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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Laborant chemiczny 311101

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu









Analityk chemiczny.
Analityk laboratoryjny.
Chemik laborant.
Laborant.
Laborant przemysłowy.
Pracownik laboratorium.
Technik chemik.
Technik laborant.

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


3111 Chemical and physical science technicians.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):


Sekcja M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna.

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:




Anna Jawor-Joniewicz – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
Yevgen Syryanyy – Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
Anna Węgrzynowicz – Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, Warszawa.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:








Zdzisław Czajka – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
Maciej Gruza – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
Klaudia Gumieniak – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
Urszula Jeruszka – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
Jolanta Religa – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Barbara Sajkiewicz – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
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Recenzenci:



Rafał Rola – Masdiag sp. z o.o., Warszawa.
Katarzyna Serafin – Uniwersytet Śląski, Katowice.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Weronika Palicka-Uścinowicz – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny
Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Gdańsk.
Urszula Pączek – Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział
Geologii Morza w Gdańsku, Gdańsk.

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
Laborant chemiczny pobiera i przygotowuje próbki laboratoryjne oraz wykonuje oznaczenia
wielkości fizycznych i chemicznych, a także badania chemiczne i biochemiczne.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Laborant chemiczny pracuje zwykle w laboratorium14, zajmuje się pobieraniem oraz badaniem
surowców, półfabrykatów20 i wyrobów gotowych. Osoba wykonująca ten zawód jest odpowiedzialna
za prace laboratoryjne, m.in. przygotowanie sprzętu laboratoryjnego, oznaczanie wielkości fizycznych
i chemicznych, prowadzenie analiz jakościowych3 i analiz ilościowych2, pobieranie i przygotowywanie
do badań próbek laboratoryjnych, sporządzanie odczynników i preparatów oraz nastawianie
i mianowanie roztworów. Dodatkowo do obowiązków pracownika w tym zawodzie należy obliczanie
wyników analiz, prowadzenie nadzoru wykonania harmonogramu badań surowców, półproduktów
i wyrobów gotowych oraz opracowywanie wyników przeprowadzonych badań i ewidencji. Ponadto
w procesie realizacji zadań zawodowych laborant chemiczny może także odpowiadać za
wydawanie opinii o jakości badanych materiałów pod kątem ich zgodności z obowiązującymi
przepisami i specyfikacjami (np. dotyczącymi produktów spożywczych).
Osoba wykonująca ten zawód posługuje się odczynnikami chemicznymi17, różnorodną aparaturą
badawczą, sprzętem laboratoryjnym i pomiarowym, szkłem laboratoryjnym oraz używa odczynników
chemicznych. Obowiązki laboranta chemicznego wymagają także śledzenia zmian w zakresie
przepisów mających wpływ na jego pracę (np. związanych z wprowadzaniem nowych norm
dotyczących wyrobów gotowych).
Sposoby wykonywania pracy
Pracownik w zawodzie laborant chemiczny wykonuje pracę polegającą m.in. na:
 pobieraniu, rejestrowaniu i przygotowywaniu prób do badań,
 sporządzaniu odczynników i roztworów mianowanych,
 wykonywaniu badań analitycznych w oparciu o normy, specyfikacje, alfabetyczny spis leków
zatwierdzonych do użytku (farmakopea),
 wykonywaniu analiz przy użyciu aparatury pomiarowej,
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analizowaniu wyników badań i wskazań urządzeń w zakresie przeprowadzonych prac,
prowadzeniu i nadzorowaniu procesów w skali laboratoryjnej, takich jak: destylacja7,
rektyfikacja21, krystalizacja13, filtracja11, ekstrakcja9, absorpcja1, suszenie, prażenie oraz
nitrowanie16, chlorowanie6, bromowanie5, utlenianie24, estryfikacja10, zobojętnianie26, a także
mielenie, przesiewanie itp.,
oznaczaniu wielkości fizycznych substancji: gęstości, lepkości, temperatury topnienia, wrzenia,
zapłonu, mięknienia, masy nasypowej15 i innych, przy zastosowaniu odpowiednich aparatów
pomiarowych,
utrzymywaniu w dobrym stanie technicznym aparatury, sprzętu i szkła laboratoryjnego oraz
właściwym przechowywaniu odczynników chemicznych,
nastawianiu aparatury służącej do pomiarów,
sporządzaniu raportów z badań i analiz,
stosowaniu w pracy systemu zapewniania jakości (GLP – ang. Good Laboratory Practice),
współpracy z dostawcami surowców, odczynników oraz sprzętu laboratoryjnego,
współpracy z jednostkami badawczymi i placówkami naukowymi,
przestrzeganiu przepisów i norm w zakresie BHP, ochrony przeciwpożarowej i ochrony
środowiska, w tym stosowaniu odzieży ochronnej,
dbaniu o dobrą jakość wykonywanych analiz poprzez przeprowadzanie ich zgodnie z ustalanymi
instrukcjami pracy i procedurami oraz z uwzględnieniem zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej
(GMP – ang. Good Manufacturing Practice), a także wymagań norm jakości ISO.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2 i 3.3.
Kompetencje zawodowe.

