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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Technik urządzeń ruchu lotniczego 315501

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu
•
•
•
•
•

Technik urządzeń radiolokacyjnych.
Technik urządzeń radionawigacyjnych.
Technik urządzeń radiokomunikacyjnych.
Technik urządzeń teletransmisyjnych.
Radiotechnik.

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

3155 Air traffic safety electronics technicians.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):
•

Sekcja J Informacja i komunikacja.

1.4. Notka metodologiczna, autorzy i eksperci opiniujący
Notka metodologiczna
Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:
•
•
•
•
•

analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe) oraz źródeł internetowych,
wyników badań,
analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych
Służb Zatrudnienia,
badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w maju 2018 r.,
zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji
i jakości informacji o zawodach.

Autorzy i eksperci opiniujący
Zespół Ekspercki:
•
•
•

Grażyna Uhman – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Zielona Góra.
Mirosław Kozieł – Polowe Warsztaty Lotnicze, Zespół Szkół Zawodowych im. Hubala, Radom.
Tomasz Tarnowski – Doradca Consultants Ltd. Sp. z o.o., Gdynia.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:
•
•

Joanna Gralak-Merchel – Doradca Consultants Ltd. Sp. z o.o., Gdynia.
Wojciech Gostomski – Doradca Consultants Ltd. Sp. z o.o., Gdynia.

Recenzenci:
•
•

Maciej Ruszuk – Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, Dęblin.
Tomasz Gierczak – Port Lotniczy, Radom.
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Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:
•
•

Ryszard Jaxa-Małachowski – Ekspert niezależny, Warszawa.
Sławomir Janiszewski – Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Warszawa.

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
Technik urządzeń ruchu lotniczego zajmuje się montażem oraz zapewnieniem sprawności działania
naziemnych urządzeń zabezpieczenia ruchu lotniczego, które są wymagane przepisami. Instaluje
urządzenia ruchu lotniczego zgodnie z procedurami, instrukcjami producenta, jak i ustaleniami
pracodawcy. Przeprowadza kontrole stanu technicznego i operacyjnego urządzeń i ich systemów18
oraz naprawy, konserwacje i wymiany podzespołów urządzeń ruchu lotniczego, a także usuwa awarie
tych urządzeń w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu lotniczego.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Technik urządzeń ruchu lotniczego instaluje urządzenia służące do utrzymywania ruchu lotniczego
w zakresie uzupełniającym czynności producenta. Utrzymuje urządzenia elektroniczne
i radiotechniczne naziemne (zabezpieczające ruch lotniczy) w stanie zapewniającym właściwe ich
wykorzystanie, w szczególności:
− instaluje i uruchamia urządzenia ruchu lotniczego,
− poświadcza zdatność wyposażenia po instalacji i obsłudze,
− monitoruje ciągłość i niezawodność ich pracy,
− prowadzi pomiary pracy urządzeń radiokomunikacyjnych, radiolokacyjnych, teletransmisyjnych
oraz radionawigacyjnych (radary13, radiolatarnie14, nadajniki odbierające łączność radiową
powietrze–ziemia5, sieć dalekopisowa, urządzenia nawigacyjne),
− usuwa awarie urządzeń ruchu lotniczego zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami.
Sposoby wykonywania pracy
Pracownik w zawodzie technik urządzeń ruchu lotniczego stosuje różne sposoby wykonywania
pracy:
− instaluje i uruchamia nowe urządzenia i systemy, które wykonuje samodzielnie lub w zespole, np.
z technikami producenta,
− uczestniczy w odbiorze technicznym7 instalowanych urządzeń,
− kontroluje stan techniczny i operacyjny systemów i urządzeń – zgodnie z zaleceniami
producentów i procedurami przyjętymi w danej firmie,
− porównuje stan i parametry pracy urządzeń ruchu lotniczego z instrukcjami producenta
i wymaganiami użytkowników za pomocą właściwych urządzeń pomiarowych bądź obserwacji
urządzeń, monitorujących pracę tych urządzeń,
− konserwuje i wymienia podzespoły urządzeń ruchu lotniczego, zgodnie z zaleceniami producenta,
− zapewnia natychmiastowe przywrócenie sprawności operacyjnej20 systemów i urządzeń
w przypadku ich awarii (wymiana części i podzespołów urządzeń na nowe lub sklasyfikowanie ich
do naprawy),
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−

wykonuje naprawy warsztatowe uszkodzonych części i podzespołów urządzeń ruchu lotniczego
lub ich elementów celem przywrócenia ich do sprawności.

