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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Specjalista kontroli jakości 214109

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu







Auditor kontroli jakości.
Inspektor do spraw kontroli jakości.
Inżynier do spraw kontroli jakości.
Kontroler jakości.
Pełnomocnik ds. kontroli jakości.
Pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością.

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


2141 Industrial and production engineers.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):


Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe.

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 badao i analiz prowadzonych w projekcie SPO RZL (2006–2007) „Opracowanie
i upowszechnianie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych”,
 analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu
Publicznych Służb Zatrudnienia,
 badao ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w czerwcu 2018 r.,
 zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji
i jakości informacji o zawodach.
Autorzy i eksperci opiniujący
Zespół Ekspercki:




Marcin Budzewski – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
Anna Marianna Wójcikowska – Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Warszawa.
Michał Kaczmarek – Instalatorstwo Elektryczne Wiesław Kowalski, Sieraków.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:





Urszula Jeruszka – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
Barbara Sajkiewicz – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
Zdzisław Czajka – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
Maciej Gruza – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.

Recenzenci:



Ewa Urbanek – Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Warszawa.
Lidia Gruza-Matyjaszko – Instytut Energetyki, Warszawa.
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Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Małgorzata Sidor-Rządkowska – Politechnika Warszawska, Wydział Zarządzania, Warszawa.
Przemysław Ilczuk – Politechnika Warszawska, Wydział Transportu, Warszawa.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.
WAŻNE:
W tekście opisu informacji o zawodzie występują podkreślenia wybranych określeo wraz z indeksem górnym,
który wskazuje numer definicji w słowniku branżowym w punkcie 7.2.

2. OPIS ZAWODU
2.1. Synteza zawodu
Specjalista kontroli jakości odpowiada za kontrolę jakości3 procesów produkcyjnych7, mającą na celu
zapobieżenie wytwarzaniu wadliwych towarów lub usług. Odpowiada za zapewnienie odpowiednich
standardów jakości wyrobów i usług, a w szczególności za wybór modelu zapewnienia jakości, za
tworzenie, wdrażanie oraz nadzór nad przestrzeganiem systemów, standardów10, metod i technik
zapewnienia jakości przyjętych w organizacji. Przestrzega wymagao dokumentów normatywnych
krajowych i europejskich, w szczególności norm ISO6.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Specjalista kontroli jakości jest zawodem, który funkcjonuje w organizacjach zajmujących się
produkcją, usługami, serwisem, wykonawstwem, handlem itd. Pracownik w tym zawodzie tworzy
procedury działao i prowadzi kontrolę na każdym stanowisku wpływającym na jakośd wyrobu
koocowego. Stąd kontrola jakości dotyczy całego procesu produkcyjnego, począwszy od
monitorowania systemu zapewnienia jakości u dostawców materiałów i komponentów,
monitorowania procesu wytwarzania, jakości gotowych produktów5, kontrolnych badao wyrobu, do
warunków przechowywania i transportu wyrobów itp.
Specjalista kontroli jakości określa główne cechy i wymagania jakościowe wytwarzanych wyrobów,
a także odpowiada za analizę i weryfikację reklamacji9 i skarg klienta oraz odpowiada za bieżący
kontakt z klientami odnośnie do spraw dotyczących jakości. Specjalista kontroli jakości analizuje
problemy jakościowe, planuje i wdraża działania zapobiegawcze i korygujące oraz działania związane
z doskonaleniem procesów w organizacji.
Specjalista kontroli jakości prowadzi kontrolę wszystkich i/lub wybranych faz procesu produkcyjnego
i zapobiega wytwarzaniu produktów niespełniających standardów jakości. W zależności od miejsca
pracy, zakres obowiązków specjalisty kontroli jakości może byd zróżnicowany. Wiele firm posiada
własne systemy zapewnienia jakości, które opierają się na realizowaniu wszystkich procesów
i operacji związanych z danym wyrobem lub usługą według wcześniej ustalonych założeo
wynikających z potrzeb odbiorcy.
Do podstawowych zadao specjalisty zajmującego się kontrolą jakości należy określenie głównych
cech i wymagao jakościowych wytwarzanych wyrobów, wykonanie ich specyfikacji z uwzględnieniem
wymagao norm europejskich ISO oraz wybór modelu zapewnienia jakości. Na tej podstawie tworzy
on system, w którym określona jest struktura organizacyjna i procedury działao na każdym
stanowisku pracy, wpływającym na jakośd wyrobu. Zadania te wymagają od osoby pracującej w tym
zawodzie gromadzenia i uzupełniania wiedzy o obecnych potrzebach rynku i wymaganiach norm
w zakresie zapewniania jakości oraz nowościach technologicznych. Ponadto specjalista kontroli
jakości musi także prowadzid dokumentację wprowadzonego systemu, a także odpowiada za
dokonywanie okresowych weryfikacji stanu jakości wyrobu czy usługi oraz sprawuje kontrolę nad
4
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jakością projektowania procesu technologicznego4. W przypadku konieczności wprowadzenia
w realizowanym procesie zmian technologicznych współpracuje z inżynierami produkcji przy
opracowywaniu procedur wprowadzenia tych zmian i zarządza ich wprowadzaniem.
Sposoby wykonywania pracy
Pracownik w zawodzie specjalista kontroli jakości wykonuje pracę poprzez:
 kontrolowanie organizacji stanowisk pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż., ergonomii
i ochrony środowiska, wymaganymi dla wdrożonego w organizacji systemu zapewniania jakości,
 organizowanie i/lub przeprowadzanie szkoleo pracowników produkcji odnośnie do jakości wyrobu,
opcjonalnie wdrażanie nowych pracowników oraz udział w prowadzeniu projektów jakościowych,
 opracowywanie, prowadzenie i nadzorowanie dokumentacji kontroli jakości dostarczanych
wyrobów (komponentów) i usług oraz wyrobu gotowego – na podstawie norm i warunków
technicznych oraz wymagao klienta,
 opracowywanie, prowadzenie i nadzorowanie dokumentacji kontroli jakości procesu
produkcyjnego,
 opracowywanie, prowadzenie i nadzorowanie dokumentacji dotyczącej aparatury kontrolno-pomiarowej1 (sposób kontroli, harmonogram kontroli itp.),
 opracowywanie, prowadzenie i nadzorowanie dokumentacji dotyczącej postępowania
z problemami jakościowymi i reklamacjami,
 sprawowanie nadzoru nad procesami produkcyjnymi,
 monitorowanie systemu kontroli dostawców (wyrobów i usług) oraz systemu współpracy
z klientami,
 uczestniczenie w realizacji audytów jakości2 zewnętrznych dostawców i podwykonawców,
 współpracę z niezależnymi laboratoriami zewnętrznymi, posiadającymi uprawnienia do
wykonywania badao typu zgodnie z wymaganiami norm i warunków technicznych,
 nadzorowanie procesu kontroli urządzeo kontrolno-pomiarowych,
 analizowanie występujących problemów jakościowych,
 analizowanie i weryfikowanie reklamacji klientów,
 monitorowanie stopnia zadowolenia klienta,
 współpracę z innymi działami w organizacji.
Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2., 3.3. i 3.4.
Kompetencje zawodowe.