2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja
pracy)
Warunki pracy
Laborant chemiczny pracuje zwykle w pomieszczeniach zamkniętych – laboratoriach wyposażonych
m.in. w dygestorium8, taboret obrotowy – stołek laboratoryjny oraz stół laboratoryjny22. Laboratoria
posiadają zazwyczaj oświetlenie dzienne i/lub sztuczne oraz instalacje klimatyzacyjne (lub
wentylacyjne).
W szczególnych przypadkach laborant chemiczny wykonuje także pracę w terenie, na świeżym
powietrzu, gdzie pobiera próbki i przeprowadza podstawowe analizy w warunkach polowych.
Praca wykonywana jest zazwyczaj na stojąco, w wymuszonej pozycji ciała, a w przypadku zadań
realizowanych poza budynkami w zmiennych warunkach atmosferycznych.
Od rodzaju wykonywanych prac (typu procesu chemicznego, rodzaju wyrobu, bądź usługi) zależą
szczegółowe warunki na stanowisku pracy, takie jak np. styczność z substancjami toksycznymi,
obecność maszyn i urządzeń pod napięciem itp.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Laborant chemiczny w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:
 specjalistyczną aparaturę pomiarowo-badawczą,
 sprzęt służący do ogrzewania lub schładzania naczyń laboratoryjnych,
 różnego typu naczynia laboratoryjne szklane (np. menzurki, kolby, probówki, naczynka wagowe)
i porcelanowe (np. tygle23),
 krystalizator12,
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naczynia służące do odparowywania roztworów (tzw. parowniczki),
naczynia służące do rozdzielania płynnych mieszanin (tzw. rozdzielacze),
biurety4,
sprzęt służący do rektyfikacji lub destylacji,
pipety,
palniki,
wirówki25,
suszarkę laboratoryjną,
piec muflowy18,
komputer z dostępem do internetu oraz z oprogramowaniem biurowym i oprogramowaniem
do zarządzania procesem laboratoryjnym, umożliwiającym gromadzenie danych i dokonywanie
obliczeń pomiarowych,
oprogramowanie do opracowywania wyników badań laboratoryjnych,
typowe urządzenia biurowe: drukarki, skanery, kserokopiarki, telefony itp.

Organizacja pracy
Praca w zawodzie laborant chemiczny w zależności od miejsca pracy, wykonywanych zadań
zawodowych i liczby osób zatrudnionych w zakładzie pracy, może być realizowana indywidualnie
lub zespołowo. Z reguły odbywa się w trybie zmianowym. Osoby w tym zawodzie pracują najczęściej
8 godzin dziennie, pięć dni w tygodniu. Może się jednak zdarzyć, że praca musi być wykonywana
dłużej, co zależy od terminu wykonania danego zlecenia lub rodzaju badania. Praca może być
wykonywana również w godzinach nocnych lub w dni wolne od pracy.
Opiekę nad laborantami chemicznymi sprawuje kierownik lub koordynator, który sprawdza wyniki
i zatwierdza ich pracę. Jest to praca wykonywana pod nadzorem, zwykle jednak wymagająca znacznej
samodzielności. Z uwagi na zakres działania, od laboranta chemicznego wymagana jest ścisła
współpraca z innymi specjalistami zatrudnionymi w laboratorium, w celu zapewnienia wymaganych
standardów jakości.
Laborant chemiczny ma obowiązek stosowania odzieży ochronnej (fartuch, rękawiczki, ochronne
okulary), z uwagi na pracę z substancjami chemicznymi i narażeniem np. na podrażnienia skóry.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
Laborant chemiczny przy wykonywaniu pracy narażony jest na wiele zagrożeń, do których należą
m.in.:
 zagrożenia chemiczne (np. poparzenia lub zatrucia w wyniku pracy ze żrącymi i trującymi
substancjami),
 zagrożenia fizyczne (np. narażenie na różnego typu promieniowanie, w zależności od rodzaju
sprzętu i procesów stosowanych w danym laboratorium),
 praca z substancjami klasyfikowanymi jako niebezpieczne,
 zagrożenia związane z wykonywaniem czynności w wymuszonej pozycji ciała, zmęczenie, rutyna,
nadmierny wysiłek przy przemieszczaniu sprzętu, opakowań z preparatami chemicznymi o dużym
ciężarze lub objętości (możliwość dolegliwości bólowych wynikających z przeciążenia układu
mięśniowo-szkieletowego),
 zagrożenia alergiczne (np. zapylenie, zapalenie skóry związane z kontaktem z odczynnikami
o toksycznym działaniu),
 urazy mechaniczne, np. możliwość urazów w wyniku pochwycenia (wciągnięcia) ubrania, włosów,
palców (w przypadku korzystania z obracających się i wirujących urządzeń np. wirówki, mieszarki
itp.),
 możliwość poparzeń (w przypadku pracy z wykorzystaniem gorących powierzchni, gorących
gazów i cieczy, płomienia palnika, prac z łatwopalnymi gazami czy cieczami),
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możliwość urazów w wyniku ukłucia, przecięcia, przekłucia (podczas prac z przedmiotami
o ostrych krawędziach),
foniczne (hałas związany z pracą urządzeń/maszyn laboratoryjnych).