WAŻNE:
Technik urządzeń ruchu lotniczego wykonuje pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami i reżimami
16
technologicznymi . Dlatego powinien na bieżąco uzupełniać i aktualizować swoje kompetencje w tym zakresie.
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
Technik urządzeń ruchu lotniczego znajduje zatrudnienie głównie na lotniskach (lub w ich bliskim
sąsiedztwie).
Technik urządzeń ruchu lotniczego może pracować w:
− pomieszczeniach laboratoryjnych,
− warsztatach wyposażonych w zaawansowany sprzęt i narzędzia diagnostyczne oraz pomiarowe,
− pomieszczeniach biurowych,
− centrach służb ruchu lotniczego, służb łączności, nawigacji, dozorowania,
− miejscu montażu urządzeń, także na zewnątrz budynku.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Technik urządzeń ruchu lotniczego w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:
− wysokiej klasy precyzyjny sprzęt specjalistyczny (systemy komputerowe z odpowiednim
oprogramowaniem, testery23, stanowiska diagnostyczne),
− narzędzia wymagające dużego wysiłku fizycznego do wykonywania operacji techniką obróbki
ręcznej24, jak i techniką obróbki maszynowej25,
− maszyny i narzędzia obróbki ręcznej i maszynowej, głównie piły, wiertarki i wiertła, pilniki,
narzędzia traserskie26, młotki itp.,
− urządzenia i narzędzia do wykonywania połączeń elektrycznych i mechanicznych.
Organizacja pracy
Technik urządzeń ruchu lotniczego może pracować w dwóch systemach: ośmiogodzinnym oraz
ciągłym. Bez względu na system pracy powinien być dyspozycyjny, by w razie konieczności szybko
i sprawnie usunąć awarię lub zainstalować niezbędne urządzenia ruchu lotniczego. Może on być
wzywany w różnych porach doby oraz pracować w czasie ponadnormatywnym8.
Praca może być wykonywana indywidualnie lub zespołowo, w zależności od powierzonych zadań.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
Technik urządzeń ruchu lotniczego narażony jest na szereg zagrożeń, wynikających z charakteru jego
pracy i kontaktu z urządzeniami ruchu lotniczego.
Do czynników niebezpiecznych należą:
− promieniowanie10 (radiolokacja15, promieniowanie elektromagnetyczne11, praca z monitorami
komputerowymi), dłuższe przebywanie w sąsiedztwie urządzeń emitujących różnego rodzaju
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−
−
−

promieniowanie jest niebezpieczne dla zdrowia, zwłaszcza że urządzenia ruchu lotniczego
emitują promieniowanie o dużym natężeniu,
hałas (praca na lotniskach – startujące i lądujące statki powietrzne),
porażenia prądem elektrycznym (urządzenia i sprzęt pod napięciem),
stres związany z odpowiedzialnością – technik urządzeń ruchu lotniczego czuwa nad prawidłową
pracą urządzeń, które mają wpływ na bezpieczny ruch statków powietrznych21: starty, przeloty,
lądowania.

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód technik urządzeń ruchu lotniczego ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
− wysoka ogólna wydolność fizyczna,
− sprawność narządu wzroku,
− sprawność narządu słuchu,
− sprawność układu mięśniowego,
− sprawność zmysłu dotyku,
− sprawność układu oddechowego,
− sprawność narządu równowagi;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
− zręczność rąk,
− zmysł równowagi,
− rozróżnianie barw,
− widzenie stereoskopowe (widzenie głębi, umożliwiające ocenę odległości),
− widzenie o zmroku,
− koordynacja wzrokowo-ruchowa,
− spostrzegawczość,
− szybki refleks,
− czucie dotykowe,
− spostrzegawczość,
− brak lęku przed wysokością;
w kategorii sprawności i zdolności
− uzdolnienia techniczne,
− koncentracja i podzielność uwagi,
− zdolność przetwarzania dużej ilości informacji,
− zdolność podejmowania szybkich decyzji,
− łatwość przechodzenia z jednej czynności do drugiej,
− gotowość do pracy w trudnych warunkach środowiskowych;
w kategorii cech osobowościowych
− rzetelność oraz dokładność,
− odpowiedzialność,
− cierpliwość,
− komunikatywność i zdolność do współpracy,
− wysoka samodyscyplina,
− odporność na stres.
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WAŻNE:
Technik urządzeń ruchu lotniczego musi wykazać się dużą odpowiedzialnością, jak i szybkością działania
28
w przypadkach wystąpienia awarii. Kieruje się zasadą „czynnika ludzkiego” uwzględniającą wydolność
27
ludzką . Musi on także bezwzględnie przestrzegać procedur, instrukcji producenta, jak i ustaleń pracodawcy.
Jego zadaniem jest wykonywanie bieżących kontroli i przeglądów, tak aby zapobiegać sytuacjom awaryjnym.
Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
W zawodzie technik urządzeń ruchu lotniczego wymagana jest wysoka ogólna sprawność fizyczna,
dobry wzrok i słuch oraz duża sprawność zmysłu dotyku.
Przeciwwskazaniem do pracy są:
− zawroty głowy,
− klaustrofobia,
− zaburzenia równowagi,
− daltonizm.
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 technik urządzeń ruchu lotniczego wymagane jest wykształcenie
średnie. Preferowane są osoby z wykształceniem średnim technicznym o profilu np.: awionika,
telekomunikacja, elektronika, elektromechanika.
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Przy zatrudnianiu w zawodzie technik urządzeń ruchu lotniczego preferowane są pokrewne
potwierdzone kwalifikacje, wydane przez uprawnione instytucje. Pozwala to pracodawcy szybciej
wdrożyć nowego pracownika do pracy.
Dodatkowymi atutami przy zatrudnianiu technika obsługi urządzeń ruchu lotniczego są:
− posiadane certyfikaty i świadectwa potwierdzające udział w szkoleniach w zakresie obsługi
urządzeń ruchu lotniczego,
− potwierdzone specjalistyczne uprawnienia do obsługi i serwisowania urządzeń ruchu
lotniczego19,
− posiadanie prawa jazdy kat. B,
− listy referencyjne wystawiane przez pracodawcę.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie
kompetencji w ramach zawodu.
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2.6. Możliwości rozwoju zawodowego, awansu i potwierdzania kompetencji
Możliwości rozwoju zawodowego i awansu
Technik urządzeń ruchu lotniczego może:
− pracować fizycznie, realizując zadania związane z obsługą, serwisowaniem i naprawą urządzeń
ruchu lotniczego,
− pracować na stanowisku brygadzisty nadzorującego pracę zespołu pracowników, zajmujących się
instalowaniem, obsługą, serwisowaniem i naprawą urządzeń ruchu lotniczego,
− rozszerzać swoje kwalifikacje w zawodach pokrewnych oraz podejmując studia wyższe na
kierunkach związanych z obsługą ruchu lotniczego,
− doskonalić swoje umiejętności, uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach, konferencjach, jak
również warsztatach tematycznych, dotyczących urządzeń ruchu lotniczego.
Możliwości potwierdzania kompetencji
Obecnie (2018 r.) w zawodzie technik urządzeń ruchu lotniczego nie ma możliwości potwierdzania
kompetencji zawodowych w edukacji formalnej.
Technik urządzeń ruchu lotniczego ma możliwość potwierdzania kwalifikacji przypisanych do
zawodów szkolnych (pokrewnych): technik lotniskowych służb operacyjnych, technik awionik, technik
telekomunikacji, technik elektronik, technik elektryk. Po zdaniu egzaminów organizowanych przez
Okręgowe Komisje Egzaminacyjne uzyskuje ich potwierdzenie.
W zależności od stanowisk pracy, na jakich może być zatrudniona osoba w zawodzie technik urządzeń
ruchu lotniczego, pracodawcy sami organizują szkolenia i potwierdzają kompetencje związane
z obsługą urządzeń ruchu lotniczego.
Instytucje nadające certyfikaty obsługi urządzeń ruchu lotniczego organizują szkolenia zgodnie
z harmonogramem, zatwierdzonym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Można także korzystać z usług
firm komercyjnych oraz uczelni wyższych, oferujących studia związane z urządzeniami ruchu
lotniczego.
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 technik urządzeń ruchu lotniczego może rozszerzać swoje
kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
S

