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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Formowacz ortopedycznych wyrobów z tworzyw 814202.

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu




Formierz.
Formowacz.
Odlewnik.

1.3. Usytuowanie zawodu w klasyfikacjach: ISCO, PKD
W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:
8142 Plastic products machine operators.
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,
 analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych
Służb Zatrudnienia,
 badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w lutym 2019 r.,
 zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji
i jakości informacji o zawodach.
Autorzy i eksperci opiniujący
Zespół Ekspercki:




Małgorzata Kowalska – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Błażej Laska – Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A., Warszawa.
Damian Szubski – Armed Ort sp. z o.o., Radom.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:





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

Recenzenci:



Marian Grabkowski – Ekspert niezależny, Radom.
Magdalena Paździor – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny, Radom.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Narcyza Baczewska – Zakład Doskonalenia Zawodowego, Katowice.
Anna Owsicka – Centrum Edukacji „Siódemka”, Rybnik.
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Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2019 r.
WAŻNE:
W tekście opisu informacji o zawodzie występują podkreślenia wybranych określeń wraz z indeksem górnym,
który wskazuje numer definicji w słowniku branżowym w punkcie 7.2.

2. OPIS ZAWODU
2.1. Synteza zawodu
Formowacz ortopedycznych wyrobów z tworzyw przygotowuje detale wykorzystywane do budowy
ortotycznego16 i protetycznego19 zaopatrzenia ortopedycznego25 wykonywanego indywidualnie dla
konkretnego pacjenta.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Głównym celem pracy formowacza ortopedycznych wyrobów z tworzyw jest wykonanie
podzespołów niezbędnych do budowy ortotycznego i protetycznego zaopatrzenia ortopedycznego.
Pracuje na urządzeniach maszynowo-ręcznych (półautomatach), na których formuje wyroby
ortopedyczne, takie jak leje protetyczne8, elementy ortez, gorsety ortopedyczne5 oraz wkładki
ortopedyczne22. Wyroby wykonywane przez formowacza za pomocą metody laminowania7 lub
formowania4 na gorąco muszą być ściśle dopasowane do kształtów i wymiarów form3.
Formowacz pracuje na dostarczonych formach uprzednio wykonanych przez technika ortopedę lub
inżyniera biomedycznego. Formowacz może również współpracować z fizjoterapeutą. Formowacz do
wykonania wyrobu ortopedycznego używa różnych materiałów, m.in. tworzyw termoplastycznych21,
materiałów EVA11, laminatów6, mieszanek impregnacyjnych13 z żywic epoksydowych i akrylowych
z dodatkiem napełniaczy14 oraz materiałów prepreg18.
Sposoby wykonywania pracy
Praca formowacza ortopedycznych wyrobów z tworzyw polega m.in. na:
 przygotowaniu formy kończyny, fragmentu ciała odwzorowującej faktyczny stan do procesu
formowania,
 obrobieniu według potrzeby formy odpowiednimi narzędziami ręcznymi w zależności od
materiału użytego do budowy formy (gips, drewno, pianka),
 sprawdzeniu stanu technicznego urządzeń (pieca grzewczego, urządzenia wytwarzającego
podciśnienie) i elektronarzędzi (wyrzynarki, piły oscylacyjnej) niezbędnych do obróbki materiałów
wykorzystywanych do wytworzenia wyrobów ortopedycznych,
 przygotowaniu materiału produkcyjnego12, czyli tworzyw termoplastycznych bądź substratu20,
niezbędnego do formowania lub wylewania24 wyrobów ortopedycznych,
 przeprowadzeniu procesu formowania,
 kontrolowaniu jakości formowanych wyrobów,
 przeprowadzeniu segregacji formowanych wyrobów z uwzględnieniem gospodarki odpadami,
 wypełnianiu dokumentacji wewnątrzzakładowej2.
Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2. Kompetencja
zawodowa.
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2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja
pracy)
Warunki pracy
Miejscem pracy formowacza ortopedycznych wyrobów z tworzyw jest zakład (warsztat) usługowy
lub zakład produkcyjny. Formowacz pracuje w odpowiednio przystosowanych pomieszczeniach,
w których wyodrębnione jest miejsce zwane formiernią lub odlewnią. Zainstalowane są tam
urządzenia do przeprowadzenia procesu formowania lub wylewania ortopedycznych wyrobów
z tworzyw. Pomieszczenia te muszą posiadać sprawną wentylację oraz odpowiednie oświetlenie
naturalne bądź sztuczne.
W zależności od wykonywanej czynności formowacz ortopedycznych wyrobów z tworzyw pracuje
w pozycji stojącej lub siedzącej.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Formowacz ortopedycznych wyrobów z tworzyw w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:
 piec komorowy,
 płytę grzewczą,
 prasę17 do formowania wkładek ortopedycznych,
 noże do rozkroju foli i innych materiałów tekstylnych,
 wydrążarkę23 z frezami do obróbki wyrobu,
 wiertarkę ręczną,
 wiertarkę stołową,
 vacum, czyli aparaturę podciśnieniową z zestawem do laminacji,
 piłę taśmową,
 wyrzynarkę,
 nożyce.
Organizacja pracy
Formowacz ortopedycznych wyrobów z tworzyw w zależności od miejsca pracy, wykonywanych
zadań zawodowych i liczby osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie może pracować indywidualnie
lub zespołowo. Zwykle pracuje w systemie jednozmianowym, w stałych godzinach pracy, w wymiarze
8 godzin dziennie.
W przedsiębiorstwach ortopedycznych liczących od kilku do kilkunastu pracowników formowacz
obsługuje urządzenia samodzielnie lub pod nadzorem technika ortopedy, inżyniera biomedycznego.
Pracę charakteryzują stałe czynności, jednak ze względu na zmienność asortymentu
i indywidualne podejście do każdego detalu, często konieczne są zmiany procesu technologicznego.
W pracy formowacza ortopedycznych wyrobów z tworzyw, niezależnie od wielkości zakładu, można
wyodrębnić następujące stanowiska pracy:
 gipsownię, gdzie odbywa się przygotowanie form (gipsowych, drewnianych lub piankowych) do
procesu formowania wyrobów, wyposażoną w stół warsztatowy z imadłem i narzędziami
ręcznymi,
 warsztat z narzędziami ręcznymi wyposażony w narzędzia do rozkroju foli i innych materiałów
tekstylnych oraz materiałów antyadhezyjnych10,
 odlewnię, gdzie następuje wylewanie wyrobów ortopedycznych z kompozytów polimerowych,
wyposażoną w szafę termoizolacyjną z wyciągiem do przechowywania materiałów łatwopalnych,
uchwyt do zawieszania dzianin ortopedycznych, folii i innych materiałów tekstylnych,
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formiernię wyrobów ortopedycznych z materiałów termoplastycznych, wyposażoną w piece
komorowe, stół warsztatowy z imadłem oraz vacum,
pracownię obróbki mechanicznej15, gdzie następuje wykończenie zaformowanych wyrobów
ortopedycznych za pomocą wiertarek ręcznych, stołowych, wydrążarek, pił taśmowych
i wyrzynarek.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
Formowacz ortopedycznych wyrobów z tworzyw pracuje w pomieszczeniach zamkniętych,
najczęściej w specjalnie wyposażonych pracowniach. W środowisku pracy może być narażony na
działanie następujących czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia:
 czynniki chemiczne, takie jak żywice epoksydowe, akrylowe, rozcieńczalniki, rozpuszczalniki,
środki do wykończania, środki izolujące,
 czynniki mechaniczne: wibracje, hałas,
 zapylenie występujące podczas obróbki wyrobu.
Do występujących w zawodzie chorób można zaliczyć m.in.:
 ostre reakcje alergiczne,
 choroby skóry,
 choroby układu oddechowego.
Formowacz pracuje w warunkach szkodliwych z możliwością niebezpiecznych zatruć i zasłabnięć,
dlatego też szczególnie ważne jest planowanie i organizowanie pracy formowacza ortopedycznych
wyrobów z tworzyw zgodnie z:
 zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 zasadami przeciwpożarowymi,
 zasadami ochrony środowiska,
 zasadami gospodarowania odpadami i procedurami wewnątrzzakładowymi.

