowlanych, polskie dachy powinny
być szczególnie starannie wentylowane.

Patoka K.: Wentylacja dachów
i stropodachów. Poradnik.
MEDIUM, Warszawa 2010
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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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