Technik elektryk
S
Technik elektronik
S
Technik awionik
Informator służby informacji powietrznej
Kontroler ruchu lotniczego
Informator lotniskowej służby informacji powietrznej
S
Technik lotniskowych służb operacyjnych
S
Technik telekomunikacji

Kod zawodu
311303
311408
315316
315402
315403
315405
315406
352203
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3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie technik urządzeń ruchu lotniczego wykonuje różnorodne zadania, do których
należą w szczególności:
Z1 Wprowadzanie nowych urządzeń ruchu lotniczego do eksploatacji.
Z2 Prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji technicznej dotyczącej instalowanych urządzeń
ruchu lotniczego.
Z3 Prowadzenie szkoleń stanowiskowych z zakresu radiokomunikacji, radiolokacji i radionawigacji
zwłaszcza w zakresie nowych urządzeń i systemów.
Z4 Kontrolowanie pracy urządzeń ruchu lotniczego.
Z5 Usuwanie awarii urządzeń ruchu lotniczego.
Z6 Wykonywanie prac konserwacyjnych9 powierzonych urządzeń ruchu lotniczego.
Z7 Prowadzenie dokumentacji użytkowanych urządzeń ruchu lotniczego.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Montowanie oraz instalowanie urządzeń ruchu
lotniczego
Kompetencja zawodowa Kz1: Montowanie oraz instalowanie urządzeń ruchu lotniczego obejmuje
zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy
i umiejętności.
Z1 Wprowadzanie nowych urządzeń ruchu lotniczego do eksploatacji
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Warunki usytuowania i wymagania pracy
urządzeń ruchu lotniczego;
Metody doboru narzędzi do wykonywanych
1
czynności monterskich ;
Zasady demontażu i montażu nowych urządzeń
ruchu lotniczego;
Procedury i technologie montażu urządzeń
ruchu lotniczego;
Zasady przygotowania miejsc do zabudowy
nowych urządzeń ruchu lotniczego;
Wymagania dotyczące nowo zabudowanych
urządzeń;
3
Zasady Just Culture , element „czynnika
ludzkiego”;
Zasady prowadzenia czynności kontrolnych,
zalecanych przez producentów urządzeń ruchu
lotniczego;
Podstawy mechaniki, elektrotechniki, elektroniki
i fizyki;
Metody regulacji i programowania urządzeń
ruchu lotniczego.