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód formowacz ortopedycznych wyrobów z tworzyw ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
 ogólna wydolność fizyczna,
 sprawność narządu wzroku,
 sprawność narządu słuchu,
 sprawność zmysłu dotyku,
 sprawność narządów równowagi,
 sprawność układu mięśniowego,
 sprawność układu oddechowego;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 ostrość słuchu,
 ostrość wzroku,
 rozróżnianie barw,
 zmysł równowagi,
 czucie dotykowe,
 koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 spostrzegawczość,
 zręczność rąk i palców;
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w kategorii sprawności i zdolności
 dobra organizacja pracy własnej,
 dobra pamięć,
 zdolność koncentracji uwagi,
 rozumowanie logiczne,
 podzielność uwagi,
 współdziałanie i współpraca w zespole (grupie),
 szybki refleks i adekwatna reakcja,
 zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji,
 uzdolnienia techniczne,
 łatwość wypowiadania się w mowie,
 wyobraźnia przestrzenna;
w kategorii cech osobowościowych
 elastyczność i otwartość na zmiany,
 gotowość do pracy indywidualnej,
 gotowość do współdziałania,
 gotowość do pracy w trudnych warunkach środowiskowych,
 gotowość do pracy w warunkach monotonnych,
 komunikatywność,
 kreatywne podejście do rozwiązywania problemów,
 obowiązkowość,
 odpowiedzialność za działania zawodowe,
 punktualność,
 rzetelność,
 dokładność,
 samodzielność,
 samokontrola,
 systematyczność,
 wytrzymałość na długotrwałą stałą pozycję ciała,
 wytrzymałość na długotrwały wysiłek.
Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.3. Kompetencje społeczne; 3.4. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
Do pracy w zawodzie formowacz ortopedycznych wyrobów z tworzyw wymagany jest ogólny dobry
stan zdrowia, sprawność fizyczna, dobry wzrok i słuch oraz sprawność palców i rak. Pod względem
wydatku energetycznego praca w tym zawodzie należy do prac średnio ciężkich. Występuje w niej
również obciążenie umysłowe, związane np. z analizowaniem, rozwiązywaniem problemów natury
technicznej, podejmowaniem decyzji.
Do przeciwwskazań uniemożliwiających pracę w zawodzie formowacza ortopedycznych wyrobów
z tworzyw można zaliczyć m.in.:
 schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego,
 schorzenia układu oddechowego,
 zaburzenia zmysłu równowagi,
 zaburzenia koordynacji i percepcji kształtów,
 zaburzenia zmysłu dotyku,
 zaburzenia znacznego stopnia sprawności kończyn górnych, w szczególności w zakresie zręczności
palców i rąk,
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znaczne wady słuchu, które nie mogą być skorygowane aparatem słuchowym,
znaczne dysfunkcje narządu wzroku, takie jak: brak widzenia stereoskopowego, zaburzenia
w rozróżnianiu barw i ostrości widzenia, które nie mogą być skorygowane szkłami optycznymi lub
soczewkami kontaktowymi,
alergie na substancje używane do odlewania kompozytów polimerowych,
epilepsję i niektóre choroby psychiczne.

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
Obecnie (2019 r.) do podjęcia pracy w zawodzie formowacz ortopedycznych wyrobów z tworzyw
preferowane jest wykształcenie na poziomie branżowej szkoły I stopnia (dawniej zasadnicza szkoła
zawodowa) np. w zawodzie (szkolnym) pokrewnym operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa
tworzyw sztucznych.
Alternatywne wykształcenie można uzyskać na drodze rzemieślniczego przygotowania zawodowego
w zawodzie pokrewnym operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych.
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Nie występują specyficzne wymagania w zakresie tytułów zawodowych, kwalifikacji i uprawnień dla
kandydatów do pracy w zawodzie formowacz ortopedycznych wyrobów z tworzyw.
Pracę w zawodzie formowacz ortopedycznych wyrobów z tworzyw może wykonywać osoba, która:
 została przyuczona do zawodu,
 uzyskała doświadczenie w trakcie wykonywania pracy,
 odbyła szkolenie zorganizowane w firmie specjalizującej się w obsłudze maszyn i urządzeń do
przetwórstwa tworzyw sztucznych w wyspecjalizowanym ośrodku szkoleniowym.
Podjęcie pracy w zawodzie formowacz ortopedycznych wyrobów z tworzyw ułatwia m.in.:
 posiadanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie (szkolnym)
pokrewnym operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, uzyskanego po
zdaniu egzaminu organizowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
 ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego i zdanie egzaminu organizowanego przez
Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, potwierdzającego kwalifikację cząstkową MG.05 Obsługa
maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, wyodrębnioną w zawodzie operator
maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych,
 posiadanie świadectwa czeladniczego lub dyplomu mistrzowskiego w zawodzie pokrewnym
operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, nadawanych w ramach
kształcenia rzemieślniczego po zdaniu egzaminu organizowanego przez Izby Rzemieślnicze.
Dodatkowymi atutami przy zatrudnianiu w zawodzie formowacz ortopedycznych wyrobów z tworzyw
są m.in.:
 suplementy Europass (w języku polskim i angielskim), wydawane na prośbę zainteresowanego
przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne oraz Izby Rzemieślnicze,
 uprawnienia do obsługi maszyn i narzędzi stosowanych podczas formowania ortopedycznych
wyrobów z tworzyw,
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certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniach w zakresie technologii
przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie
kompetencji w ramach zawodu.