2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja
pracy)
Warunki pracy
Specjalista kontroli jakości jest zawodem o charakterze samodzielnym, ale z uwagi na zakres
działania wymagana jest ścisła współpraca z innymi specjalistami zatrudnionymi np. w laboratoriach
badawczo-rozwojowych czy badawczych, w działach produkcji, w działach transportu itp. w celu
zapewnienia wymaganych standardów jakości.
Ponadto specjalista kontroli jakości kontaktuje się z klientami w ramach procesów reklamacyjnych.
Specjalista kontroli jakości pracuje w różnych miejscach. Mogą to byd zarówno budynki biurowe, jak
i hale produkcyjne, laboratoria, magazyny itp. Od rodzaju kontrolowanego procesu, wyrobu bądź
usługi zależą szczegółowe warunki jego pracy, takie jak np. stycznośd z substancjami toksycznymi,
obecnośd maszyn i urządzeo pod napięciem itp. Jest to praca umysłowa, wykonywana pod nadzorem,
z reguły na stanowiskach samodzielnych.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.
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Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Specjalista kontroli jakości w procesie realizacji zadao zawodowych wykorzystuje różnorodne
maszyny i narzędzia – w zależności od miejsca pracy. Niezależnie od specyfiki działania w danym
zakładzie pracy typowymi narzędziami dla tego zawodu są:
 urządzenia pomiarowe,
 komputer z typowym oprogramowaniem biurowym i dedykowanym oprogramowaniem do
zarządzania procesem kontroli jakości, umożliwiającym gromadzenie danych i dokonywanie
obliczeo pomiarowych,
 oprogramowania do przeglądania zasobów internetu, wysyłania i odbierania poczty elektronicznej,
 typowe urządzenia biurowe: drukarki, skanery, kserokopiarki, telefony itp.,
 piśmiennicze materiały biurowe.
Organizacja pracy
Specjalista kontroli jakości pracuje zazwyczaj w pomieszczeniach zamkniętych przez osiem godzin
dziennie, przez pięd dni w tygodniu. Osoby w tym zawodzie zwykle pracują w systemie
jednozmianowym, w stałych godzinach.
Praca odbywa się w normalnych porach w ciągu dnia i nie jest wymagane wykonywanie pracy
w niedziele, święta i dni wolne od pracy. Wyjątkiem są duże zakłady produkcyjne pracujące
zmianowo lub w trybie ciągłym, gdzie osoba wykonująca ten zawód może pracowad w systemie
zmianowym oraz w dni wolne od pracy.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeostwo pracy człowieka
Wykonywanie pracy specjalisty kontroli jakości może wiązad się z występowaniem pewnych
zagrożeo fizycznych. W zależności od rodzaju kontrolowanej produkcji może to byd np. hałas, wysoka
temperatura, zapylenie itp. Natomiast specjaliści kontroli jakości pracujący w laboratoriach narażeni
są na zagrożenia związane z prowadzonymi badaniami i testami, takie jak: prąd o wysokim napięciu
czy odczynniki chemiczne.
Praca w tym zawodzie nie jest obciążona ryzykiem występowania chorób zawodowych, jednak
w zależności od zakładu pracy i rodzaju danej produkcji wymagane jest bezwzględne przestrzeganie
przepisów dotyczących bezpieczeostwa i higieny pracy oraz innych typowych dla danej branży
standardów bezpieczeostwa, np. w przypadku linii produkcyjnej z użyciem produktów toksycznych.
Praca specjalisty kontroli jakości cechuje się dużą rutynowością, która może w dłuższej perspektywie
czasowej stanowid źródło wypalenia zawodowego.

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód specjalista kontroli jakości ważne są:
w kategorii wymagao fizycznych
 sprawnośd narządu wzroku,
 sprawnośd narządu słuchu,
 sprawnośd układu nerwowego,
 ogólna dobra sprawnośd psychofizyczna;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 spostrzegawczośd,
 czucie dotykowe,
 czucie smakowe,
 koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 ostrośd słuchu,
6
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ostrośd wzroku,
powonienie,
rozróżnianie barw,
zręcznośd palców,
zręcznośd rąk;