•
•
•

•
•
•
•
•

9

Wybierać oraz przygotowywać odpowiednie
miejsce do instalacji nowo zabudowanego
urządzenia, zwracając szczególną uwagę na
bezpieczeństwo i uwarunkowania instalacji;
Sprawdzać, czy wyposażenie wprowadzanego
urządzenia ruchu lotniczego jest kompletne
i nieuszkodzone;
Dobierać narzędzia do wykonywanych czynności
monterskich;
Budować i instalować nowe urządzenia ruchu
lotniczego, pracując indywidualnie lub w grupie
(np. z zespołem producenta urządzenia)
z wykorzystaniem zasad Just Culture;
Wykonywać czynności kontrolne (przewidziane
przez producenta) zgodnie z jego zaleceniami;
Reagować na przejawy „czynnika ludzkiego”;
Dokonywać regulacji i programowania urządzeń;
Sprawdzać poprawność instalacji urządzenia;
Zgłaszać zainstalowane urządzenie do odbioru
zgodnie z procedurami.
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Z2 Prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji technicznej dotyczącej instalowanych urządzeń
ruchu lotniczego
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Zasady tworzenia i czytania dokumentacji
technicznej;
Dokumentację techniczną i eksploatacyjną
zabudowanego urządzenia;
Zasady prowadzenia dokumentacji obsługowej
dla nowo zabudowanego urządzenia;
Rysunek techniczny elementów konstrukcyjnych
urządzeń, instalacji i podzespołów;
Zasady posługiwania się schematami
elektrycznymi, ideowymi, logicznymi
17
i montażowymi ;
Zasady przechowywania dokumentacji
technicznej i danych rejestrowanych;
Zasady archiwizowania dokumentacji
technicznej;
Zasady dobrych praktyk lotniczych.

•
•

•
•

Posługiwać się dokumentacją techniczną;
Prowadzić rejestr dokumentacji technicznej
urządzeń ruchu lotniczego;
Aktualizować zbiór dokumentacji technicznej
urządzeń ruchu lotniczego;
Sporządzać komplet dokumentów dotyczących
odbioru technicznego nowo instalowanych
urządzeń;
Archiwizować dokumentację techniczną i dane
rejestrowane;
Stosować dobre praktyki lotnicze.

Z3 Prowadzenie szkoleń stanowiskowych z zakresu radiokomunikacji, radiolokacji
i radionawigacji zwłaszcza w zakresie nowych urządzeń i systemów
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

•

•
•

•
•
•

Potrzebę samokształcenia, udziału
w szkoleniach, kursach doszkalających na nowy
typ urządzeń, organizowanych przez pracodawcę
lub producenta;
Potrzebę prowadzenia szkoleń dla nowo
przyjętych pracowników, współpracowników
rozszerzających kompetencje;
Zasady prowadzenia szkoleń dla pracowników
obsługi urządzeń ruchu lotniczego;
Przepisy BHP w zakresie instruktaży
stanowiskowych i innych szkoleń z tego zakresu.

•

•
•

•

Stosować zasady uczenia się dorosłych;
Opracowywać program szkolenia
z uwzględnieniem potrzeb uczestników;
Przygotowywać materiały edukacyjne zgodne
z treściami szkolenia z uwzględnieniem osób
o szczególnych potrzebach;
Stosować różne rozwiązania dydaktyczne
w realizacji szkoleń;
Aktualizować wiedzę na temat nowych urządzeń
ruchu lotniczego oraz nowo zabudowanych
systemów;
Przeprowadzać szkolenia na temat urządzeń,
instalacji i systemów operacyjnych dla nowych
pracowników oraz współpracowników.

3.3. Kompetencja zawodowa Kz2: Eksploatowanie urządzeń ruchu lotniczego
Kompetencja zawodowa Kz2: Eksploatowanie urządzeń ruchu lotniczego obejmuje zestaw zadań
zawodowych Z4, Z5, Z6, Z7, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy
i umiejętności.
Z4 Kontrolowanie pracy urządzeń ruchu lotniczego
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

•

•

Procedury kontroli i nadzoru urządzeń ruchu
lotniczego, zasady, w tym zasady czynnika
ludzkiego;
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Stosować procedury kontroli i nadzoru urządzeń
ruchu lotniczego, uwzględniające także zasady
czynnika ludzkiego;
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•
•
•
•
•

Prawidłowe wartości parametrów i wskazań
urządzeń ruchu lotniczego;
Metody i zasady pomiarów elektrycznych;
Metody lokalizowania usterek w urządzeniach
ruchu lotniczego;
Zasady przeprowadzania okresowych testów
urządzeń ruchu lotniczego;
Zasady zapewnienia bezpieczeństwa
w lotnictwie, w tym znajomość systemu
raportowania.

•
•
•
•
•
•

Monitorować, nadzorować, rejestrować
parametry pracy urządzeń ruchu lotniczego;
Przeprowadzać okresowe testy komputerów,
wskaźników oraz systemu przetwarzania danych;
Odczytywać i interpretować wartości
parametrów i wskazań urządzeń ruchu
lotniczego;
4
Kontrolować komputerową rejestrację danych
o sytuacji powietrznej;
Sporządzać dokumentację pokontrolną pracy
urządzeń ruchu lotniczego;
Podejmować działania zmierzające do usunięcia
usterek w sytuacji wykrycia nieprawidłowości
w parametrach i wskazaniach urządzeń ruchu
lotniczego.