2.6. Możliwości rozwoju zawodowego, awansu i potwierdzania kompetencji
Możliwości rozwoju zawodowego i awansu
Nowo zatrudniony pracownik bez doświadczenia w zawodzie formowacz ortopedycznych wyrobów
z tworzyw zaczyna zwykle pracę jako pomocnik. Następnie może awansować na stanowisko
samodzielnego formowacza, brygadzisty, mistrza produkcji oraz kierownika wydziału – warunkiem
jest zdobywanie doświadczenia zawodowego.
Formowacz ortopedycznych wyrobów z tworzyw jako samodzielny pracownik posiada możliwość
wykonywania pracy bez nadzoru technicznego. Jako brygadzista lub mistrz produkcji posiada
możliwość nadzorowania pracy zespołu pracowników.
Możliwość dalszego rozwoju zawodowego można uzyskać m.in. poprzez:
- uczestniczenie w specjalistycznych kursach i szkoleniach z zakresu wykonywania procesów
formowania ortopedycznych wyrobów z tworzyw, organizowanych przez producentów tych
wyrobów,
- rozszerzenie swoich kompetencji zawodowych poprzez podejmowanie kształcenia i/lub szkolenia
w zawodach pokrewnych,
- zdobycie średniego wykształcenia i tytułu technika w np. zawodzie pokrewnym technik
technologii chemicznej,
- zdanie egzaminu dojrzałości i ukończenie szkoły wyższej np. o profilu chemicznym lub tworzyw
sztucznych,
- założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie formowania ortopedycznych
wyrobów z tworzyw,
- doskonalenie swoich umiejętności w branżowych szkoleniach organizowanych przez
pracodawców.
Możliwości potwierdzania kompetencji
Obecnie (2019 r.) w zawodzie formowacz ortopedycznych wyrobów z tworzyw nie ma możliwości
potwierdzania kompetencji zawodowych w edukacji formalnej oraz pozaformalnej.
Istnieje możliwość potwierdzenia kompetencji (przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną, również
w trybie eksternistycznym) w zawodzie pokrewnym operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa
tworzyw sztucznych, w zakresie kwalifikacji MG.05 Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa
tworzyw sztucznych.
Alternatywną drogę potwierdzania kompetencji w zawodzie formowacz ortopedycznych wyrobów
z tworzyw oferuje system rzemieślniczego przygotowania zawodowego, który umożliwia uzyskanie
tytułu czeladnika, a następnie mistrza w zawodzie pokrewnym operator maszyn i urządzeń do
przetwórstwa tworzyw sztucznych. Dokumentami potwierdzającymi te tytuły są odpowiednio:
świadectwo czeladnicze oraz dyplom mistrzowski.
Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz
Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
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2.7. Zawody pokrewne
Osoba zatrudniona w zawodzie formowacz ortopedycznych wyrobów z tworzyw może rozszerzać
swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
S

Technik technologii chemicznej
Formierz wyrobów z kompozytów polimerowych
Odlewnik wyrobów z materiałów polimerowych
Operator maszyn i urządzeń do produkcji okien z tworzyw sztucznych
Operator urządzeń do cięcia folii i płyt
Operator urządzeń do formowania wyrobów z tworzyw sztucznych
Operator urządzeń do spieniania tworzyw sztucznych
Operator wtryskarki
S
Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

Kod zawodu
311603
814201
814203
814204
814205
814206
814207
814208
814209

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie formowacz ortopedycznych wyrobów z tworzyw wykonuje różnorodne
zadania, do których należą w szczególności:
Z1 Przygotowanie form zaopatrzenia ortopedycznego do procesu formowania.
Z2 Przygotowanie urządzeń i elektronarzędzi niezbędnych w procesie formowania i obróbki
wyrobów ortopedycznych.
Z3 Przygotowanie materiału (termoplastycznego, żywic, pianek) oraz przeprowadzenie procesu
formowania.
Z4 Przeprowadzanie kontroli jakości oraz segregacji formowanych wyrobów z uwzględnieniem
gospodarki odpadami.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Przygotowanie i przeprowadzenie procesu formowania
ortopedycznych wyrobów z tworzyw
Kompetencja zawodowa Kz1: Przygotowanie i przeprowadzenie procesu formowania
ortopedycznych wyrobów z tworzyw obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, do
realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z1 Przygotowanie form zaopatrzenia ortopedycznego do procesu formownia
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:













Przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii
i ochrony środowiska podczas procesu
przygotowania form;
Podstawy biomechaniki;
Zasady przygotowania form;
Podstawy materiałoznawstwa;
Zasady wyliczania ilości komponentów
potrzebnych do jednego cyklu produkcyjnego;
Zasady posługiwania się narzędziami ręcznymi;
Zasady wykończania form;
Zasady zabezpieczania form.
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Przestrzegać przepisów BHP, ochrony ppoż.,
ergonomii i ochrony środowiska podczas procesu
przygotowania form;
Wyznaczyć punkty antropometryczne;
Wykonać formę gipsową na podstawie pobranej
miary przez technika ortopedę;
Przygotować formy drewniane lub piankowe
9
wyfrezowane za pomocą maszyny CNC wg
projektu inżyniera biomedycznego;
Zabezpieczać formy przez nakładanie środków
rozdzielających oraz mieszanek impregnujących;
Rozpoznawać materiały niezbędne podczas
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procesu formowania;
Wyliczać ilości komponentów potrzebnych do
jednego cyklu produkcyjnego;
Posługiwać się narzędziami ręcznymi
i dobierać je w zależności od obrabianego
materiału (gips, drewno, tworzywa sztuczne);
Wykończać formy;
Zabezpieczać formy przez nakładanie środków
rozdzielających i mieszanek impregnujących.