w kategorii sprawności i zdolności
 uzdolnienia techniczne,
 uzdolnienia rachunkowe,
 dobra pamięd,
 podzielnośd uwagi,
 rozumowanie logiczne,
 wyobraźnia przestrzenna,
 zdolnośd współdziałania,
 zdolnośd koncentracji uwagi;
w kategorii cech osobowościowych
 dokładnośd,
 samodzielnośd,
 samokontrola,
 ciekawośd,
 cierpliwośd,
 łatwośd przerzucania się z jednej czynności na drugą,
 niezależnośd,
 odpornośd emocjonalna,
 wytrwałośd,
 gotowośd pracy w warunkach monotonnych.
Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.5. Kompetencje społeczne; 3.6. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
Osoba pracująca w zawodzie specjalista kontroli jakości powinna cechowad się dobrą ogólną
sprawnością fizyczną, sprawnym układem nerwowym oraz dobrze rozwiniętymi zmysłami wzroku
i słuchu (w zależności od branży, w której pracuje). Niezbędne jest prawidłowe rozpoznawanie barw
i rozróżnianie szczegółów w pracy wzrokowej oraz prawidłowe pole widzenia. Równie istotny jest
dobry słuch (możliwośd korekcji za pomocą aparatu słuchowego) oraz zmysł dotyku.
W niektórych organizacjach zawód ten mogą wykonywad także osoby z dysfunkcją kooczyn dolnych,
w tym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, przy czym stanowisko pracy oraz obiekt,
w którym specjalista kontroli jakości świadczyłby pracę, powinny byd dostosowane do jego potrzeb.
WAŻNE:
Czynnikiem utrudniającym pracę w zawodzie specjalista kontroli jakości są zaburzenia znacznego stopnia
sprawności kooczyn górnych (05-R), w szczególności w zakresie zręczności palców i rąk, oraz dysfunkcje
znacznego stopnia sprawności kooczyn dolnych (zależne od wybranych specjalizacji i stanowisk). Utrudnieniem
są również wady i dysfunkcje narządu wzroku (04-O), których nie można skorygowad szkłami optycznymi lub
soczewkami kontaktowymi, brak prawidłowego rozpoznawania barw, brak koordynacji wzrokowo-ruchowej
oraz percepcji kształtów. Ponadto ograniczeniem może byd dysfunkcja narządu słuchu (03-L) w stopniu
znacznym, a także zaburzenia zmysłu równowagi i zmysłu dotyku. Zgodnie z zasadami profilaktyki medycznej
osobom, u których występuje m.in. odbiorcze trwałe podwyższenie progu słyszenia (również, gdy dotyczy tylko
jednego ucha), nie zaleca się wykonywania czynności związanych z koniecznością pracy w hałasie. W zawodzie
nie mogą pracowad osoby z alergią wziewną i kontaktową na wykorzystywane związki chemiczne i odczynniki
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stosowane w laboratoriach. Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu są też niektóre choroby psychiczne
uniemożliwiające wykonywanie zadao zgodnie z wymaganiami pracodawcy. 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 specjalista kontroli jakości wymagane jest wykształcenie wyższe. Chod
preferowani są absolwenci uczelni technicznych lub szkół ekonomicznych o specjalności zarządzanie
jakością, to zawód ten mogą wykonywad również absolwenci kierunków humanistycznych – wówczas
pracodawcy oczekują uzupełnienia kwalifikacji na studiach podyplomowych lub kursach
zawodowych.
Ukooczenie studiów na kierunkach technicznych ułatwia zrozumienie procesu technologicznego8,
którego kontrolą/nadzorem zajmuje się specjalista kontroli jakości oraz dostarcza wiedzy z zakresu
przeprowadzania badao laboratoryjnych, narzędzi wykorzystywanych do pomiaru procesów
produkcyjnych itp. Obok wykształcenia ważna jest też znajomośd języków obcych, szczególnie języka
angielskiego w zakresie branżowego słownictwa technicznego.
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie
Do wykonywania zawodu specjalista kontroli jakości nie są wymagane tytuły zawodowe, kwalifikacje
czy uprawnienia zawodowe.
Atutami przy podejmowaniu pracy w tym zawodzie są:
 udokumentowane doświadczenie zdobyte na podobnym stanowisku pracy w firmie produkcyjnej
o złożonym procesie produkcji,
 udokumentowana umiejętnośd tworzenia baz danych,
 udokumentowana umiejętnośd posługiwania się przyrządami pomiarowymi oraz
udokumentowana znajomośd metodyk badania jakości wyrobów, charakterystycznych dla danej
branży,
 udokumentowana znajomośd metodyk zarządzania jakością,
 udokumentowana znajomośd norm jakości (ISO) oraz norm specjalistycznych dla danej branży,
znajomośd standardów prowadzenia dokumentacji technologicznej i jakościowej, znajomośd
zasad audytowania jakości, kontroli procesów jakościowych, analizy i raportowania rezultatów.
Ponadto preferowane jest posiadanie certyfikatów/zaświadczeo potwierdzających ukooczenie
szkoleo/kursów zawodowych z zakresu systemu zapewnienia jakości lub nauki na studiach
podyplomowych w zakresie zarządzania procesem kontroli jakości.
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
Możliwośd rozwoju zawodowego specjalisty kontroli jakości uzależniona jest od wielkości firmy,
w której pracuje, a także obowiązującej w danej firmie struktury stanowisk. Jeżeli specjalista kontroli
jakości zatrudniony jest na stanowisku tzw. samodzielnym w niedużej firmie, to możliwośd awansu
jest bardzo ograniczona. W przypadku zatrudnienia w dużych firmach o szerokim zasięgu działania
i rozbudowanej strukturze organizacyjnej istnieje możliwośd rozwoju i awansu po spełnieniu
wymogów określonych w regulacjach wewnętrznych, dotyczących danego stanowiska pracy.
Specjalista kontroli jakości może w ramach ścieżki rozwoju dla stanowisk merytorycznych awansowad
na samodzielnego/starszego specjalistę kontroli jakości, a następnie na stanowisko eksperta. Przy
wyborze ścieżki rozwoju dla stanowisk menedżerskich awans odbywa się na stanowisko kierownika
komórki organizacyjnej do spraw jakości/dyrektora do spraw jakości. Hierarchia stanowisk w tym
obszarze zawodowym jest specyficzna dla każdej firmy i w tym zakresie funkcjonują różne
rozwiązania.
Specjalista kontroli jakości w ramach rozwoju zawodowego może także uzyskad od akredytowanej
jednostki certyfikującej (są to jednostki organizacyjne mające uprawnienia do przeprowadzania
audytów i wydawania certyfikatów zgodności z normami) dopuszczenie do wykonywania audytów.
Możliwości potwierdzania kompetencji
Obecnie (2018 r.) w szkołach wyższych w Polsce prowadzone jest kształcenie na studiach pierwszego
i drugiego stopnia oraz na studiach podyplomowych w zakresie inżynierii i zarządzania jakością, co
daje możliwośd potwierdzania kompetencji zawodowych w zawodzie specjalista kontroli jakości.
Więcej informacji można uzyskad w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz
Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

2.7. Zawody pokrewne
Osoba zatrudniona w zawodzie specjalista kontroli jakości może rozszerzad swoje kompetencje
zawodowe w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
Kierownik do spraw kontroli jakości
Audytor/kontroler
Kontroler jakości połączeo spawanych
Kontroler jakości wyrobów przemysłowych
Kontroler jakości produktów spożywczych