Do występujących w zawodzie chorób można zaliczyć m. in.:
 choroby układu oddechowego (np. pylica płuc, astma, alergia),
 choroby skóry i oczu (zapalenie skóry, rumień, poparzenia, uszkodzenia rogówki, zaćma
fotochemiczna),
 choroby układu mięśniowo-kostno-szkieletowego (urazy oraz dolegliwości bólowe pleców,
ramion, rąk, i kręgosłupa).
WAŻNE:
W związku z występującymi zagrożeniami w pracy laboranta chemicznego szczególnie ważne jest planowanie
i organizacja pracy zgodnie z:
 wymaganiami sanitarno-higienicznymi,
 zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 zasadami przeciwpożarowymi,
 zasadami ochrony środowiska,
 zasadami ergonomii,
 zasadami gospodarowania odpadami i procedurami wewnątrzzakładowymi.

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód laborant chemiczny ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
 ogólna wydolność fizyczna,
 sprawność narządu wzroku,
 sprawność narządu słuchu,
 sprawność zmysłu węchu,
 sprawność zmysłu dotyku;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 spostrzegawczość,
 zręczność palców,
 zręczność rąk,
 czucie dotykowe,
 ostrość wzroku,
 ostrość słuchu,
 koordynacja wzrokowo-ruchowa;
w kategorii sprawności i zdolności
 łatwość przechodzenia z jednej czynności do drugiej,
 zdolność koncentracji uwagi,
 dobra pamięć,
 uzdolnienia organizacyjne;
w kategorii cech osobowościowych
 gotowość do pracy w warunkach monotonnych,
 ciekawość poznawcza,
 gotowość do ustawicznego uczenia się,
 gotowość do prezentowania wyników swojej pracy,
 samokontrola,
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dokładność,
systematyczność,
odpowiedzialność za działania zawodowe,
zamiłowanie do ładu i porządku,
wytrwałość i cierpliwość.

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

Wymagania zdrowotne
Osoba pracująca w zawodzie laborant chemiczny powinna cechować się dobrą ogólną sprawnością
fizyczną, sprawnością zmysłów, w szczególności wzroku i słuchu. Niezbędne jest prawidłowe
rozpoznawanie barw, rozróżnianie szczegółów w pracy wzrokowej oraz prawidłowe pole widzenia.
Równie istotny jest zmysł dotyku umożliwiający wykonywanie precyzyjnych prac laboratoryjnych.
W zależności od specyfiki instytucji, może być wymagane orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych, stwierdzające zdolność do wykonywania pracy.
Pod względem wysiłku fizycznego praca w tym zawodzie należy do prac lekkich.
WAŻNE:
O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

2.5. Wykształcenie, tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane
do podjęcia pracy w zawodzie
Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie
Do podjęcia pracy w zawodzie laborant chemiczny preferowane jest wykształcenie na poziomie
technikum w zawodzie pokrewnym technik analityk.
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Do wykonywania zawodu laborant chemiczny nie są wymagane tytuły zawodowe, kwalifikacje czy
uprawnienia zawodowe. Pracodawcy najchętniej zatrudniają osoby legitymujące się:
 dyplomem potwierdzającym kwalifikacje pełne w zawodzie pokrewnym technik analityk,
uzyskanym po zdaniu egzaminu organizowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
 dyplomem potwierdzającym kwalifikacje cząstkowe wyodrębnione w zawodzie szkolnym technik
analityk: AU.59 Przygotowanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań
analitycznych i/lub AU.60 Wykonywanie badań analitycznych, uzyskanym po ukończeniu
kwalifikacyjnych kursów zawodowych i zdaniu egzaminu organizowanego przez Okręgowe
Komisje Egzaminacyjne.
Ponadto od osób wykonujących zawód laborant chemiczny pracodawcy z reguły oczekują:
 dokumentu poświadczającego znajomość wybranego języka obcego (najczęściej języka
angielskiego) na poziomie biegłości B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia
Językowego Rady Europy,
 zaświadczenia/certyfikatu dokumentującego umiejętności posługiwania się urządzeniami
laboratoryjnymi i pomiarowymi,
 zaświadczenia/certyfikatu dokumentującego znajomość zasad bezpieczeństwa pracy
w laboratorium,
 zaświadczenia/certyfikatu dokumentującego znajomość metodyk badania laboratoryjnego
wyrobów, charakterystycznych dla danej branży,
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zaświadczenia/certyfikatu dokumentującego znajomość norm jakości (ISO) oraz norm
specjalistycznych dla danej branży, np. z zakresu audytu laboratoryjnych badań chemicznych –
certyfikaty z zakresu normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02,
zaświadczenia/certyfikatu dokumentującego znajomość standardów prowadzenia dokumentacji
z badań laboratoryjnych,
zaświadczenia/certyfikatu dokumentującego znajomość zasad analizy i raportowania rezultatów
badań laboratoryjnych, metod szacowania niepewności pomiaru.