Z5 Usuwanie awarii urządzeń ruchu lotniczego
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

•
•

•

•
•

Symptomy nieprawidłowości pracy urządzeń;
Procedury postępowania w sytuacji wystąpienia
awarii;
Działanie i zastosowanie maszyn i narzędzi do
wykonywania napraw;
Zastosowanie materiałów do przeprowadzania
napraw.

•

•
•

•

Rozpoznawać symptomy wystąpienia awarii
urządzeń;
Odczytywać ze schematów urządzeń ruchu
lotniczego informacje dotyczące prawidłowego
działania i eksploatacji urządzeń ruchu
lotniczego;
Lokalizować, na podstawie dokumentacji
technicznej, rysunków technicznych, schematów
przyczynę niesprawności urządzeń;
Dokonywać prawidłowego montażu i demontażu
poszczególnych elementów i podzespołów
urządzeń, instalacji, wykorzystując instrukcje,
rysunki techniczne oraz dobierając odpowiednie
do tego narzędzia, urządzenia i materiały;
Naprawiać uszkodzone i niesprawne elementy
urządzeń ruchu lotniczego.

Z6 Wykonywanie prac konserwacyjnych powierzonych urządzeń ruchu lotniczego
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

•

•

•
•

Procedury prowadzenia przeglądów
i konserwacji urządzeń ruchu lotniczego oraz ich
instalacji;
Rodzaje i zastosowanie narzędzi i materiałów do
wykonywania prac konserwacyjnych;
Dokumentację techniczną prac
konserwacyjnych.

•
•

•

•
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Wykonywać okresowe przeglądy oraz
konserwację instalacji urządzeń
elektronicznych wchodzących w skład
systemów telewizji satelitarnej, kablowej
i dozorowej;
Wykonywać okresowe przeglądy oraz
konserwację instalacji urządzeń elektronicznych
systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń;
Wykonywać okresowe przeglądy oraz
konserwację instalacji urządzeń elektronicznych
sieci komputerowych;
Wykonywać okresowe przeglądy oraz
konserwację instalacji urządzeń elektronicznych
sieci automatyki przemysłowej;
Wykonywać okresowe przeglądy oraz
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•
•

konserwację instalacji urządzeń ruchu
lotniczego;
Prowadzić ewidencję części zapasowych;
Sporządzać dokumentację przeprowadzonych
prac konserwacyjnych.

Z7 Prowadzenie dokumentacji użytkowanych urządzeń ruchu lotniczego
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

•

•

•
•
•
•

Rodzaje dokumentacji w pracy technika
urządzeń ruchu lotniczego;
Sposób sporządzania dokumentacji kontroli,
napraw i rejestracji danych;
Zasady archiwizowania dokumentacji kontroli,
napraw i rejestracji danych;
Procedury wyznaczania nowych punktów
12
nawigacyjnych ;
Zasady nanoszenia punktów nawigacyjnych oraz
dróg powietrznych na mapy.

•
•

•
•

Sporządzać komplet dokumentów dotyczących
kontroli, przeglądów, napraw i innych prac przy
urządzeniach ruchu lotniczego;
Dokumentować dane rejestrowane przez
urządzenia ruchu lotniczego;
Archiwizować dokumentację dotyczącą urządzeń
ruchu lotniczego zgodnie z przepisami prawa
i procedurami, obowiązującymi w danej
organizacji;
Wyznaczać nowe punkty nawigacyjne oraz drogi
powietrzne;
Nanosić drogi powietrzne i punkty nawigacyjne
na mapy.

3.4. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie technik urządzeń ruchu lotniczego powinien mieć kompetencje społeczne
niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.
W szczególności pracownik jest gotów do:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ponoszenia odpowiedzialności za skutki własnych działań, związanych z utrzymywaniem sprawności
urządzeń ruchu lotniczego.
Podejmowania działania i współdziałania w realizacji procesu obsługi urządzeń ruchu lotniczego.
Prowadzenia samooceny i weryfikacji działania własnego i oceny osób, którymi kieruje w zakresie
realizacji zadań zawodowych, właściwych dla obsługi urządzeń ruchu lotniczego.
Prowadzenia konsultacji i podejmowania inicjatyw oraz decyzji na rzecz usprawniania procesów
obsługi urządzeń ruchu lotniczego.
Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową i obowiązującymi przepisami, zwłaszcza
zasadami „czynnika ludzkiego” i Just Culture.
Podnoszenia własnych kompetencji zawodowych oraz podległego personelu w kontekście zmian
prawnych i nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, właściwych dla obsługi urządzeń
ruchu lotniczego.
Funkcjonowania w zespole pracowniczym w różnych miejscach i na stanowiskach pracy,
właściwych dla obsługi urządzeń ruchu lotniczego.
Oceniania zagrożenia zdrowia oraz życia i podejmowania działań zabezpieczających przed
skutkami występujących zagrożeń.

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
technik urządzeń ruchu lotniczego.
[
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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

1

2

3

4

5

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu technik urządzeń ruchu lotniczego

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

3.6. Powiązanie kompetencji zawodowych z opisami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji
oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji
Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie technik urządzeń ruchu lotniczego 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
Technik urządzeń ruchu lotniczego może znaleźć zatrudnienie w:
− instytucjach publicznych zajmujących się szeroko rozumianą obsługą statków powietrznych,
− firmach prywatnych produkujących urządzenia ruchu lotniczego,
− instytucjach związanych z zarządzaniem ruchem statków powietrznych.
Zatrudnienie w zawodzie technik urządzeń ruchu lotniczego oferują:
− porty lotnicze,
− aerokluby,
− przedsiębiorstwa produkujące urządzenia ruchu lotniczego,
− jednostki wojskowe.