Kod zawodu
132102
242204
311902
311937
314401

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie specjalista kontroli jakości wykonuje różnorodne zadania, do których należą
w szczególności:
Z1 Opracowywanie, prowadzenie i nadzorowanie dokumentacji kontroli jakości: dostarczanych
komponentów, wyrobów gotowych i usług oraz procesu produkcyjnego i aparatury kontrolno-pomiarowej.
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Z2 Opracowywanie, prowadzenie i nadzorowanie dokumentacji dotyczącej postępowania
z problemami jakościowymi i reklamacjami.
Z3 Nadzorowanie procesów produkcyjnych w zakresie zapewniania jakości.
Z4 Monitorowanie systemu kontroli dostawców (wyrobów i usług) oraz systemu współpracy
z klientami.
Z5 Uczestniczenie w realizacji audytów zewnętrznych i wewnętrznych.
Z6 Współpracowanie z niezależnymi laboratoriami zewnętrznymi, posiadającymi uprawnienia do
wykonywania badao typu zgodnie wymaganiami norm i warunków technicznych.
Z7 Nadzorowanie przeprowadzonych kontroli urządzeo kontrolno-pomiarowych.
Z8 Analizowanie i weryfikowanie reklamacji.
Z9 Analizowanie występujących problemów jakościowych i wprowadzanie działao korygujących.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Prowadzenie dokumentacji dotyczącej kontroli jakości
Kompetencja zawodowa Kz1: Prowadzenie dokumentacji dotyczącej kontroli jakości obejmuje
zestaw zadao zawodowych Z1, Z2, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy
i umiejętności.
Z1 Opracowywanie, prowadzenie i nadzorowanie dokumentacji kontroli jakości: dostarczanych
komponentów, wyrobów gotowych i usług oraz procesu produkcyjnego i aparatury
kontrolno-pomiarowej
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

















Metody kontroli jakości;
Metodologię prowadzenia pomiarów jakości;
Normy i standardy jakości;
Normy i standardy branżowe;
Aparaturę kontrolno-pomiarową;
Zasady tworzenia harmonogramu kontroli
i przeglądu urządzeo kontrolno-pomiarowych;
Technologię procesu produkcyjnego;
Wiadomości ogólne z zakresu wiedzy
technicznej;
Dokumentację kontroli jakości procesu
produkcyjnego w swojej organizacji;
Metodologię archiwizowania i przechowywania
danych oraz dokumentów metodami
tradycyjnymi i przy użyciu techniki
komputerowej;
Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii
i ochrony środowiska.
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Wykorzystywad różne metody kontroli jakości
właściwe dla miejsca pracy;
Przetwarzad i syntetyzowad informacje
dotyczące wymogów jakościowych/kontroli
jakości;
Stosowad normy i standardy jakości;
Stosowad wymagania norm i standardów
branżowych;
Prowadzid pomiary parametrów istotnych
z punktu widzenia kontroli jakości;
Tworzyd harmonogram kontroli i przeglądu
urządzeo kontrolno-pomiarowych;
Wykorzystywad wiedzę techniczną oraz
znajomośd technologii procesu produkcji w celu
opracowania metod kontroli jakości;
Opracowywad, prowadzid i nadzorowad
dokumentację w zakresie kontroli jakości
dostarczanych komponentów, wyrobów
gotowych i usług oraz procesu produkcyjnego
i aparatury kontrolno-pomiarowej;
Dokumentowad, archiwizowad
i przechowywad dane oraz zapisy dotyczące
procesów zapewniania jakości;
Przestrzegad zasad i przepisów BHP, ochrony
ppoż., ergonomii i ochrony środowiska.
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Z2

Opracowywanie, prowadzenie i nadzorowanie dokumentacji dotyczącej postępowania
z problemami jakościowymi i reklamacjami

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:












Systemy jakości (ISO oraz wewnętrzny system
jakości);
Normy i standardy branżowe;
Metody kontroli jakości;
Dokumentację kontroli jakości w danej
organizacji;
Podstawy skutecznej komunikacji;
Sposoby rozwiązywania problemów;
Metodologię archiwizowania i przechowywania
danych oraz dokumentów metodami
tradycyjnymi i przy użyciu techniki
komputerowej.










Kontrolowad przestrzeganie zasad i procedur
określonych w systemach jakości (ISO oraz
wewnętrznych systemach jakości);
Przestrzegad norm i standardów branżowych;
Projektowad system kontroli jakości;
Opracowywad dokumentację opisującą sposób
przeprowadzania kontroli jakości;
Współpracowad z grupą pracowników
zaangażowanych w ocenę jakości oraz
z kierownictwem firmy;
Opracowywad dokumentację opisującą sposób
postępowania z reklamacjami i problemami
jakościowymi;
Dokumentowad, archiwizowad
i przechowywad dane oraz zapisy dotyczące
procesów zapewniania jakości.

3.3. Kompetencja zawodowa Kz2: Sprawowanie nadzoru jakościowego nad procesem
produkcyjnym
Kompetencja zawodowa Kz2: Sprawowanie nadzoru jakościowego nad procesem produkcyjnym
obejmuje zestaw zadao zawodowych Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, do realizacji których wymagane są
odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z3 Nadzorowanie procesów produkcyjnych w zakresie zapewniania jakości
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:












Dokumentację kontroli procesu produkcji oraz
wyrobu gotowego;
Zasady przeprowadzania kontroli jakości;
Metody analizowania danych i informacji
uzyskanych w czasie kontroli jakości;
Zasady analizowania i raportowania w zakresie
kontroli jakości;
Dokumentację kontroli jakości procesu
produkcyjnego oraz wyrobu gotowego w swojej
organizacji;
Metodologię archiwizowania i przechowywania
danych oraz dokumentów metodami
tradycyjnymi i przy użyciu techniki
komputerowej.
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Stosowad wymagania dokumentacji kontroli
procesu produkcji oraz wyrobu gotowego do
kontroli jakości;
Przeprowadzad kontrolę jakości na wszystkich
etapach procesu produkcyjnego;
Analizowad dane i informacje uzyskane w czasie
kontroli jakości;
Sporządzad analizy i raporty dotyczące kontroli
jakości procesu produkcyjnego oraz wyrobu
gotowego;
Sporządzad dokumentację kontroli jakości;
Dokumentowad, archiwizowad
i przechowywad dane oraz zapisy dotyczące
procesów zapewniania jakości.
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Z4 Monitorowanie systemu kontroli dostawców (wyrobów i usług) oraz systemu współpracy
z klientami
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:















Metody kontroli dostawców;
Dokumentację kontroli jakości dostarczanych
wyrobów (komponentów) obowiązującą w danej
organizacji, w tym systemu kontroli dostaw
Metody analizowania danych i informacji
uzyskanych w czasie kontroli;
Zasady sporządzania analiz i raportów
z działalności dotyczącej zapewnienia jakości
dostaw;
Metody komunikacji interpersonalnej;
Metody badao zadowolenia klientów;
Zasady analizowania stopnia zadowolenia
klienta;
Dokumentację z monitorowania dostawców
i stopnia zadowolenia klienta;
Metodologię archiwizowania i przechowywania
danych oraz dokumentów metodami
tradycyjnymi i przy użyciu techniki
komputerowej.













