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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Elektromechanik urządzeo chłodniczych 741205

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu









Chłodziarz.
Elektromonter maszyn chłodniczych.
Elektromonter urządzeo chłodniczych.
Maszynista chłodniczy.
Monter instalacji aparatury chłodniczej.
Monter instalacji urządzeo chłodniczych.
Monter konserwator aparatury i instalacji chłodniczej.
Monter zabezpieczeo chłodni.

1.3. Usytuowanie zawodu w klasyfikacjach: ISCO, PKD
W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:
 7412 Electrical mechanics and fitters.
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), źródeł internetowych oraz
wyników badao i analiz prowadzonych w projekcie PO KL (2011–2013) „Rozwijanie zbioru
krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców”,
 analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych
Służb Zatrudnienia,
 zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji
i jakości informacji o zawodach.
Autorzy i eksperci opiniujący
Zespół Ekspercki:
 Grzegorz Jabłooski – Chłodnie Gomar Sp. z o.o., Radom.
 Jarosław Sitek – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 Tomasz Serafin – Chłodnie Gomar Sp. z o.o., Radom.
Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:
 Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 Ireneusz Woźniak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 Mirosław Żurek – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Recenzenci:
 Rafał Szałapaj – Nestle Polska, oddział Nestle Waters, Warszawa.
 Łukasz Szczęsny – Łukasz Szczęsny. Systemy chłodzenia, Gózd.
3
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Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:
 Aleksandra Maksimiuk – Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Oddział Białostocki, Białystok.
 Tomasz Madej – Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej, Radom.
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
Elektromechanik urządzeo chłodniczych montuje, programuje i ustawia parametry urządzeo
chłodniczych12, prowadzi przeglądy serwisowe i naprawia urządzenia chłodnicze. W dużych obiektach
nadzoruje ich pracę w trybie ciągłym.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Elektromechanik urządzeo chłodniczych montuje, uruchamia i obsługuje absorpcyjne lub
sprężarkowe urządzenia chłodnicze (chłodziarki, zamrażarki, szafy, lady chłodnicze, chłodnie,
zamrażalnie) oraz klimatyzacyjne (w budynkach i pojazdach). Prowadzi bieżącą konserwację urządzeo
chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz zajmuje się ich naprawami i oceną jakości pracy.
Stosowanie nowoczesnych technologii, elektroniki, informatyki stwarza coraz większe możliwości
rozwoju tego zawodu. Dziedziny pokrewne bezpośrednio związane z chłodnictwem to: wentylacja13,
rekuperacja7, ciepłownictwo3. Stosowanie nowoczesnych rozwiązao technicznych w chłodnictwie
pozwala na ich zdalną kontrolę14, obsługę i monitorowanie pracy urządzeo przez internet.
Sposoby wykonywania pracy
Praca w zawodzie elektromechanik urządzeo chłodniczych polega na:
 montowaniu nowych urządzeo, serwisowaniu i utrzymaniu ciągłości pracy urządzeo chłodniczych,
 naprawie urządzeo chłodniczych – diagnozowaniu miejsca i rodzaju usterki (w układzie
elektrycznym lub chłodniczym), usuwaniu usterek,
 ustawianiu parametrów pracy chłodni – regulowaniu temperatury przechowywania, zgodnie
z wytycznymi i wymogami przechowywanych tam produktów,
 planowaniu i wykonywaniu okresowych przeglądów i remontów instalacji chłodniczej4,
 czuwaniu nad prawidłowym przebiegiem pracy agregatów chłodniczych, skraplaczy czynnika8,
tuneli zamrażalniczych10 w przemysłowych urządzeniach chłodniczych,
 montowaniu podzespołów elektromechanicznych zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia,
 instalowaniu urządzeo chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła6 u odbiorcy.
WAŻNE:
Elektromechanik urządzeo chłodniczych wykonując swoją pracę przestrzega obowiązujących przepisów
prawnych. Dlatego powinien na bieżąco uzupełniad swoją wiedzę z tego zakresu
Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2. i 3.3.
Kompetencje zawodowe.
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2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja
pracy)
Warunki pracy
Podstawowym miejscem wykonywania pracy przez elektromechanika urządzeo chłodniczych
są pomieszczenia komór chłodniczych oraz maszynowni i aparatowni w zakładach przemysłowych
oraz pomieszczenia warsztatu mechanicznego i elektrycznego. Elektromechanik urządzeo
chłodniczych może również pracowad w halach montażowych producentów urządzeo chłodniczych, a
także w pomieszczeniach klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Elektromechanik urządzeo chłodniczych posługuje się:
 elektronarzędziami (wiertarki, młoty udarowe, przecinarki, giętarki),
 narzędziami ślusarskimi (klucze, młotki, rurhaki),
 przenośną aparaturą kontrolno-pomiarową w celu diagnozowania stanu technicznego instalacji
i urządzeo elektrycznych.