13
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Preferowanym kandydatem do wykonywania zawodu technik urządzeń ruchu lotniczego jest osoba,
która przeszła kształcenie lub szkolenie zawodowe w ośrodku kształcenia certyfikowanym przez
służby żeglugi powietrznej: w służbach łączności (COM – Communication Service2), służbach nawigacji
(NAV – Navigation Service6), służbach dozorowania (SUR – Surveillance Service22).
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
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.) nie prowadzi się kształcenia w zawodzie technik urządzeń ruchu lotniczego
w formach szkolnych.
Instytucje oferujące kształcenie w szkolnych zawodach, pokrewnych do zawodu technik urządzeń
ruchu lotniczego, to:
−
szkoły średnie kształcące w zawodach: technik lotniskowych służb operacyjnych, technik
awionik, technik telekomunikacji, technik elektronik, technik elektryk,
−
podmioty uprawnione do prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych (dla osób
dorosłych) zgodnie z ustawą o systemie oświaty:
• publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe,
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• 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.
uczelnie wyższe oferujące kształcenie w systemie dziennym lub zaocznym (studia I lub II stopnia)
lub studia podyplomowe, np. na kierunkach lotnictwo, lotnictwo i kosmonautyka, nawigacja,
mechanika i kosmonautyka.

Szkolenie
W większości przypadków instytucje zatrudniające techników urządzeń ruchu lotniczego same
prowadzą szkolenia kandydatów do zatrudnienia lub korzystają z możliwości szkolenia pracowników
lub kandydatów do pracy przez instytucje zewnętrzne, głównie producentów i serwisy urządzeń
ruchu lotniczego. Podmioty te wydają także certyfikaty, uprawniające do obsługi i naprawy tych
urządzeń.
Szkolenia pracowników na stanowiskach technik urządzeń ruchu lotniczego prowadzone są także
przez producentów urządzeń ruchu lotniczego w ramach ich dostaw.
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
Wynagrodzenie (2018 r.) osób pracujących na stanowiskach właściwych dla technika urządzeń ruchu
lotniczego jest zróżnicowane i wynosi od 4000 zł do 8000 zł brutto w przeliczeniu na jeden etat.
Poziom wynagrodzeń osób wykonujących zawód technika urządzeń ruchu lotniczego uzależniony jest
między innymi od: wykształcenia, doświadczenia zawodowego i stażu pracy, wielkości i rodzaju
pracodawcy (prywatny, publiczny), regionu Polski.
W zależności od poziomu wymaganych kompetencji, wysokość wynagrodzeń kształtuje się
następująco:
− w przypadku stanowisk o niższym poziomie wymagań (np. konserwator, instalator) nie
przekracza 4000 zł brutto,
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−

na stanowiskach wymagających wyższych kompetencji oraz znacznego doświadczenia (np.
kierownik zespołu, specjalista ds. urządzeń i systemów) wynagrodzenia kształtują się na poziomie
od 6000 zł do 8000 zł brutto.

Do wynagrodzenia zasadniczego część pracodawców zapewnia dodatki w formie premii (10-20%) za
pracę w nocy lub warunkach szkodliwych.
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 technik urządzeń ruchu lotniczego możliwe jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych.
Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie technicznych
i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia tych osób,
w szczególności:
− z niewielką dysfunkcją kończyn górnych (05-R), która pozwala na wykonywanie bardziej
precyzyjnych czynności,
− z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych (05-R), która nie wyklucza stania i chodzenia, w tym
samodzielnego przemieszczania się po zróżnicowanym terenie,
− z niewielką dysfunkcją narządu wzroku (04-0), pod warunkiem stosowania szkieł korekcyjnych,
dobrego oświetlenia, ewentualnie specjalnych programów powiększających tekst i grafikę,
− słabosłyszących (03-L), gdy stosują aparaty słuchowe umożliwiające swobodną komunikację
(z wyłączeniem czynności, podczas których praca musi być wykonywana w hałasie) oraz pod
warunkiem zapewnienia im odpowiedniej pomocy technicznej oraz właściwego przygotowania
środowiska i stanowiska pracy, np. pod kątem możliwości percepcji sygnałów alarmowych.
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
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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.
•
•
•
•
•
•
•

Konwencja o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisana w Chicago dnia 7 grudnia
1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212, z późn. zm.). W tym załączniki nr 10, 11, 14, 15, 17, 19.
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 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1183).
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 i Budownictwa z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie
lotniczych urządzeń naziemnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 55).