Klasyfikowad oraz przeprowadzad oceny
dostawców pod względem jakości;
Stosowad wymagania dokumentacji kontroli
jakości dostarczanych wyrobów (komponentów)
do realizacji monitorowania
Analizowad dane i informacje uzyskane w czasie
kontroli;
Sporządzad analizy i raporty z działalności
dotyczącej zapewnienia jakości dostaw;
Nawiązywad kontakty społeczne i prowadzid
rozmowy: z dostawcami wyrobów
(komponentów) i usług, współpracownikami,
klientami;
Przygotowywad założenia oraz przeprowadzad
badania stopnia zadowolenia klienta;
Sporządzad analizę stopnia zadowolenia klienta;
Posługiwad się programami komputerowymi
niezbędnymi do tworzenia dokumentacji
z monitorowania dostawców i stopnia
zadowolenia klienta;
Dokumentowad, archiwizowad
i przechowywad dane oraz zapisy dotyczące
procesów zapewniania jakości.

Z5 Uczestniczenie w realizacji audytów zewnętrznych i wewnętrznych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:














Zasady opracowywania harmonogramu
audytów;
Metodologię i zasady przeprowadzania audytów
jakościowych;
Systemy jakości (ISO itp.), zasady
przeprowadzania audytów;
Zasady opracowywania raportów a
przeprowadzonych audytów;
Zasady prezentowania wyników
przeprowadzonych audytów;
Procedury postępowanie przy występowaniu
niezgodności;
Dokumentację kontroli jakości dostarczanych
wyrobów (komponentów) obowiązującą
w swojej organizacji, w tym systemu kontroli
dostaw.
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Opracowywad harmonogram audytów;
Realizowad harmonogram audytów;
Stosowad wiedzę o zasadach przeprowadzania
audytów;
Opracowywad raport z audytów;
Przekazywad wyniki kierownictwu;
Wdrażad postępowanie konieczne przy
występowaniu niezgodności;
Dokumentowad, archiwizowad
i przechowywad dane oraz zapisy dotyczące
procesów zapewniania jakości.
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Z6 Współpracowanie z niezależnymi laboratoriami zewnętrznymi, posiadającymi uprawnienia do
wykonywania badao typu zgodnie wymaganiami norm i warunków technicznych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Zasady współpracy z niezależnymi laboratoriami
posiadającymi uprawnienia do wykonywania
badao typu danego wyrobu;
Zasady opracowywania planu badao typu dla
danego wyrobu;
Przepisy prawa w zakresie dopuszczania
produktów do obrotu;
Normy i standardy branżowe;
Dokumentację kontroli jakości wyrobów
gotowych obowiązującą w swojej organizacji,
w tym badania typu.






Współpracowad z niezależnymi laboratoriami
zewnętrznymi;
Opracowywad plan badao typu dla danego
wyrobu;
Stosowad w praktyce przepisy prawa w zakresie
dopuszczania produktów do obrotu;
Stosowad w praktyce normy i standardy
branżowe;
Dokumentowad, archiwizowad
i przechowywad dane oraz zapisy dotyczące
procesów zapewniania jakości.

Z7 Nadzorowanie przeprowadzonych kontroli urządzeo kontrolno-pomiarowych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:












Metodologię pomiarów;
Aparaturę kontrolno-pomiarową;
Przeprowadzad kontrolę i przeglądy urządzeo
kontrolno-pomiarowych;
Normy i standardy jakości w zakresie planowania
pomiarów;
Dokumentację kontroli dotyczącej aparatury
kontrolno-pomiarowej w swojej organizacji
(w tym sposób kontroli, wykaz, harmonogram
kontroli);
Metodologię archiwizowania i przechowywania
danych oraz dokumentów metodami
tradycyjnymi i przy użyciu techniki
komputerowej.







Posługiwad się wiedzą z zakresu metodologii
pomiarów;
Posługiwad się aparaturą kontrolno-pomiarową;
Realizowad harmonogram kontroli i przeglądów
urządzeo kontrolno-pomiarowych;
Opracowad plan pomiarów;
Sporządzad zapisy z kontroli urządzeo kontrolnopomiarowych;
Dokumentowad, archiwizowad
i przechowywad dane oraz zapisy dotyczące
procesów zapewniania jakości.

3.4. Kompetencja zawodowa Kz3: Nadzorowanie procesów postępowania z problemami
jakościowymi i reklamacjami
Kompetencja zawodowa Kz3: Nadzorowanie procesów postępowania z problemami jakościowymi
i reklamacjami obejmuje zestaw zadao zawodowych Z8, Z9, do realizacji których wymagane są
odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z8 Analizowanie i weryfikowanie reklamacji
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Przepisy w zakresie ochrony konkurencji
i konsumentów;
Procedury postępowania reklamacyjnego
obowiązujące w danej organizacji;
Procedury rozpatrywania reklamacji;
Podstawy skutecznej komunikacji
interpersonalnej;
Dokumentację dotyczącą postępowania
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Stosowad w praktyce przepisy w zakresie
ochrony konkurencji i konsumentów;
Stosowad procedury dotyczące sposobu
postępowania z problemami jakościowymi
i reklamacjami obowiązującymi w danej
organizacji;
Analizowad dane i podjąd odpowiednie działania
związane z rozpatrzeniem reklamacji;
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z problemami jakościowymi i reklamacjami
obowiązującą w danej organizacji;
Metodologię archiwizowania i przechowywania
danych oraz dokumentów metodami
tradycyjnymi i przy użyciu techniki
komputerowej.




Komunikowad się z jednostkami zewnętrznymi
w ramach obsługi reklamacji;
Tworzyd dokumentację dotyczącą postępowania
z problemami jakościowymi i reklamacjami;
Dokumentowad, archiwizowad
i przechowywad dane oraz zapisy dotyczące
procesów zapewniania jakości.