Cenione jest również posiadanie:
 suplementu Europass (w języku polskim i angielskim), wydawanego na prośbę zainteresowanego
przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
 certyfikatów/zaświadczeń potwierdzających ukończenie szkoleń i kursów zawodowych
w obszarze badań laboratoryjnych,
 dyplomu ukończenia szkoły wyższej w zakresie analityki i diagnostyki chemicznej,
 udokumentowanego doświadczenia zawodowego w obszarze nauk chemicznych,
potwierdzającego umiejętności praktyczne w zawodzie.
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
Laborant chemiczny może:
 w miarę nabywania doświadczenia, umiejętności i wiedzy awansować na wyższe stanowiska
w hierarchii pracowników laboratorium: od asystenta, poprzez samodzielnego laboranta
chemicznego, starszego laboranta chemicznego, po specjalistę w zakresie laboratoryjnych badań
chemicznych (z reguły do awansu na wyższe stanowiska wymagane jest wykształcenie wyższe),
 doskonalić swoje umiejętności, uczestnicząc w szkoleniach organizowanych w przedsiębiorstwie,
przez stowarzyszenia i inne organizacje branżowe lub w wyspecjalizowanych ośrodkach
szkoleniowych,
 kształcić się na studiach wyższych lub podyplomowych na kierunkach związanych
z analityką i diagnostyką chemiczną, chemią, biologią, mikrobiologią, czy analityką medyczną
(pod warunkiem zdania egzaminu maturalnego).
W przypadku wyboru ścieżki w kierunku menadżerskim, laborant chemiczny może awansować na
stanowiska: kierownika laboratorium, koordynatora laboratoriów czy dyrektora do spraw systemów
jakości. W tym wypadku laborant chemiczny musi rozwijać swoje kompetencje zawodowe
w kierunku zarządzania zasobami ludzkimi, technik motywowania, organizacji pracy itp.
Możliwości potwierdzania kompetencji
Obecnie (2019 r.) w zawodzie laborant chemiczny nie ma możliwości potwierdzania kompetencji
zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej.
Możliwe jest potwierdzanie kompetencji wyodrębnionych w zawodzie pokrewnym technik analityk,
przydatnych do wykonywania zawodu laborant chemiczny:
 AU.59 Przygotowanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych, oraz
 AU.60 Wykonywanie badań analitycznych.
Potwierdzaniem wymienionych kwalifikacji, zdobytych zarówno w toku edukacji formalnej, jak i na
kwalifikacyjnych kursach zawodowych, zajmują się Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.
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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 laborant chemiczny może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe
w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
S

Technik analityk
Laborant mikrobiologiczny
Laborant biochemiczny

Kod zawodu
311103
314101
314102

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie laborant chemiczny wykonuje różnorodne zadania, do których należą
w szczególności:
Z1 Przeprowadzanie analizy jakościowej kontrolującej zgodność składu badanego materiału
z obowiązującymi normami.
Z2 Wykonywanie
oznaczeń
ilościowych
metodami
klasycznymi,
instrumentalnymi,
fizykochemicznymi oraz biochemicznymi.
Z3 Pobieranie próbek analizowanego materiału i przygotowywanie średniej próbki analitycznej.
Z4 Opracowywanie wyników analiz z uwzględnieniem interpretacji statystycznej.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Przeprowadzanie jakościowej i ilościowej analizy
chemicznej
Kompetencja zawodowa Kz1: Przeprowadzanie jakościowej i ilościowej analizy chemicznej
obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, do realizacji których wymagane są odpowiednie
zbiory wiedzy i umiejętności.
Z1 Przeprowadzanie analizy jakościowej kontrolującej zgodność składu badanego materiału
z obowiązującymi normami
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:













Wiadomości ogólne z zakresu chemii i badań
laboratoryjnych oraz metodologię prowadzenia
pomiarów;
Terminologię właściwą dla chemicznych badań
laboratoryjnych;
Aparaturę laboratoryjną do badań chemicznych;
Normy i standardy dotyczące badań w danej
branży i w danym badaniu, w tym zasady
i przepisy BHP, ochrony przeciwpożarowej,
ergonomii i ochrony środowiska;
Dokumentację procesu badawczego danego
produktu;
Zasady zapewniania jakości badań (w tym ISO);
Zasady współpracy z zewnętrznymi
laboratoriami.
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Opracowywać plan badań dla danego typu
materiału oraz wykonywać analizy surowców,
półproduktów, materiałów pomocniczych
i wyrobów gotowych zgodnie z przyjętą
metodologią;
Dobierać aparaturę laboratoryjną do badań
chemicznych;
Wykonywać badania laboratoryjne i pomiary
fizykochemiczne w zakresie działalności
laboratorium, zgodnie z obowiązującymi
normami i standardami (w tym ISO);
Wykonywać badania wynikające z planów
sterowania jakością;
Wykonywać badania mikrobiologiczne,
bioanalityczne i środowiskowe oraz prowadzić
dokumentację procesu badawczego;
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Współpracować z niezależnymi laboratoriami
zewnętrznymi.

Z2 Wykonywanie oznaczeń ilościowych metodami klasycznymi, instrumentalnymi,
fizykochemicznymi oraz biochemicznymi
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:















Metody analityczne właściwe dla danego rodzaju
badania laboratoryjnego;
Proces walidacji metod badawczych oraz
metodologię pomiarów aparatury
laboratoryjnej;
Rodzaje oznaczeń dla odczynników
chemicznych;
Zasady ewidencjonowania odczynników
chemicznych;
Aparaturę laboratoryjną, normy i standardy jej
użytkowania;
Urządzenia laboratoryjne wykorzystywane do
pomiaru poszczególnych parametrów badania;
Dokumentację kontroli dotyczącej aparatury
laboratoryjnej w swojej organizacji;
Zasady aseptyki mające zastosowanie w
badaniach laboratoryjnych;
Zasady i przepisy BHP, ochrony
przeciwpożarowej, ergonomii i ochrony
środowiska, mające zastosowanie w badaniach
laboratoryjnych.
