Literatura branżowa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bem D.: Systemy telekomunikacyjne. Cz. 3, Radiolokacja i radionawigacja. Politechnika
Wrocławska, 1991.
Compa T., Rajchel J.: Podstawy nawigacji lotniczej. WSOSP, Dęblin 2011.
Fiedczyn S.S.: Nawigacja lotnicza. WKiŁ, Warszawa 1974.
Fellner A.: Nawigacja powietrzna w zarysie. Wydaw. PŚ, Gliwice 2016.
Kawalec A.: Zaawansowane technologie radarowe w zastosowaniach wojskowych i cywilnych.
WAT, Warszawa 2009.
Ortyl A.: Systemy nawigacji lotniczej. WAT, Warszawa 1994.
Pietrasiński J.: Wybrane problemy przetwarzania sygnałów radarowych. WAT, Warszawa 2015.
Rosłoniec S.: Podstawy radiolokacji i radionawigacji. WAT, Warszawa 2017.
Szustek R.: Wybrane problemy nawigacji lotniczej. AON, Warszawa 2005.

Zasoby internetowe [dostęp: 10.07.2018]:
•
•

Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
Bezpieczeństwo w transporcie lotniczym 2012 r.:
http://www.polot.net/bezpieczenstwo_w_transporcie_lotniczym_2012r_
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•
•
•
•
•
•
•
•

Kontrola ruchu lotniczego – wiedza i bezpieczeństwo w lotnictwie:
http://www.kontrola-ruchu-lotniczego.com
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej:
http://www.pansa.pl/?menu_lewe=o_pazp&lang=_pl&opis=certyfikaty
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Prawo lotnicze: https://www.arslege.pl/prawo-lotnicze/k800/s6875
Radary Kontroli Ruchu Lotniczego: http://www.radary.az.pl/atc_radary.php
Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS: http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardyorzecznictwa-lekarskiego-zus
Urząd Lotnictwa Cywilnego:
http://www.ulc.gov.pl/pl/zegluga-powietrzna/lun-lotnicze-urzadzenia-naziemne/rejestr-lun/318rodzaje-lun
Wyszukiwarka opisów zawodów: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacjazawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow

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

Definicja pojęcia

Awans zawodowy

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

Czynności
zawodowe

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

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.
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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.).

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.
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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.

Nazwa pojęcia

Definicja

Źródło

1

Czynności monterskie

Prace wykonywane podczas składania, montowania
maszyn, konstrukcji i urządzeń za pomocą
specjalistycznych narzędzi i na podstawie
dokumentacji technicznej.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki

2

COM – Communication
Service

Służby łączności.

http://www.ulc.gov.pl/pl/zeglu
ga-powietrzna/atm-anszarzadzanie-ruchem-lotniczymsluzby-zeglugipowietrznej/3819-certyfikacja
[dostęp: 10.07.2018]
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3

Just Culture

Działania prowadzące do podniesienia świadomości
z zakresu bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym,
mające na celu zwiększenie liczby zgłaszanych
zdarzeń w ramach zarówno obowiązkowego, jak
i dobrowolnego systemu zgłaszania zdarzeń
lotniczych.

http://ulc.gov.pl/pl/247aktualnosci/3854-zaproszeniedo-podpisania-deklaracji-justculture
[dostęp: 10.07.2018]

4

Komputerowa
rejestracja danych

Przechowywanie danych w postaci cyfrowej (np.
płyta CD, pamięć USB, twardy dysk komputera, karta
micro SD, urządzenia elektroniczne z wbudowaną
pamięcią).

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki

5

Nadajniki odbierające
łączność radiową
powietrze–ziemia

Zespół urządzeń umożliwiających nadawanie
i odbieranie sygnałów radiowych (radiostacje).

https://sjp.pwn.pl/slowniki/rad
iostacja.html
[dostęp: 10.07.2018]

6

NAV – Navigation
Service

Służby nawigacji.

http://www.ulc.gov.pl/pl/zeglu
ga-powietrzna/atm-anszarzadzanie-ruchem-lotniczymsluzby-zeglugipowietrznej/3819-certyfikacja
[dostęp: 10.07.2018]

7

Odbiór techniczny

Ocena zainstalowanego urządzenia ruchu lotniczego
zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardem
odbioru.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki

8

Ponadnormatywność

Przekraczanie ilości, liczb itp. wyznaczonych przez
normatyw – normę.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie
https://sjp.pwn.pl/sjp/ponadn
ormatywny;2504468.html
[dostęp: 10.07.2018]

9

Prace konserwacyjne

Zespół czynności podjętych celem sprawowania
kontroli nad urządzeniami lub elementami
konstrukcyjnymi, ich naprawy i przeglądu, wiążących
się najczęściej z przerwą techniczną lub
utrudnieniami w użytkowaniu.

https://pl.glosbe.com/pl/pl/pr
ace%20konserwacyjne
[dostęp: 10.07.2018]

10

Promieniowanie

Emisja energii w postaci strumieni cząstek lub fal
elektromagnetycznych; też: strumień cząstek lub fal
elektromagnetycznych emitowanych przez ciała.

http://sjp.pwn.pl/slowniki/radi
olokacja.html
[dostęp: 10.07.2018]

11

Promieniowanie
elektromagnetyczne

Promieniowanie emitowane m.in. przez wzbudzone
atomy i cząsteczki, a także wskutek zmian
zachodzących wewnątrz jądra atomowego.

http://sjp.pwn.pl/slowniki/radi
olokacja.html
[dostęp: 10.07.2018]