Z2 Przygotowanie urządzeń i elektronarzędzi niezbędnych w procesie formowania i obróbki
wyrobów ortopedycznych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:















Przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii
i ochrony środowiska przy wykorzystywaniu
urządzeń i elektronarzędzi;
Budowę oraz sposób działania urządzeń do
formowania, narzędzi i urządzeń pomocniczych
oraz aparatury kontrolno-pomiarowej,
wykorzystywanych na stanowisku pracy
w procesie formowania;
Procedury obsługi i konserwacji urządzeń do
formowania, narzędzi i urządzeń pomocniczych,
aparatury kontrolno-pomiarowej oraz form
kopiujących wykorzystywanych w procesie
formowania;
Rodzaje i sposób wykorzystywania środków
ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas
wykonywania procesów formowania
ortopedycznych wyrobów z tworzyw;
Procedury obowiązujące na stanowisku
formowaczy ortopedycznych wyrobów
z tworzyw;
Zasady dobierania urządzeń pomocniczych
w zależności od materiału użytego do
formowania.











Przestrzegać przepisów BHP, ochrony
ppoż., ergonomii i ochrony środowiska przy
wykorzystywaniu urządzeń i elektronarzędzi;
Posługiwać się urządzeniami do formowania,
narzędziami i urządzeniami pomocniczymi oraz
aparaturą kontrolno-pomiarową,
wykorzystywaną na stanowisku pracy w
procesie formowania;
Wykonywać obsługę codzienną i konserwację
urządzeń do formowania, narzędzi i urządzeń
pomocniczych oraz aparatury kontrolno-pomiarowej, wykorzystywanych na stanowisku
pracy w procesie formowania;
Kontrolować zużycie form kopiujących;
Dobierać środki ochrony indywidualnej
i zbiorowej podczas wykonywania procesów
formowania ortopedycznych wyrobów
z tworzyw;
Przestrzegać procedur i instrukcji
produkcyjnych;
Dobierać urządzenia pomocnicze w zależności
od materiału użytego do formowania.

Z3 Przygotowanie materiału (termoplastycznego, żywic, pianek) oraz przeprowadzenie procesu
formowania
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii
i ochrony środowiska w procesie formowania
wyrobów z tworzyw;
Informacje opracowane na podstawie kart
charakterystyki stosowanych komponentów;
Podstawy materiałoznawstwa kompozytów
polimerowych;
Zasady wyliczania ilości komponentów
potrzebnych do jednego cyklu produkcyjnego;
1
Dokumentację technologiczną realizowanego
procesu formowania;
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Przestrzegać przepisów BHP, ochrony ppoż.,
ergonomii i ochrony środowiska w procesie
formowania wyrobów z tworzyw;
Przeprowadzać procesy przygotowawcze do
formowania, np. barwienie, mieszanie według
instrukcji;
Identyfikować komponenty używane w procesie
formowania;
Obliczać na podstawie kart technologicznych
ilość komponentów potrzebnych do jednego
cyklu produkcyjnego;
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Zakres kontroli parametrów urządzeń
pomocniczych używanych podczas procesu
formowania w zależności od użytego materiału;
 Przebieg procesów chemicznych zachodzących
podczas formowania.





Kontrolować wartości parametrów
realizowanego procesu formowania;
Korygować nastawy wartości parametrów
urządzeń pomocniczych wykorzystywanych
podczas procesu formowania;
Rozpoznać przebieg procesów chemicznych
zachodzących podczas formowania.

Z4 Przeprowadzanie kontroli jakości oraz segregacji formowanych wyrobów z uwzględnieniem
gospodarki odpadami
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:












Zasady segregowania ortopedycznych wyrobów
z tworzyw;
Zasady etykietowania wyrobów;
Zasady poddawania recyklingu tworzyw;
Zasady prowadzenia dokumentacji
wewnątrzzakładowej;
Wymogi jakościowe wobec wyrobów;
Wady wyrobu determinujące nieprzydatność do
użycia;
Procedury wewnątrzzakładowe dotyczące
zgłaszania braków.









Składować wyroby według regulaminu
wewnątrzzakładowego;
Oznaczać wyroby według regulaminu
wewnątrzzakładowego;
Składować wyroby po obróbce zgodnie
z wymogami ochrony bezpieczeństwa, ochrony
środowiska i higieny pracy;
Wypełniać dokumentację wewnątrzzakładową;
Wykonywać pomiary wybranych cech wyrobu
formowanego;
Wykonywać organoleptyczną ocenę wyrobu;
Posługiwać się dokumentacją
wewnątrzzakładową dotyczącą zgłaszania
braków.

3.3. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie formowacz ortopedycznych wyrobów z tworzyw powinien posiadać
kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań
zawodowych.
W szczególności pracownik jest gotów do:







Ponoszenia odpowiedzialności za skutki wykonywanych działań zawodowych oraz maszyny,
urządzenia i materiały wykorzystywane w procesie formowania ortopedycznych wyrobów
z tworzyw.
Wykonywania samodzielnie zadań, zgodnie z dokumentacją procesu formowania ortopedycznych
wyrobów z tworzyw.
Podejmowania współpracy w zespole pracowniczym uczestniczącym w procesie formowania
ortopedycznych wyrobów z tworzyw.
Oceniania swoich działań i ich korygowania w przypadku zauważonych błędów związanych
z procesem formowania wyrobów z tworzyw.
Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową i obowiązującymi przepisami.
Podnoszenia własnych kompetencji zawodowych w zakresie formowania ortopedycznych
wyrobów z tworzyw.

3.4. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu
Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do
rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały

12

INFORMACJA O ZAWODZIE – Formowacz ortopedycznych wyrobów z tworzyw 814202
one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu
formowacz ortopedycznych wyrobów z tworzyw.

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 formowacz ortopedycznych wyrobów z tworzyw