Dobierać odpowiednie odczynniki chemiczne
oraz przygotowywać je na potrzeby prac
19
laboratorium, pomiarów ciągłych oraz innych
procesów technologicznych w procesie
badawczym;
Wykonywać analizy związane z rodzajem danego
materiału badawczego, zgodnie
z obowiązującymi standardami oraz
z zachowaniem przepisów BHP, ochrony ppoż.,
ergonomii i ochrony środowiska;
Dobierać i przygotowywać sprzęt laboratoryjny
oraz odczynniki chemiczne do badań
analitycznych;
Stosować w procesie badań laboratoryjnych
normy i standardy jakości działania aparatury
laboratoryjnej;
Kalibrować urządzenia służące do kontroli
jakości produktów i materiałów w procesie
badań laboratoryjnych z uwzględnieniem
obowiązujących norm;
Prowadzić dokumentację kontroli dotyczącej
aparatury oraz nadzór nad wyposażeniem
laboratoryjnym;
Wykonywać oznaczania wielkości
fizycznych substancji (gęstości, lepkości,
temperatury topnienia, wrzenia, zapłonu,
mięknienia, masy nasypowej i innych) przy
zastosowaniu odpowiednich aparatów
pomiarowych oraz z zachowaniem przepisów
BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony
środowiska;
Przestrzegać zasad aseptyki w badaniach
laboratoryjnych;
Zapewniać odpowiednie warunki środowiskowe
badania laboratoryjnego.

Z3 Pobieranie próbek analizowanego materiału i przygotowywanie średniej próbki analitycznej
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Zasady pobierania i opisywania próbek do badań;
Zasady archiwizacji i prowadzenia rejestrów
próbek;
Oznaczenia i symbole stosowane na schematach
badań laboratoryjnych oraz budowę i zasady
posługiwania się aparaturą laboratoryjną do
wykonywania badań chemicznych.
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Pobierać próbki i przygotowywać je
do laboratoryjnych badań analitycznych oraz
badań procesu technologicznego;
Prowadzić rejestr i archiwum próbek;
Oceniać zgodność danych jakościowych
ze specyfikacją danego badania laboratoryjnego.
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Z4 Opracowywanie wyników analiz z uwzględnieniem interpretacji statystycznej
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Normy i standardy dotyczące wyników badań
laboratoryjnych w danej branży;
Zasady ewidencjonowania i prowadzenia
dokumentacji laboratoryjnej;
Metody kontroli jakości badań laboratoryjnych
oraz systemy jakości (ISO itp.) i zasady
identyfikowania niezgodności w procesie
badania laboratoryjnego.



Interpretować wyniki wykonanych badań;
Prowadzić ewidencję i dokumentację
laboratoryjną;
Prowadzić kontrole jakości badań
laboratoryjnych zgodnie z obowiązującymi
normami i zasadami.

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







Ponoszenia odpowiedzialności za skutki podejmowanych działań oraz za powierzone urządzenia
i sprzęt laboratoryjny.
Dokonywania racjonalnej oceny zagrożenia zdrowia oraz życia w sytuacjach krytycznych
i podejmowania działań adekwatnych do stopnia zagrożenia wynikającego z pracy
w laboratorium chemicznym.
Dostosowywania własnych zachowań do środowiska pracy, w tym do specyfiki laboratorium
chemicznego w danej branży.
Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową oraz obowiązującymi przepisami
i normami.
Ustawicznego podnoszenia kompetencji zawodowych, aktualizacji wiedzy i doskonalenia
umiejętności zawodowych w kontekście zmian prawnych i nowych rozwiązań technicznych
właściwych dla pracy w laboratorium chemicznym.
Zachowywania w tajemnicy wszystkich informacji pozyskanych w procesie realizacji zadań
zawodowych.

3.4. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu
Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do
rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały
one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu
laborant chemiczny.
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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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4
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Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu laborant chemiczny.

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

3.5. Powiązanie kompetencji zawodowych z opisami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji
oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji
Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie laborant chemiczny 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
Laborant chemiczny zazwyczaj znajduje zatrudnienie w laboratoriach:
 przemysłowych,
 naukowo-badawczych,
 wykonujących analizy i badania dla różnych gałęzi przemysłu, np.: chemicznego, rolniczego,
farmaceutycznego, petrochemicznego, spożywczego itp.,
 prowadzących badania związane z ochroną środowiska.
Obecnie (w 2019 r.) na rynku pracy obserwowane jest stałe zapotrzebowanie na osoby wykonujące
ten zawód.
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WAŻNE:
Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:
http://oferty.praca.gov.pl
Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na
dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.03.2019]:
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 (w 2019 r.) w Polsce nie prowadzi się formalnego kształcenia w zawodzie laborant
chemiczny, ale osoba zainteresowana podjęciem pracy w tym zawodzie może:
 ukończyć technikum w zawodzie pokrewnym technik analityk,
 ukończyć kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji: AU.59 Przygotowanie sprzętu,
odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych oraz AU.60 Wykonywanie badań
analitycznych, właściwych dla zawodu szkolnego (pokrewnego) technik analityk.
Kwalifikacyjne kursy zawodowe (dla dorosłych) 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.
Kwalifikacje wyodrębnione w zawodach szkolnictwa zawodowego potwierdzają (również w trybie
eksternistycznym) Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.
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Osoby, które uzyskały powyższe kwalifikacje, mają możliwość otrzymania również suplementu
Europass (w języku polskim i angielskim), wydawanego na prośbę zainteresowanego przez Okręgowe
Komisje Egzaminacyjne (do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe), co ma istotne
znaczenie w przypadku poszukiwania pracy za granicą.
WAŻNE:
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów
i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego,
które wchodzi w życie od 1 września 2019 r., 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
Laborant chemiczny może doskonalić swoją wiedzę i umiejętności, biorąc udział w szkoleniach
organizowanych przez:
 firmy szkoleniowe,
 organizacje zawodowe,
 szkoły wyższe,
 instytucje, w których pracują laboranci chemiczni i/lub technicy analitycy (np. szkolenia
stanowiskowe, szkolenia z zakresu innowacyjnych rozwiązań charakterystycznych dla badań
laboratoryjnych, np. z prawidłowego postępowania z odchyleniami jakościowymi, sposobu
identyfikowania źródłowych przyczyn odchyleń oraz podejścia do definiowania działań
naprawczych w procesie badań laboratoryjnych).
Organizatorzy tych szkoleń poświadczają uzyskane przez uczestników kompetencje stosownymi
certyfikatami/ zaświadczeniami.
Laborant chemiczny może również doskonalić swoją wiedzę i umiejętności samodzielnie, korzystając
ze specjalistycznej literatury oraz czasopism branżowych.
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