12

Punkty nawigacyjne

Są to nadajniki radiowe promieniujące na
odpowiednich częstotliwościach lub po prostu
wyznaczone w przestrzeni punkty (są to zazwyczaj
przecięcia dróg lotniczych lub inne charakterystyczne
miejsca) posiadające jedynie określoną pozycję
geograficzną.

http://www.aviation.home.pl/ol
d/newbie/nanawigacyjne.html
[dostęp: 10.07.2018]

13

Radar

Urządzenie radiolokacyjne wykrywające i określające
położenie obiektów w przestrzeni na podstawie
odbitych od nich fal radiowych.

https://sjp.pwn.pl/slowniki/rad
ar.html
[dostęp: 10.07.2018]

14

Radiolatarnie

Radiostacja nadawcza lub nadawczo-odbiorcza
wysyłająca sygnał radiowy dla radionawigacji. Sygnał
jest nadawany w stałych odstępach czasu
i zawiera kod radiolatarni, np. znakowy
(nadawany alfabetem Morse’a). Sygnał ten może być
też nadawany dopiero po odebraniu zapytania.
W komunikacji morskiej i lotniczej służy do
określania kierunku.

https://sjp.pwn.pl/slowniki/rad
iolatarnia.html
[dostęp: 10.07.2018]

15

Radiolokacja

Wykrywanie i określanie położenia lub parametry
ruchu, oddalonych niewidocznych obiektów za
pomocą fal radiowych (samoloty w przestrzeni
powietrznej).

http://sjp.pwn.pl/slowniki/radi
olokacja.html
[dostęp: 10.07.2018]
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16

Reżimy technologiczne

Oznacza ściśle, określone przez technologię
i unormowane tryby postępowania z urządzeniami
technicznymi.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki

17

Schematy elektryczne,
ideowe, logiczne
i montażowe

Rysunki techniczne i schematy znajdujące się
w dokumentacji technicznej, które w szczegółowy
sposób opisują zasadę działania układów
(elektrycznych, hydraulicznych, pneumatycznych
itd.).

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki

18

Stan techniczny
i operacyjny systemów
– kontrola

Szereg czynności, procesów lub zjawisk
powtarzających się w takich samych odstępach czasu
i w tej samej kolejności, mających na celu
utrzymanie urządzeń systemów w stałej sprawności.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki

19

Serwisowanie urządzeń
ruchu lotniczego

Naprawianie lub konserwowanie w serwisie lub
przez autoryzowany serwis producenta sprzętu
systemów i urządzeń ruchu lotniczego.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki

20

Sprawność operacyjna

Jest to własność obiektu, urządzenia, systemu
mówiąca o tym, czy pracuje on poprawnie (spełnia
wszystkie powierzone mu funkcje i czynności) przez
wymagany czas i w określonych warunkach
eksploatacji.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki

21

Statek powietrzny

Pojazd latający, który może się poruszać lub
utrzymywać w atmosferze.

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r.
Prawo lotnicze (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1183).

22

SUR – Surveillance
Service

Służby dozorowania.

http://www.ulc.gov.pl/pl/zeglu
ga-powietrzna/atm-anszarzadzanie-ruchem-lotniczymsluzby-zeglugipowietrznej/3819-certyfikacja
[dostęp: 10.07.2018]

23

Testery

Urządzenie do przeprowadzania prób (testów)
mających na celu ocenę stanu badanego obiektu,
bądź poprawności jego działania.

https://encyklopedia.pwn.pl/sz
ukaj/tester.html
[dostęp: 10.07.2018]

24

Technika obróbki
ręcznej

Nadanie nowych cech przedmiotowi obrabianemu,
zgodnie z założeniami technologicznymi, np.
wymiarów, twardości, gładkości.
Obróbka jest procesem przetwarzania surowca
w końcowy produkt. Obróbki dokonuje się za
pomocą narzędzi lub maszyn wytwórczych ręcznych.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki

25

Technika obróbki
maszynowej

Nadanie nowych cech przedmiotowi obrabianemu,
zgodnie z założeniami technologicznymi, np.
wymiarów, twardości, gładkości.
Obróbka jest procesem przetwarzania surowca
w końcowy produkt. Obróbki dokonuje się za
pomocą narzędzi instalowanych w maszynach
lub maszyn wytwórczych.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki

26

Trasowanie

Proces technologiczny stosowany najczęściej
w obróbce materiałów, który polega na wyznaczeniu
na danej powierzchni półwyrobu określonych linii,
punktów, które następnie służą do realizacji
określonej operacji danego przedmiotu.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki

27

Wydolność ludzka

Wydolność (albo wydajność) ludzka oznacza
możliwości i ograniczenia ludzkie, które mają wpływ
na bezpieczeństwo i efektywność działań
w dziedzinie lotnictwa.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki

28

Zasada czynnika
ludzkiego

Oznacza zasady, które mają zastosowanie do
projektowania, certyfikacji, szkoleń, użytkowania
i obsługi technicznej w dziedzinie lotnictwa oraz
zmierzają do bezpiecznych relacji między
człowiekiem a innymi elementami systemu
poprzez odpowiednie uwzględnienie wydolności
ludzkiej.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki

22

www.psz.praca.gov.pl

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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