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

3.5. Powiązanie kompetencji zawodowych z opisami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji
oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji
Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie formowacz ortopedycznych wyrobów z tworzyw
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
Osoby poszukujące pracy w zawodzie formowacz ortopedycznych wyrobów z tworzyw mają duże
możliwości zatrudnienia w zakładach indywidualnego zaopatrzenia ortopedycznego, a także
w przedsiębiorstwach zajmujących się formowaniem wyrobów z tworzyw sztucznych i polimerów.
Pracownik w zawodzie formowacz ortopedycznych wyrobów z tworzyw może pracować m.in. w:
 prywatnych i publicznych firmach indywidualnego zaopatrzenia ortopedycznego,
 zakładach rzemieślniczych,
 przedsiębiorstwach usługowych w zakresie odlewania wyrobów z materiałów polimerowych,
 firmach produkujących wyroby z materiałów polimerowych.
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Obecnie (2019 r.) według Barometru zawodów zapotrzebowanie na przedstawicieli zawodu
formowacz ortopedycznych wyrobów z tworzyw jest stałe. Pracownicy w tym zawodzie są
poszukiwani na rynku pracy.
WAŻNE:
Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:
http://oferty.praca.gov.pl
Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na
dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.03.2019]:
Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:
http://mz.praca.gov.pl
https://www.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe
Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl
Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:
Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl
Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl
Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl
Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl
Pomorskie – http://www.porp.pl
Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl
Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl
Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynkupracya
Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl
Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:
http://zielonalinia.gov.pl
Portal Prognozowanie Zatrudnienia:
www.prognozowaniezatrudnienia.pl
Portal EU Skills Panorama:
http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en
Europejski portal mobilności zawodowej EURES:
https://eures.praca.gov.pl
https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach
zawodu
Kształcenie
Obecnie (2019 r.) w ramach systemu kształcenia zawodowego w Polsce nie przygotowuje się
kandydatów do pracy w zawodzie formowacz ortopedycznych wyrobów z tworzyw.
Kształcenie w zawodzie (szkolnym) pokrewnym operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa
tworzyw sztucznych oferują branżowe szkoły I stopnia (dawniej zasadnicze szkoły zawodowe).
Możliwe jest również uczestnictwo w kwalifikacyjnych kursach zawodowych (dla dorosłych)
w ramach kwalifikacji MG.05 Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych
(właściwej dla zawodu operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych), które
mogą prowadzić:
 publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe,
 niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych, prowadzące kształcenie
zawodowe,
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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.

Kwalifikację MG.05 Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych potwierdzają
(również w trybie eksternistycznym) Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.
Kompetencje przydatne do wykonywania zawodu formowacz ortopedycznych wyrobów z tworzyw
można także uzyskać w systemie rzemieślniczego przygotowania zawodowego, w zawodzie
pokrewnym operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych. Tytuł czeladnika,
a następnie mistrza w tym zawodzie, po spełnieniu wymagań formalnych i zdaniu egzaminu,
potwierdzają Izby Rzemieślnicze.
WAŻNE
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów
i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego,
które wchodzi w życie od 1 września 2019 r., ulegają zmianie dotychczasowe symbole kwalifikacji
wyodrębnione w zawodach szkolnictwa zawodowego, na kody składające się z trzech wielkich liter,
wskazujących na przyporządkowanie do jednej z 32 branż, występujących w klasyfikacji zawodów
szkolnictwa branżowego. Zmianie uległy również nazwy niektórych z dotychczasowych kwalifikacji. Nowa
regulacja umożliwia prowadzenie kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub na kursach
umiejętności zawodowych.

Szkolenie
Kursy w zakresie formowania ortopedycznych wyrobów z tworzyw oferują firmy dystrybuujące
materiały do wytwarzania tych wyrobów. Szkolenia mogą być również oferowane przez organizacje
branżowe, organizacje pracodawców, szkoły, ośrodki i centra kształcenia zawodowego oraz inne
instytucje działające na rynku usług szkoleniowych w zakresie formowania ortopedycznych wyrobów
z tworzyw.
Przykładowa tematyka szkoleń może dotyczyć m.in.:
 surowców polimerowych,
 obsługi maszyn i narzędzi stosowanych do formowania wyrobów ortopedycznych,
 obsługi urządzeń kontrolno-pomiarowych.
Organizatorzy tych szkoleń poświadczają uzyskane przez uczestników kompetencje stosownymi
certyfikatami/zaświadczeniami.
WAŻNE:
Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach
zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.03.2019]:
Szkolnictwo wyższe:
www.wybierzstudia.nauka.gov.pl
Szkolnictwo zawodowe:
https://www.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-zawodowe-i-ustawiczne
http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod
https://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
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Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl
Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

4.3. Zarobki osób wykonujących dany zawód/daną grupę zawodów
Obecnie (2019 r.) wynagrodzenie osób pracujących w zawodzie formowacz ortopedycznych
wyrobów z tworzyw jest zróżnicowane i wynosi najczęściej od 2250 zł do 4000 zł brutto miesięcznie.
Na wyższe zarobki mogą liczyć osoby prowadzące własną działalność gospodarczą.
Na wysokość wynagrodzenia mają wpływ m.in. czynniki takie, jak:
 doświadczenie zawodowe pracownika, staż pracy oraz kwalifikacje,
 zakres wykonywanych zadań zawodowych,
 wielkość i zaawansowanie technologiczne przedsiębiorstwa,
 liczba przedsiębiorstw działających na danym terenie,
 region Polski i wielkość aglomeracji,
 koniunktura na rynku pracowniczym.
WAŻNE:
Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność.
Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.03.2019]:
Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy
Przykładowe portale informujące o zarobkach:
https://wynagrodzenia.pl/gus
https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach
https://sedlak.pl/raporty-placowe
https://zarobki.pracuj.pl
https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen
https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie
W zawodzie formowacz ortopedycznych wyrobów z tworzyw możliwe jest zatrudnienie osób
z niepełnosprawnościami.
Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie technicznych
i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:
 z niewielką dysfunkcją narządu słuchu (03-L), pod warunkiem, że niepełnosprawność ta jest
możliwa do skorygowania za pomocą implantów lub aparatów słuchowych,
 z zaburzeniami głosu, mowy (03-L), jeśli możliwy jest skuteczny kontakt interpersonalny
i komunikacja,
 z dysfunkcją narządu wzroku (04-O), jeśli posiadana wada jest skorygowana odpowiednimi
szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi, które zapewnią ostrość widzenia,
 z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych (05-R), wymagane jest wówczas wyposażenie stanowiska
w uchwyty, poręcze, regulowaną wysokość krzesła, podnóżki i inne udogodnienia,
 poruszające się na wózkach inwalidzkich (05-R), wymagany jest wówczas odpowiedni dobór
stanowiska bądź ograniczenie lub zmodyfikowanie zakresu pracy w celu umożliwienia
wykonywania zadań w pozycji siedzącej.
WAŻNE:
Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie
po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.
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5. ODNIESIENIE DO EUROPEJSKIEJ KLASYFIKACJI
UMIEJĘTNOŚCI/KOMPETENCJI, KWALIFIKACJI I ZAWODÓW (ESCO)
Europejska klasyfikacja umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów (European
Skills/Competences, Qualifications and Occupations – ESCO) jest narzędziem łączącym rynek edukacji
z rynkiem pracy. ESCO jest częścią strategii „Europa 2020”. W klasyfikacji określono i uszeregowano
umiejętności, kompetencje, kwalifikacje i zawody istotne dla unijnego rynku pracy oraz kształcenia
i szkolenia. Tworzenie europejskiego rynku pracy, a w przyszłości wspólnego obszaru kształcenia
ustawicznego wymaga, aby zdobywane przez jednostki umiejętności oraz kwalifikacje były zrozumiałe
oraz łatwo porównywalne między krajami, a także – by promowały mobilność wśród pracowników.
Obecnie (2019 r.) klasyfikacja ESCO jest dostępna w 27 językach (w 24 językach UE, islandzkim,
norweskim i arabskim) za pośrednictwem platformy ESCO:
https://ec.europa.eu/esco/portal/home
Klasyfikacja ESCO została oparta na trzech filarach i pokazuje w sposób systematyczny relacje między
nimi:
• Zawody: https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation
• Umiejętności/Kompetencje: https://ec.europa.eu/esco/portal/skill
• Kwalifikacje: https://ec.europa.eu/esco/portal/qualification