15

INFORMACJA O ZAWODZIE – Laborant chemiczny 311101

4.3. Zarobki osób wykonujących dany zawód/daną grupę zawodów
Obecnie (2019 r.) wynagrodzenie osób pracujących w zawodzie laborant chemiczny zazwyczaj mieści
się w przedziale od 2530 zł do 3630 zł brutto miesięcznie. Wpływ na wysokość wynagrodzenia ma
m.in.:
 miejsce pracy i jego lokalizacja,
 wielkość przedsiębiorstwa,
 branża, w jakiej zatrudniony jest laborant chemiczny,
 posiadane przez pracownika doświadczenie zawodowe.
WAŻNE:
Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność.
Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.03.2019]:
Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy
Przykładowe portale informujące o zarobkach:
https://wynagrodzenia.pl/gus
https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach
https://sedlak.pl/raporty-placowe
https://zarobki.pracuj.pl
https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen
https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie
W zawodzie laborant chemiczny możliwe jest zatrudnienie osób z niepełnosprawnością.
Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie technicznych
i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:
 z nieznacznymi wadami i dysfunkcjami narządu wzroku (04-O), które można skorygować szkłami
optycznymi lub soczewkami kontaktowymi; osoby takie muszą prawidłowo rozpoznawać barwy
i drobne szczegóły,
 z wadami narządu słuchu (03-L), pod warunkiem, że niepełnosprawność tę można skorygować
za pomocą aparatu słuchowego,
 z dysfunkcją kończyn dolnych (05-R), która nie wyklucza stania i chodzenia.
WAŻNE
Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie po
indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

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

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















Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
2153, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 143, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799,
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 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 Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166).
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).

Literatura branżowa:



Cygański A.: Chemiczne metody analizy ilościowej. PWN, Warszawa 2013.
Cygański A.: Metody spektroskopowe w chemii analitycznej. PWN, Warszawa 2019.
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Hubicki Z.: Ćwiczenia laboratoryjne z klasycznej analizy jakościowej nieorganicznej. Wydawnictwo
UMCS, Lublin 2017.
Konieczka P., Namieśnik J., Zygmunt B.: Ocena i kontrola jakości wyników pomiarów
analitycznych. WNT, Warszawa 2013.
Miller J., Miller J.: Statystyka i chemometria w chemii analitycznej. PWN, Warszawa 2015.
Szczepaniak W.: Metody instrumentalne w analizie chemicznej. PWN, Warszawa 2012.

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
Czasopismo branżowe: http://wiad.chem.uni.wroc.pl/home
Czasopismo branżowe: http://www.lab.media.pl
Informacje chemiczne: https://www.kierunekchemia.pl/index.php
Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik analityk:
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/311103.pdf
Miesięcznik branżowy: http://miesiecznikchemik.pl
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Portal dotyczący przemysłu chemicznego: https://chemia.wnp.pl
Portal dotyczący zagadnień związanych z chemią: http://www.swiatchemii.pl
Prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym
i wojewódzkim rynku pracy: http://monitorpolski.gov.pl/mp/2019/276/M2019000027601.pdf
Portal branżowy z zakresu nauki, technologii i badań laboratoryjnych: http://laboratoria.net
Projekt Zintegrowany System Kwalifikacji: http://kwalifikacje.edu.pl
Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS: http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardyorzecznictwa-lekarskiego-zus
Wyszukiwarka opisów zawodów: https://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacjazawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow

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

Definicja pojęcia

Awans zawodowy

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

Czynności
zawodowe

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

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.
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Efekty uczenia się

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

Europejskie Ramy
Kwalifikacji (ERK)

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

Kody
niepełnosprawności

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

Kompetencje
społeczne

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

Kompetencje
kluczowe

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

Kompetencja
zawodowa

Kwalifikacja

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

Polska Rama
Kwalifikacji (PRK)

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

Potwierdzanie
kompetencji

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

Sektorowa Rama
Kwalifikacji (SRK)