Z9 Analizowanie występujących problemów jakościowych i wprowadzanie działao korygujących
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:












Zasady identyfikowania niezgodności oraz
formułowania działao korygujących w wypadku
stwierdzania odstępstwa od norm jakościowych;
Sposoby analizowania przyczyn niezgodności;
Zasady wdrażania działao korygujących;
Metody analizowania skuteczności podjętych
działao;
Dokumentację dotyczącą postępowania
z problemami jakościowymi obowiązującą
w danej organizacji;
Metodologię archiwizowania i przechowywania
danych oraz dokumentów metodami
tradycyjnymi i przy użyciu techniki
komputerowej.







Stosowad zasady identyfikowania niezgodności
i formułowania działao korygujących w wypadku
stwierdzania odstępstwa od norm jakościowych;
Analizowad przyczyny niezgodności;
Inicjowad i wdrażad działania korygujące;
Dokonywad przeglądu skuteczności podjętych
działao;
Tworzyd dokumentację dotyczącą postępowania
z problemami jakościowymi;
Dokumentowad, archiwizowad
i przechowywad dane oraz zapisy dotyczące
procesów zapewniania jakości.

3.5. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie specjalista kontroli jakości powinien mied kompetencje społeczne niezbędne
do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadao zawodowych.
W szczególności pracownik jest gotów do:







Ponoszenia odpowiedzialności za skutki podejmowanych działao szczególnie w zakresie
bezpieczeostwa i zdrowia ludzi oraz za powierzone urządzenia i narzędzia wykorzystywane na
stanowisku pracy.
Podejmowania działania i współdziałania podczas realizacji procesu kontroli jakości.
Funkcjonowania w zespole pracowniczym w różnych miejscach i na stanowiskach pracy
właściwych dla procesów kontroli jakości.
Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową i obowiązującymi przepisami.
Podnoszenia kompetencji zawodowych w kontekście zmian prawnych i nowych rozwiązao
technologiczno-organizacyjnych właściwych dla kontroli jakości.
Dokonywania oceny zagrożenia zdrowia oraz życia i podejmowania działao adekwatnych do
stopnia zagrożenia.

3.6. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu
Pracownik powinien mied zdolnośd właściwego wykonywania zadao zawodowych i predyspozycje do
rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały
one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważnośd kompetencji kluczowych dla zawodu
specjalista kontroli jakości.
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Umiejętnośd obsługi komputera i wykorzystania Internetu
Umiejętności matematyczne
Umiejętnośd czytania ze zrozumieniem i pisania
Sprawnośd motoryczna
Planowanie i organizowanie pracy
Wywieranie wpływu/przywództwo
Komunikacja ustna
Współpraca w zespole
Rozwiązywanie problemów
0

1

2

3

4

5

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu specjalista kontroli jakości

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

3.7. Powiązanie kompetencji zawodowych z opisami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji
oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji
Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie specjalista kontroli jakości nawiązują do opisów
poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.
Opis zawodu, zadao zawodowych i wymagao kompetencyjnych może stanowid materiał informacyjny
dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu
Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:
 Zintegrowany System Kwalifikacji: https://www.kwalifikacje.gov.pl
 Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

4. ODNIESIENIE DO SYTUACJI ZAWODU NA RYNKU PRACY I MOŻLIWOŚCI
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie
Specjalista kontroli jakości może pracowad w każdej firmie produkcyjnej i usługowej, gdzie można
podnosid jakośd produktów poprzez ulepszenie procesów ich wytwarzania, np. w każdej fabryce
samochodów, maszyn przemysłowych, sprzętu medycznego, komputerów, telefonów komórkowych,
sprzętu mechanicznego, w firmach budowlanych, w rolnictwie itp.
Systemy zarządzania jakością funkcjonują też w firmach usługowych i instytucjach, np. w bankowości,
telekomunikacji czy w administracji publicznej. Wówczas osoby pracujące w tym zawodzie
odpowiadają za podnoszenie jakości świadczonych usług i procesów wewnętrznych. Biorąc pod
uwagę aktualne tendencje na rynku pracy (2017/2018), istnieje duże zapotrzebowanie na
specjalistów z tego obszaru zawodowego i dostępne są liczne oferty pracy w zawodzie specjalista
kontroli jakości.
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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 uzyskad, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych *dostęp: 10.07.2018+:
Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:
http://mz.praca.gov.pl
https://www.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 (2018 r.) w ramach systemu kształcenia w Polsce kształcenie w zawodzie specjalista kontroli
jakości oferuje wiele szkół wyższych o profilu technicznym na kierunkach dotyczących inżynierii
i zarządzania jakością.
Szansę na podjęcie pracy w tym zawodzie daje też ukooczenie studiów wyższych na kierunkach
technicznych, które pozwalają zrozumied podstawy technologiczne procesu produkcji oraz
dostarczają wiedzę z zakresu przeprowadzania badao laboratoryjnych i narzędzi jakościowych
wykorzystywanych do pomiaru procesu, produktu itp.
Szkolenie
Specjalista kontroli jakości powinien podnosid swoje kompetencje poprzez uczestniczenie
w szkoleniach, kursach i seminariach. Do najpopularniejszych z nich należy zaliczyd szkolenia
traktujące o metodykach zarządzania jakością np. według metodologii Kaizen czy Six Sigma, czy
z zakresu przeprowadzania określonych dla danej branży badao, analiz i ich interpretacji. Specjalista
kontroli jakości wykonujący zadania audytora powinien ukooczyd kursy organizowane przez
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wyspecjalizowane i uprawnione ośrodki szkoleniowe z zakresu norm ISO 9000 i ISO 9001, takie jak
DEKRA, TÜV SUD Polska, DNL-GL itp.
WAŻNE:
Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach
zawodu można uzyskad, korzystając z polecanych źródeł danych.
Polecane źródła danych *dostęp: 10.07.2018+:
Szkolnictwo wyższe:
www.wybierzstudia.nauka.gov.pl
Szkolnictwo zawodowe:
https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-zawodowe
http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod
http://www.zrp.pl
Szkolenia zawodowe:
Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris
Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
Inne źródła danych:
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl
Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