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













Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
2153, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 143, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania
niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
1932).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799,
z późn. zm.).
Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1267, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów
i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa
branżowego (Dz. U. poz. 316).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
(Dz. U. poz. 1663).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy
programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. poz. 860, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. 622, z późn. zm.).
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Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu
czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych
przez komisje egzaminacyjne Izb Rzemieślniczych (Dz. U. poz. 89, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra 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 Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.).
Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy
zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym
i wojewódzkim rynku pracy (M.P. poz. 276).

Literatura branżowa:








Jachowicz T., Klepka T.: Przetwórstwo tworzyw polimerowych: ćwiczenia laboratoryjne. Część 2,
Politechnika Lubelska 2012.
Kategoryzacja wyrobów medycznych do zaopatrzenia indywidualnego. Ogólnopolska Izba
Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED, Warszawa 2016.
Kucharczyk W., Żurowski W.: Przetwórstwo tworzyw sztucznych dla mechaników. Wydawnictwo
Politechniki Radomskiej, Radom 2005.
Opalska A., Haduch M., Gąsiorski K.P.: Badania sprężystości tworzyw mikrokomórkowych EVA
przeznaczonych na elementy spodowe obuwia. „Technologia i Jakość Wyrobów” nr 62, 2017.
Ozimina D., Madej M., Wdowin A.: Tworzywa sztuczne i materiały kompozytowe. Wydawnictwo
Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2006.
Pielichowski J., Puszyński A.: Chemia polimerów. FOSZE, Rzeszów 2015.
Sikora R.: Przetwórstwo tworzyw polimerowych. Podstawy logiczne, formalne i terminologiczne.
Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej 2006.

Zasoby internetowe [dostęp: 31.03.2019]:












Barometr zawodów 2019. Raport podsumowujący badania w Polsce:
https://barometrzawodow.pl/userfiles/Barometr/2019/raport_ogolnopolski_pl.pdf
Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Operator maszyn i urządzeń do
przetwórstwa tworzyw sztucznych 814209:
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/814209.pdf
Międzynarodowe Stowarzyszenie na Rzecz Protetyki i Ortotyki ISPO Polska:
http://www.ispopolska.pl
Opis technologii formowania wyrobów kompozytowych: www.mktechnik.pl/technologia.html
Polskie Towarzystwo Ortotyki i Protetyki Narządu Ruchu: http://www.ptoipr.pl
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Projekt Zintegrowany System Kwalifikacji: http://kwalifikacje.edu.pl
Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS: http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardyorzecznictwa-lekarskiego-zus
Technologie wytwarzania kompozytów polimerowych:
www.plastech.pl/wiadomosci/Kompozyty-polimerowe-i-ich-wytwarzanie-6763
Wyszukiwarka opisów zawodów: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacjazawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow
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Związek Rzemiosła Polskiego. Wykaz standardów egzaminacyjnych: https://zrp.pl/dzialalnosczrp/oswiata-zawodowa/egzaminy/standardy-egzaminacyjne/wykaz-standardowegzaminacyjnych

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

Definicja pojęcia

Awans zawodowy

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

Czynności
zawodowe

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

Edukacja formalna

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

Edukacja
pozaformalna

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

Efekty uczenia się

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

Europejskie Ramy
Kwalifikacji (ERK)

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

Kody
niepełnosprawności

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

Kompetencje
społeczne

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

Kompetencje
kluczowe

Są to kompetencje (połączenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) integracji
społecznej i zatrudnienia potrzebne w życiu zawodowym i pozazawodowym oraz do bycia
aktywnym obywatelem. Na potrzeby opracowania informacji o zawodach wyróżniono
9 kompetencji, które zostały wybrane i pogrupowane ze zbioru 15 kompetencji kluczowych
wyodrębnionych w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − Projekt PIAAC
prowadzonym cyklicznie przez OECD.
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Kompetencja
zawodowa

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

Kwalifikacja

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

Polska Rama
Kwalifikacji (PRK)

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

Potwierdzanie
kompetencji

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

Sektorowa Rama
Kwalifikacji (SRK)

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

Sprawności
sensomotoryczne

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

Stanowisko pracy

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

Tytuł zawodowy

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

Umiejętności

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

Uprawnienia
zawodowe

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

Uczenie się
nieformalne

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

Walidacja

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

Wiedza

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

Wykształcenie

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

Zawód

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

Zintegrowany
System Kwalifikacji
(ZSK)

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

Dokumentacja
technologiczna

Zbiór dokumentów, w którym są zawarte wszelkie
informacje i zalecenia niezbędne do procesu
technologicznego produkowanego wyrobu i potrzebne
do tego środki technologiczne.

http://staff.uz.zgora.pl/gmaniars/Pl
iki/Proces%20technologiczny.pdf
[dostęp: 31.03.2019]

2

Dokumentacja
wewnątrzzakładowa

Zbiór dokumentów, w którym rejestrowane są
wykonane poszczególne zadania i ich ocena przez
operatora. Obieg dokumentów
wewnątrzzakładowych pozwala na sprawne
przeprowadzenie prac oraz ich kontrolę.

Definicja opracowana przez zespół
ekspercki na podstawie:
https://sjp.pwn.pl/sjp/dokumentac
ja;2555297.html
[dostęp 31.03.2019]

3

Forma

Najważniejszy element składowy narzędzia
przetwórczego odpowiedzialny za kształt gotowego
wyrobu z tworzywa sztucznego lub kompozytu
polimerowego. Forma jest to narzędzie stosowane
w procesie formowania: prasowania i wtrysku lub
odlewu wyrobów z tworzyw sztucznych. W zależności
od procesu przetwórstwa i metody formowania są
rożne rodzaje form.