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

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.).
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Stanowisko pracy

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

Tytuł zawodowy

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

Umiejętności

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

Uprawnienia
zawodowe

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

Uczenie się
nieformalne

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

Walidacja

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

Wiedza

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

Wykształcenie

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

Zadanie zawodowe

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

Zawód

Zintegrowany
System Kwalifikacji
(ZSK)

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

Zintegrowany
Rejestr Kwalifikacji
(ZRK)

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

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

Nazwa pojęcia
Absorpcja

Definicja
Wchłanianie substancji przez inną substancję.
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Źródło
https://sjp.pwn.pl/szukaj/abs
orpcja.html
[dostęp: 31.03.2019]
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2

Analiza ilościowa

Polega na określaniu zawartości ilościowej jednego
bądź kilku składników znajdujących się w badanej
mieszaninie. Metody analizy ilościowej dzieli się na
dwa podstawowe rodzaje - analizę
klasyczną(chemiczną) i instrumentalną. Analiza
klasyczna jest oparta na reakcjach. W metodach
instrumentalnych wykorzystuje się natomiast
zjawiska fizyczne lub fizykochemiczne oraz
odpowiednią aparaturę pomiarową.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
http://www.chemiapwsz.sanok.pl/cwiczenia_ogol
na/cwiczenia9_wstep.pdf
[dostęp: 31.03.2019]

3

Analiza jakościowa

Ustala, z jakich związków chemicznych składa się
dana mieszanina; polega na kolejnym oddzielaniu
grup jonów za pomocą odczynników grupowych
i wykrywania poszczególnych jonów danej grupy po
oddzieleniu jonów przeszkadzających. Analizę
jakościową przeprowadza się metodami
instrumentalnymi i chemicznymi.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
http://www2.chemia.uj.edu.pl
/~miskowie/analiza_jakosciow
a.pdf
[dostęp: 31.03.2019]

4

Biureta

Rurka z kranikiem u dołu, służąca do odmierzania
cieczy.

http://definicja.net/definicja/
Biureta
[dostęp: 31.03.2019]

5

Bromowanie

Wprowadzanie atomów bromu do cząsteczki
związku organicznego.

https://sjp.pwn.pl/szukaj/bro
mowanie.html
[dostęp: 31.03.2019]

6

Chlorowanie

Wprowadzanie jednego lub więcej atomów chloru
do cząsteczki związku organicznego.

https://sjp.pwn.pl/szukaj/chlo
rowanie.html
[dostęp: 31.03.2019]

7

Destylacja

Proces polegający na wprowadzaniu cieczy w stan
pary i ponowne skroplenie jednego lub kilku
składników w celu ich rozdzielenia lub oczyszczenia.

https://www.ekologia.pl/wied
za/slowniki/leksykon-ekologiii-ochronysrodowiska/destylacja
[dostęp: 31.03.2019]

8

Dygestorium

Urządzenie wentylacyjno-filtracyjne umożliwiające
bezpieczne przeprowadzanie prac z substancjami
chemicznymi (gazowymi, ciekłymi jak i również
stałymi). Dygestorium uniemożliwia substancjom
chemicznym wydostawanie się do pomieszczeń
laboratoryjnych, zapewnia ochronę pracownikom
laboratoryjnym podczas pracy oraz zbiera
i jednocześnie niszczy substancje szkodliwe przy
pomocy ciągłego systemu wentylacji.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
https://sjp.pwn.pl/slowniki/dy
gestorium.html
[dostęp: 31.03.2019]

9

Ekstrakcja

Wyodrębnianie określonych składników mieszanin
za pomocą rozpuszczalników.

https://sjp.pwn.pl/szukaj/ekst
rakcja.html
[dostęp: 31.03.2019]

10

Estryfikacja

Reakcja chemiczna między alkoholem (lub fenolem)
i kwasem, w wyniku której powstaje ester i woda.

https://sjp.pwn.pl/szukaj/estr
yfikacja.html
[dostęp: 31.03.2019]

11

Filtracja

Przepuszczanie cieczy, gazu, fal dźwiękowych przez
filtr.

https://sjp.pwn.pl/szukaj/filtr
acja.html
[dostęp: 31.03.2019]

12

Krystalizator

Płytkie cylindryczne naczynie laboratoryjne służące
do przeprowadzania procesu powstawania
kryształów danej substancji z przesyconego roztworu
lub przechłodzonego stopu (krystalizacji).

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
https://sjp.pwn.pl/slowniki/kr
ystalizator.html
[dostęp: 31.03.2019]

21
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Krystalizacja

Jedna z metod oczyszczania związków chemicznych.
Polega ona na otrzymaniu roztworu nasyconego
oczyszczanej substancji w temperaturze wrzenia
rozpuszczalnika, oddzielenie (przez sączenie
roztworu) ewentualnych nierozpuszczalnych
zanieczyszczeń, a następnie ochłodzenie przesączu.
W miarę obniżania temperatury, powstaje roztwór
przesycony i nadmiar substancji wydziela się
z roztworu w formie krystalicznej.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
https://www.ekologia.pl/wied
za/slowniki/leksykon-ekologiii-ochronysrodowiska/krystalizacja
[dostęp: 31.03.2019]