4.3. Zarobki osób wykonujących dany zawód/daną grupę zawodów
Obecnie (2018 r.) specjalista kontroli jakości otrzymuje najczęściej przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w granicach od 3400 zł do 5400 zł brutto miesięcznie. Możliwe jest też otrzymywanie
zarobków wyższych niż 5400 zł brutto. Taki poziom wynagrodzeo osiąga co czwarty pracownik w tym
zawodzie. Na wysokośd wynagrodzenia ma wpływ m.in.:
 staż pracy – powyżej 5 lat pracy wynagrodzenie wzrasta o 14% powyżej średniej dla tej grupy
zawodowej, a dla osób rozpoczynających pracę w tym zawodzie jest niższe,
 położenie stanowiska w hierarchii stanowisk firmy,
 szczegółowy zakres powierzonych zadao zawodowych,
 wielkośd firmy,
 lokalizacja firmy (region kraju).
Specjalista kontroli jakości to zawód, w którym wynagrodzenia zazwyczaj przewyższają średnią
krajową dla sektora przedsiębiorstw.
WAŻNE:
Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracid aktualnośd.
Dlatego na bieżąco należy sprawdzad, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych *dostęp: 10.07.2018]:
Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy
Przykładowe portale informujące o zarobkach:
https://wynagrodzenia.pl/gus
https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach
https://sedlak.pl/raporty-placowe
https://zarobki.pracuj.pl
https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen
https://www.kariera.pl/wynagrodzenia
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4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie
W zawodzie specjalista kontroli jakości możliwe jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych.
Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie pod względem
technicznym i organizacyjnym warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia
osób:
 z nieznacznymi wadami i dysfunkcjami narządu wzroku (04-O), które można skorygowad szkłami
optycznymi lub soczewkami kontaktowymi, osoby takie muszą prawidłowo rozpoznawad barwy
i małe szczegóły,
 z wadami narządu słuchu (03-L), pod warunkiem, że niepełnosprawnośd tę można skorygowad za
pomocą aparatu słuchowego,
 z autyzmem/zespołem Aspergera (12-C), jeśli obowiązki służbowe nie wymagają zarządzania
zespołem ludzi, konieczne jest jednak zbadanie, czy dana osoba nie cierpi na schorzenia układu
trawiennego lub immunologicznego, by szkodliwe warunki pracy nie wpływały negatywnie na
stan jej zdrowia,
 z padaczką (06-E), pod warunkiem, że napady padaczkowe występują sporadycznie i nie
powodują zbytniego zmęczenia i stosunkowo szybko następuje regeneracja sił po ich
wystąpieniu, takie osoby mogą byd zatrudnione warunkowo, po racjonalnym ograniczeniu
zakresu zadao do sytuacji, w których jest możliwy stały nadzór i ewentualna szybka pomoc,
a stanowisko pracy nie stwarza potencjalnych zagrożeo w razie emisji choroby,
 z dysfunkcją kooczyn górnych (05-R), w tym jednoręczne, jeśli dysfunkcja ta nie wyklucza
wykonywania precyzyjnych czynności,
 z dysfunkcją kooczyn dolnych (05-R), która nie wyklucza stania i chodzenia, a także osób ze
znaczną dysfunkcją kooczyn dolnych, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim –
w niektórych organizacjach.
WAŻNE:
Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może byd podjęta wyłącznie
po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

5. ODNIESIENIE DO EUROPEJSKIEJ KLASYFIKACJI
UMIEJĘTNOŚCI/KOMPETENCJI, KWALIFIKACJI I ZAWODÓW (ESCO)
Europejska klasyfikacja umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów (European
Skills/Competences, Qualifications and Occupations – ESCO) jest narzędziem łączącym rynek edukacji
z rynkiem pracy. ESCO jest częścią strategii „Europa 2020”. W klasyfikacji określono i uszeregowano
umiejętności, kompetencje, kwalifikacje i zawody istotne dla unijnego rynku pracy oraz kształcenia
i szkolenia. Tworzenie europejskiego rynku pracy, a w przyszłości wspólnego obszaru kształcenia
ustawicznego wymaga, aby zdobywane przez jednostki umiejętności oraz kwalifikacje były zrozumiałe
oraz łatwo porównywalne między krajami, a także – by promowały mobilnośd wśród pracowników.
Obecnie (2018 r.) klasyfikacja ESCO jest dostępna w 27 językach (w 24 językach UE, islandzkim,
norweskim i arabskim) za pośrednictwem platformy ESCO:
https://ec.europa.eu/esco/portal/home
Klasyfikacja ESCO została oparta na trzech filarach i pokazuje w sposób systematyczny relacje między
nimi:
 Zawody: https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation
 Umiejętności/Kompetencje: https://ec.europa.eu/esco/portal/skill
 Kwalifikacje: https://ec.europa.eu/esco/portal/qualification
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6. ŹRÓDŁA DODATKOWYCH INFORMACJI O ZAWODZIE
Podstawowe regulacje prawne:
Stan prawny na dzieo: 30.06.2018 r.













Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie
harmonizacji ustawodawstw paostw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku
przyrządów pomiarowych (Dz. U. UE L 96 z 29.3.2014, s. 149).
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1398, z późn. zm.).
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 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 798).
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 12 września 2002 r. o normalizacji (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1483).
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 376, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagao dla przyrządów
pomiarowych (Dz. U. poz. 815).
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).
Norma: PN-EN ISO 10012:2004P Systemy zarządzania pomiarami – Wymagania dotyczące
procesów pomiarowych i wyposażenia pomiarowego.
Norma: PN-EN ISO 9001:2015-10 Systemy zarządzania jakością – Wymagania.

Literatura branżowa:



Hamrol A., Mantura W.: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. Wydawnictwo PWN, Warszawa
2006.
Domaoska-Szaruga B. (red.): Budowanie relacji z klientem. Wydawnictwo Studio EMKA,
Warszawa 2009.