Definicja opracowana przez zespół
ekspercki na podstawie: Sikora R.:
Przetwórstwo tworzyw
polimerowych. Podstawy logiczne,
formalne
i terminologiczne. Wydawnictwo
Politechniki Lubelskiej, Lublin 2006

4

Formowanie

Procesem przetwórczy, w wyniku którego następuje
przeprowadzenie tworzywa ze stanu plastycznego
(niekiedy również stałego) w stan stały przy użyciu
narzędzi formierskich np. prasy.

Definicja opracowana przez zespół
ekspercki na podstawie:
Kucharczyk W., Żurowski W.,
Przetwórstwo tworzyw sztucznych
dla mechaników. Wydawnictwo
Politechniki Radomskiej, Radom
2005

5

Gorset
ortopedyczny

Gorset ortopedyczny obejmuje tułów pacjenta.
Wykonany jest z materiałów miękkich,
półsztywnych lub sztywnych. Pełniąc funkcję
stabilizującą, unieruchamiającą, odciążającą lub
korekcyjną. Gorset wykonany jest głównie
z tworzywa termoplastycznego – polietylenu lub
polipropylenu. Czasami z materiałów miękkich
z dodatkiem elementów sztywnych tj.: aluminium.

Definicja opracowana przez zespół
ekspercki na podstawie:
https://polmed.org.pl/wpcontent/uploads/sites/2/2016/05/F
INAL-z-korekta-kategoryzacjawersja-pomniejszona.pdf

21

[dostęp 31.03.2019]

INFORMACJA O ZAWODZIE – Formowacz ortopedycznych wyrobów z tworzyw 814202

6

Laminat

Wytwór pochodzący z procesu laminowania. Jest to
termin ogólny, który w zależności od konkretnego
przypadku i wyrobu może być zastąpiony przez
terminy: powłoka laminatowa, warstwa laminatowa,
kształtownik laminatowy, zbiornik laminatowy, rura
laminatowa, kadłub laminatowy.

Definicja opracowana przez zespół
ekspercki na podstawie: Sikora R.:
Przetwórstwo tworzyw
polimerowych. Podstawy logiczne,
formalne
i terminologiczne. Wydawnictwo
Politechniki Lubelskiej, Lublin 2006

7

Laminowanie

Proces cykliczny lub ciągły polegający na trwałym
łączeniu kohezyjnym warstw włókien, nawoju
włóknistego lub napełniacza płytowego, za
pośrednictwem spoiwa polimerowego bądź na
trwałym łączeniu adhezyjnym wymienionych
materiałów z powierzchnią elementu
konstrukcyjnego z innego materiału np. stali lub na
trwałym łączeniu taśm tworzywa lub folii
tworzywowej za sobą lub z taśmami innych
materiałów.

Definicja opracowana przez zespół
ekspercki na podstawie: Sikora R.:
Przetwórstwo tworzyw
polimerowych. Podstawy logiczne,
formalne
i terminologiczne. Wydawnictwo
Politechniki Lubelskiej, Lublin 2006

8

Lej protetyczny

Element protezy wykonany z żywicy wzmocnionej
włóknem węglowym lub z samego włókna
węglowego. Od jakości wykonania i dopasowania
leja zależy komfort i wygoda użytkowania protezy,
gdyż to jedyny element indywidualizujący protezę,
który scala ją z kikutem.

Definicja opracowana przez zespół
ekspercki na podstawie:
https://ortopes.pl/abc-protezkonczyn
[dostęp 31.03.2019]

9

Maszyna CNC

Technologiczna maszyna robocza sterowana
numerycznie przeznaczona do obróbki przedmiotów
w celu nadania im wymaganego kształtu, wymiarów
i gładkości powierzchni.

Definicja opracowana przez zespół
ekspercki na podstawie:
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/
obrabiarka;3949412.html
[dostęp 31.03.2019]

10

Materiał
antyadhezyjny

Środki przeciwadhezyjne to środki
przeciwprzyczepne. Substancje te znajdują się na
powierzchni form zmniejszając ich przyczepność do
materiałów stycznych. Ułatwiają usunięcie wyrobu
z form.

Definicja opracowana przez zespół
ekspercki na podstawie:
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/
antyadhezyjnesrodki;3870042.html
[dostęp 31.03.2019]

11

Materiał EVA

Materiał EVA (ang. Ethylene Vinyl Acetate)
wykorzystywany między innymi do budowy
zaopatrzenia ortopedycznego jest elastycznym
tworzywem mikrokomórkowym wytworzonym na
bazie kopolimerów etylenu i octanu winylu.

Definicja opracowana przez zespół
ekspercki na podstawie:
Opalska A., Haduch M., Gąsiorski
K.P.: Badania sprężystości tworzyw
mikrokomórkowych EVA
przeznaczonych na elementy
spodowe obuwia. „Technologia
i Jakość Wyrobów” nr 62, 2017

12

Materiał
produkcyjny

Materiał, który może występować w postaci cieczy
lub ciała stałego, który poprzez zastosowany proces
staje się materiałem konstrukcyjnym gotowego
wyrobu.

Definicja opracowana przez zespół
ekspercki na podstawie:

Spoiwo polimerowe w stanie ciekłym złożone
z żywicy syntetycznej lub ich mieszanin
zawierających wszystkie niezbędne dodatki, środki
pomocnicze oraz sieciujące (utwardzacze), którym
przesyca się napełniacze w wyrobach
kompozytowych.

Definicja opracowana przez zespół
ekspercki na podstawie:
https://azdoc.pl/pielichowski-jpuszyski-a-technologia-tworzywsztucznych.html [dostęp
31.03.2019]

13

Mieszanka
impregnacyjna
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Sikora R.: Przetwórstwo tworzyw
polimerowych. Podstawy logiczne,
formalne i terminologiczne.
Wydawnictwo Politechniki
Lubelskiej, Lublin 2006
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14

Napełniacz

Materiał wprowadzany celowo i w ściśle określonej
ilości do polimeru lub tworzywa wyłącznie w stanie
stałym, nierozpuszczalnym. Napełniacz może być
w postaci ziaren różnych rozmiarów, włókien
(tekstylnych, szklanych lub węglowych) różnej
długości i średnicy lub płatów (arkuszy) w postaci
tkanin, mat i rowingu. Napełniacz, który powoduje
poprawę właściwości mechanicznych
tworzywa/kompozyty nazywany jest zbrojeniem.