14

Laboratorium

Pomieszczenie, w którym wykonuje się
eksperymenty badawcze i analizy. Laboratoriami
mogą być zarówno niewielkie pomieszczenia, jak
i ogromne hale lub kompleksy badawcze wielkości
dużego miasta. Wyposażone są w odpowiedni do
tego celu sprzęt. Laboratorium postrzegane nie jako
pomieszczenie, lecz jako jednostka organizacyjna,
jest zespołem złożonym z ludzi, pomieszczenia
i sprzętu.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
https://mfiles.pl/pl/index.php
/Laboratorium
[dostęp: 31.03.2019]

15

Masa
nasypowa

Masa materiału (najczęściej suchego) podzielona
przez objętość, jaką ten materiał zajmuje. Objętość
zawiera przestrzeń pomiędzy cząsteczkami,
przestrzeń wewnątrz porów ciała stałego, a także
objętość samego ciała stałego.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
http://trucinska.zut.edu.pl/file
admin/LabI_rok_S1_N1/Badania_Lab_NR
_2-kruszywa.pdf
[dostęp: 31.03.2019]

16

Nitrowanie

Reakcja chemiczna polegająca na wprowadzeniu
grupy nitrowej – NO2 do cząsteczki związku
organicznego w wyniku podstawienia atomu
wodoru (rzadziej innego jednowartościowego
atomu lub grupy atomów).

https://sjp.pwn.pl/szukaj/nitr
owanie.html
[dostęp: 31.03.2019]

17

Odczynnik
chemiczny

Substancje chemiczne oraz ich mieszaniny
stosowane w laboratoriach w celu wykonywania
syntez, analiz, oznaczeń zawartości różnych
substancji, rozdziałów składników próbek oraz
prowadzenia szeroko rozumianych prac naukowo-badawczych. Odczynniki charakteryzują się stałymi
parametrami jakościowymi (z uwzględnieniem
poziomu zanieczyszczeń i zawartości głównego
składnika), określonym czasem trwałości oraz
odpowiednim opakowaniem gwarantującym
niezmienność ich składu.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
https://sjp.pwn.pl/slowniki/od
czynnik.html
[dostęp: 31.03.2019]

18

Piec muflowy

Urządzenie służące do prowadzenia procesów
cieplnych w laboratoriach ze szczególnym
zastosowaniem w warunkach występowania
w komorze środowiska agresywnego w postaci
gazów, pyłów, odprysków itp.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
http://www.czylok.com.pl/dla
-laboratoriow/piecemuflowe/laboratoryjny-piecmuflowy-typ-fcf5shpl
[dostęp: 31.03.2019]

19

Pomiar ciągły

Rodzaj pomiaru, dostarczającego wyniki w sposób
ciągły. Wyniki te mogą być dostępne na bieżąco
(np. prędkościomierz w pojeździe mechanicznym)
lub z pewnym opóźnieniem (np. termometr
pokojowy reagujący z opóźnieniem na zmiany
temperatury).

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
http://wszystkooemisjach.pl/3
42/konkluzje-bat-dla-duzychobiektow-energetycznegospalania-lcp
[dostęp: 31.03.2019]
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Półfabrykat

Produkt otrzymywany w jakiejś fazie produkcji,
przeznaczony do dalszej obróbki.

https://sjp.pwn.pl/szukaj/p%C
3%B3%C5%82fabrykat.html
[dostęp: 31.03.2019]

21

Rektyfikacja

Metoda rozdzielania mieszanin ciekłych na frakcje
o różnych składach w wyniku wielokrotnego
odparowania i skraplania składników.

https://www.ekologia.pl/wied
za/slowniki/leksykon-ekologiii-ochronysrodowiska/rektyfikacja
[dostęp: 31.03.2019]

22

Stół
laboratoryjny

Podstawowy element wyposażenia w laboratorium
służący do przeprowadzania reakcji i analiz
chemicznych. Blaty stołów laboratoryjnych są
zwykle umieszczane dość wysoko nad podłogą, gdyż
pracuje się przy nich na stojąco lub siedząc na
wysokich stołkach. Stoły są zwykle zaopatrzone
w podstawowe instalacje – elektryczną, gazową,
wodociągową i kanalizacyjną.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
http://www.wis.pollub.pl/files
/skrypty/pliki_chemia09/che
mia_skrypt_cz1.pdf
[dostęp: 31.03.2019]

23

Tygiel

Małe naczynie do prażenia, stapiania i prowadzenia
reakcji chemicznej w wysokiej temperaturze.

https://www.ekologia.pl/wied
zw/slowniki/leksykonekologii-i-ochronysrodowiska/tygiel
[dostęp: 31.03.2019]

24

Utlenianie

Proces polegający na łączeniu danej substancji
z tlenem lub innym utleniaczem, wywołujący
reakcję chemiczną, w której wzrasta wartościowość
pierwiastka.

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

25

Wirówka

Urządzenie do rozdzielania mieszaniny cieczy na
składniki o różnej gęstości lub do oddzielania ciała
stałego od cieczy.

https://sjp.pwn.pl/slowniki/wi
r%C3%B3wka.html
[dostęp: 31.03.2019]

26

Zobojętnianie

Reakcja chemiczna między kwasem i zasadą, której
produktami są woda i sól — połączenia
niewykazujące właściwości ani kwasu, ani zasady.

https://sjp.pwn.pl/szukaj/zob
oj%C4%99tnianie.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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