Zasoby internetowe *dostęp: 10.07.2018 r.]:









Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleo: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
Opis zadao zawodowych specjalisty do spraw kontroli jakości:
https://www.praca.pl/poradniki/lista-stanowisk/kontrola-jakosci/specjalista-ds-kontrolijakosci_pr-391.html
Wynagrodzenia dla zawodu specjalista ds. kontroli jakości: https://wynagrodzenia.pl/mojaplaca/ile-zarabia-specjalista-ds-jakosci
Opis zadao zawodowych specjalisty do spraw kontroli jakości:
http://www.kluczdokariery.pl/katalogzawodow/zawod,71,16,pelnomocnij-ds-jakosci.html.
Polski Komitet Normalizacyjny: https://www.pkn.pl/
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS: http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardyorzecznictwa-lekarskiego-zus
Wynagrodzenia dla zawodu specjalista do spraw kontroli jakości:
ttps://www.kariera.pl/wynagrodzenia/ile-zarabia-specjalista-ds-kontroli-jakosci/.Wynagrodzenia
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dla zawodu specjalista do spraw kontroli jakości: https://zarobki.pracuj.pl/stanowiska/kontrolajakosci/kontroler-ds-jakosci
Wymagania stanowiskowe specjalisty do spraw kontroli jakości:
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P31400269
281444034650304&html_tresc_root_id=300003565&html_tresc_id=300003631&html_klucz=30
0003565&html_klucz_spis
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 uprawnieo, np. awans polegający na osiągnięciu
wyższego stopnia wymagao formalnych w policji, w wojsku, mianowanie na wyższy stopieo –
awans nauczycielski. Awans poziomy oznacza zmianę stanowiska niepociągającą za sobą zmiany
pozycji pracownika w hierarchii firmy, np. objęcie dodatkowego stanowiska przez pracownika,
powierzenie nowych zadao, rozszerzenie uprawnieo i zakresu podejmowanych decyzji.

Czynności
zawodowe

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

Edukacja formalna

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

Edukacja
pozaformalna

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

Efekty uczenia się

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

Europejskie Ramy
Kwalifikacji (ERK)

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

Kody
niepełnosprawności

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

Kompetencje
społeczne

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

Kompetencja
zawodowa

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

Kwalifikacja

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

Polska Rama
Kwalifikacji (PRK)

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

Potwierdzanie
kompetencji

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

Sektorowa Rama
Kwalifikacji (SRK)

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

Sprawności
sensomotoryczne

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

Stanowisko pracy

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

Tytuł zawodowy

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

Umiejętności

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

Uprawnienia
zawodowe

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

Uczenie się
nieformalne

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

Walidacja

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

Wiedza

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

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

Zadanie zawodowe

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

Zawód

Zintegrowany
System Kwalifikacji
(ZSK)

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

Zintegrowany
Rejestr Kwalifikacji
(ZRK)

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

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

Nazwa pojęcia

Definicja

Źródło

1

Aparatura kontrolno-pomiarowa

Przyrząd pomiarowy, dawniej: narzędzie miernicze –
urządzenie, układ pomiarowy lub jego elementy
przeznaczone do wykonywania pomiarów
samodzielnie albo w połączeniu z jednym bądź
wieloma urządzeniami dodatkowymi.

Definicja sformułowana przez
zespół ekspercki

2

Audyt jakości

Systematyczny, niezależny i udokumentowany
proces uzyskiwania dowodu z audytu oraz jego
obiektywna ocena w celu określenia stopnia
spełnienia kryteriów audytu (wg ISO 9000: 2000).

https://centrum.jakosci.pl/aud
it-system%C3%B3wzarzadzania,pojecia-idefinicje.html
*dostęp: 10.07.2018+

3

Kontrola jakości

Sprawdzanie, mierzenie lub testowanie jednej lub
więcej charakterystyk produktu lub usługi
i porównanie wyników ze specyfikacją założonych
wartości w celu potwierdzenia zgodności produktu
lub usługi z wymaganiami. Produkty niezgodne ze
specyfikacjami są odrzucane lub przekazywane do
poprawienia.

https://www.governica.com/K
ontrola_jako%C5%9Bci
*dostęp: 10.07.2018+

4

Kontrola jakości
projektowania procesu
technologicznego

Polega na sprawdzeniu czy przyjęte lub posiadane
metody i środki produkcji, pozwalają na uzyskanie
jakości wykonania zgodnej z jakością projektową.

https://www.governica.com/K
ontrola_jako%C5%9Bci
*dostęp: 10.07.2018+

5

Gotowy produkt

Jest efektem wszelkiego rodzaju gospodarczej
działalności, przeznaczonym do sprzedaży.

https://mfiles.pl/pl/index.php/
Produkt_gotowy
*dostęp: 10.07.2018+

6

Norma ISO

Określa kontrolę jakości (ang. quality control) jako
działania i techniki operacyjne lub jako częśd
zarządzania jakością ukierunkowaną na spełnienie
wymagao dotyczących jakości.

https://www.governica.com/K
ontrola_jako%C5%9Bci
*dostęp: 10.07.2018+
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7

Proces produkcyjny

Proces produkcyjny (proces produkcji, produkcja) to
całokształt działao związanych z przekształceniem
surowców i materiałów w produkty gotowe
(z przeznaczeniem dla zewnętrznego odbiorcy).
W skład procesu produkcyjnego wchodzą: proces
badao i rozwoju, proces wytwórczy (podstawowy,
pomocniczy oraz obsługowy) oraz proces dystrybucji
i obsługi klienta.

https://www.szkolnictwo.pl/sz
ukaj,Proces_produkcyjny
*dostęp: 10.07.2018+

8

Proces technologiczny

Zespół zorganizowanych czynności i celowo
przeprowadzanych zjawisk fizycznych i chemicznych
mających na celu przemianę w zakładzie
przemysłowym określonego zestawu surowców
w żądane produkty. Może mied charakter okresowy
lub ciągły. Każdy proces technologiczny składa się
zwykle z szeregu procesów jednostkowych lub
operacji jednostkowych.

https://mfiles.pl/pl/index.php/
Proces_technologiczny
*dostęp: 10.07.2018+

9

Reklamacja

Wyrażenie przez klienta niezadowolenia z produktu,
usługi, przebiegu procesu sprzedaży, niespełnionych
oczekiwao, dezaprobata z zaistniałego stanu, który
odbiega od oczekiwao w stosunku do konkretnego
przedmiotu bądź usługi. Jej podstawą może byd
rękojmia (zawsze) albo gwarancja, w przypadku
której roszczenia kieruje się do gwaranta, którym
zazwyczaj jest producent towaru (o ile została
udzielona).

https://mfiles.pl/pl/index.php/
Reklamacja
*dostęp 10.07.2018]

10

Standard

Sposób działania, który wynika z przyjętego sposobu
postępowania, ze stosowanych w określonych
warunkach procedur lub zwyczaju, które zapewnid
mają wypełnienie zadao na określonym poziomie
i o określonej jakości. Podstawowym wymaganiem
kierowanym pod adresem standardu jest, by skutek
użycia standardu był zgodny z oczekiwanym.

Domaoska-Szaruga B. (red.):
Budowanie relacji z klientem.
Wydawnictwo Studio EMKA,
Warszawa 2009
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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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