Definicja opracowana przez zespół
ekspercki na podstawie: Sikora R.:
Przetwórstwo tworzyw
polimerowych. Podstawy logiczne,
formalne
i terminologiczne. Wydawnictwo
Politechniki Lubelskiej, Lublin 2006

15

Obróbka
mechaniczna

Obróbka tworzyw sztucznych obejmująca procesy
obróbki skrawaniem takie jak szlifowanie,
polerowanie, frezowanie lub wiercenie otworów
w gotowym, uformowanym wyrobie z tworzywa
sztucznego.

Definicja opracowana przez zespół
ekspercki na podstawie:
https://polmed.org.pl/wpcontent/uploads/sites/2/2016/05/F
INAL-z-korekta-kategoryzacjawersja-pomniejszona.pdf
[dostęp 31.03.2019]

16

Orteza/Wyrób
ortotyczny

Orteza jest wyrobem ortopedycznym obejmującym
dany odcinek ciała, pełniąc funkcję stabilizującą lub
unieruchamiającą staw, odciążającą lub korekcyjną.
Orteza wykonana jest głównie z tworzywa
termoplastycznego – polietylenu lub polipropylenu.

Definicja opracowana przez zespół
ekspercki na podstawie:
https://polmed.org.pl/wpcontent/uploads/sites/2/2016/05/F
INAL-z-korekta-kategoryzacjawersja-pomniejszona.pdf
[dostęp 31.03.2019]

17

Prasa

Urządzenie do formowania wyrobów z tworzyw
sztucznych metodą prasowania. Prasowanie jest to
proces cykliczny polegający na wprowadzaniu
tworzywa do zamykanego gniazda formującego
formy prasowniczej, uplastycznieniu i połączeniu
ziaren tworzywa i napełniacza oraz następnie
utwardzeniu lub zestaleniu tworzywa w gnieździe
formującym. Po wyjęciu wypraski z gniazda
otrzymujemy gotowy wyrób. Prasownie można
podzielić na prasowanie tłoczne, przetłoczne,
płytowe.

Definicja opracowana przez zespół
ekspercki na podstawie: Sikora R.:
Przetwórstwo tworzyw
polimerowych. Podstawy logiczne,
formalne
i terminologiczne. Wydawnictwo
Politechniki Lubelskiej, Lublin 2006

18

Prepreg

Zaimpregnowane żywicą zbrojenie w postaci
tkaniny lub włókniny przeznaczone do formowania
wyrobów kompozytowych. Często występuje
w postaci wstęgi lub taśmy nawiniętej na szpule
z materiałem przekładkowym (folia),
zapobiegającym sklejaniu warstw.

Definicja opracowana przez zespół
ekspercki na podstawie:
http://www.kompozyty.milar.pl/pr
epregi
[dostęp 31.03.2019]

19

Proteza/Wyrób
protetyczny

Proteza jest wyrobem ortopedycznym obejmującym
dany odcinek ciała (kończynę górną lub dolną),
pełniąc funkcję kosmetyczną zastępującą wrodzony
brak lub utratę kończyny. Dzięki protezie pacjent
może również odzyskać funkcję motoryczną.
Obecnie protezy wykonywane są w systemie
modularnym, gdzie leje protetyczne wytworzone są
z materiałów termoplastycznych lub kompozytów
polimerowych.

Definicja opracowana przez zespół
ekspercki na podstawie:
https://polmed.org.pl/wpcontent/uploads/sites/2/2016/05/F
INAL-z-korekta-kategoryzacjawersja-pomniejszona.pdf
[dostęp 31.03.2019]

20

Substrat

Substancja wyjściowa biorąca udział w reakcji
chemicznej. W tym przypadku są to żywice
syntetyczne i środki sieciujące (utwardzacze,
przyspieszacze sieciowania, inicjatory i katalizatory)
prowadzące do przekształcenia ciekłej żywicy
w wyrób utwardzony, nierozpuszczalny i nietopliwy.

Definicja opracowana przez zespół
ekspercki na podstawie:
https://azdoc.pl/pielichowski-jpuszyski-a-technologia-tworzywsztucznych.html
[dostęp 31.03.2019]
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21

Tworzywa
termoplastyczne

Rodzaj tworzyw sztucznych – termoplasty –
o liniowej lub rozgałęzionej budowie
makrocząsteczek, odznaczające się zdolnością do
wielokrotnego przechodzenia w podwyższonej
temperaturze w stan plastyczny; do najważniejszych
należą: polietylen, polipropylen, polistyren,
poli(chlorek winylu), poliamidy, poli(metakrylan
metylu), poliwęglany, poli(tereftalan etylenu);
termoplasty najczęściej są kształtowane metodą
formowania wtryskowego
i przez wytłaczanie.

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/
termoplasty;3986733.html
[dostęp 31.03.2019]

22

Wkładka
ortopedyczna

Istotna grupa wyrobów obuwniczych
ortopedycznych, wykonywanych na zamówienie.
Wkładki dzielimy ze względu na funkcję na:
korygujące, stabilizujące, odciążające,
kompensujące, ochronne, stymulujące.

Definicja opracowana przez zespół
ekspercki na podstawie:
https://polmed.org.pl/wpcontent/uploads/sites/2/2016/05/F
INAL-z-korekta-kategoryzacjawersja-pomniejszona.pdf
[dostęp 31.03.2019]

23

Wydrążarka

Urządzenie elektromechaniczne z ramieniem
frezującym wykorzystywane do obróbki
mechanicznej indywidualnego zaopatrzenia
ortopedycznego.

Definicja opracowana przez zespół
ekspercki na podstawie:
https://azdoc.pl/pielichowski-jpuszyski-a-technologia-tworzywsztucznych.html [dostęp
31.03.2019]

24

Wylewanie

Wylewanie polega na wtłaczaniu ze stałym
natężeniem tworzywa w stanie plastycznym
(rzadziej ciekłym) na przesuwające się podłoże.

Definicja opracowana przez zespół
ekspercki na podstawie: Jachowicz
T., Klepka T.: Przetwórstwo
tworzyw polimerowych: ćwiczenia
laboratoryjne. Część 2. Politechnika
Lubelska, Lublin 2012

25

Zaopatrzenie
ortopedyczne

Zaopatrzenie ortopedyczne obejmuje całą grupę
wyrobów produkowanych seryjnie lub
indywidualnie obejmujące: protezy kończyn dolnych
i górnych, ortezy, gorsety, wkładki i obuwie
ortopedyczne.

Definicja opracowana przez zespół
ekspercki na podstawie:
https://polmed.org.pl/wpcontent/uploads/sites/2/2016/05/F
INAL-z-korekta-kategoryzacjawersja-pomniejszona.pdf
[dostęp 31.03.2019]
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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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