W zakładach zajmujących się naprawami małych hermetycznych urządzeo11 chłodniczych sprzętu
AGD elektromechanik – przy usuwaniu drobnych usterek, często występujących w układach
elektronicznych i elektrycznych – wykorzystuje do pracy elektronarzędzia i narzędzia pomiarowe
(multimetry).
Organizacja pracy
Elektromechanik urządzeo chłodniczych wykonuje pracę samodzielnie lub w zespole, w systemie
jedno-, dwu- lub trzyzmianowym. Może pracowad na stanowiskach: monter i serwisant urządzeo
chłodniczych, klimatyzacyjnych, pomp ciepła oraz jako maszynista urządzeo chłodniczych. Praca
elektromechanika sprzętu AGD oraz małych urządzeo chłodniczych polega głównie na wymianie
całych podzespołów. Zakres czynności elektromechanika dotyczy obsługi i naprawy zespołów
mechanicznych i elektrycznych, bez używania technik lutowania i spawania.
Prace konserwacyjne mogą dotyczyd:
 lokalizacji i likwidowania przecieków czynnika chłodniczego,
 naprawy elementów instalacji chłodniczej (zbiornik ciśnieniowy, rurociąg),
 naprawy sprężarki z jej osprzętem,
 prób, sprawdzania i regulacji układów sterowania i zespołów poddanych naprawie.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeostwo pracy człowieka
Zagrożenia bezpieczeostwa dla pracownika pracującego w zawodzie elektromechanik urządzeo
chłodniczych dotyczą głównie:
 porażenia prądem elektrycznym,
 występowania niskich i wysokich temperatur,
 czynników chłodniczych występujących pod ciśnieniem,
 poruszania się po śliskich i mokrych powierzchniach,
 substancji chemicznych (smary, oleje),
 ruchomych części urządzeo i hałasu,
 wykonywania prac na wysokości, często na dachach budynków (konstrukcje, instalacje),
Z tego względu szczególnie ważne jest planowanie i organizowanie pracy zgodnie z zasadami
i przepisami BHP, ergonomii pracy, przepisami przeciwpożarowymi i ochrony środowiska.
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2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód elektromechanik urządzeo chłodniczych ważne są:
w kategorii wymagao fizycznych
 sprawnośd układu kostno-stawowego,
 sprawnośd układu mięśniowego,
 sprawnośd narządu wzroku,
 sprawnośd narządu słuchu,
 sprawnośd narządu równowagi,
 sprawnośd zmysłu dotyku;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 ostrośd wzroku i słuchu,
 spostrzegawczośd,
 szybki refleks,
 zręcznośd rąk,
 zręcznośd palców,
 czucie dotykowe,
 brak lęku przed wysokością;
w kategorii sprawności i zdolności
 uzdolnienia techniczne,
 zdolnośd koncentracji uwagi,
 podzielnośd uwagi,
 zdolnośd do współdziałania w zespole;
w kategorii cech osobowościowych
 samodzielnośd,
 samokontrola,
 dokładnośd,
 odpowiedzialnośd,
 rzetelnośd,
 dbałośd o czystośd i porządek,
 przewidywanie skutków podjętych działao.
Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
Elektromechanik urządzeo chłodniczych bezpośrednio obsługujący urządzenia chłodnicze musi mied
dobre zdrowie i sprawnośd ruchową, gdyż często wykonuje prace serwisowe na wysokości
i w pomieszczeniach, gdzie występują niskie temperatury.
Przeciwwskazaniami do podjęcia pracy w zawodzie elektromechanik urządzeo chłodniczych są:
 duże dysfunkcje kooczyn dolnych i górnych, ograniczające wykonywanie precyzyjnych czynności,
 całkowita dysfunkcja narządu wzroku i słuchu,
 zaburzenia równowagi,
 alergie na substancje stosowane w chłodnictwie,
 choroby neurologiczne powodujące gwałtowne, niekontrolowane ataki.
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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
Pracę w zawodzie elektromechanik urządzeo chłodniczych może wykonywad osoba, która:
 posiada wykształcenie zawodowe (branżowa szkoła I stopnia – dawniej zasadnicza szkoła
zawodowa) o profilu mechanicznym, elektrycznym, elektromechanicznym lub elektronicznym,
 ukooczyła naukę zawodu u pracodawcy, będącego rzemieślnikiem w zawodzie pozaszkolnym
elektromechanik urządzeo chłodniczych,
 ukooczyła szkolenie organizowane w przedsiębiorstwie lub w wyspecjalizowanym ośrodku
szkoleniowym branży chłodniczej,
 zdobyła doświadczenie w trakcie pracy.
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie
Do podjęcia pracy w zawodzie elektromechanik urządzeo chłodniczych wymagane są następujące
uprawnienia:
 świadectwo kwalifikacyjne „E”9 uprawniające do zajmowania się eksploatacją sprężarek
i urządzeo ciśnieniowych,
 świadectwo kwalifikacyjne „E” uprawniające do zajmowania się instalacjami i sieciami
energetycznymi o napięciu do 1 kV w zakresie obsługi, konserwacji, montażu.
Preferowane są dodatkowe szkolenia w zakresie:
 ratownictwa chemicznego,
 udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,
 prowadzenia ewakuacji ppoż.,
a także świadectwo kwalifikacji, tzw. certyfikat F-gazowy1.
W przypadku pracy na stanowisku serwisanta w terenie wskazane jest posiadanie prawa jazdy
minimum kat. B.
WAŻNE:
Przy zatrudnieniu w zawodzie elektromechanik urządzeo chłodniczych obowiązkowe jest potwierdzanie co 5
lat kwalifikacji do eksploatacji urządzeo elektrycznych i ciśnieniowych, zgodnie z ustawą Prawo energetyczne
oraz rozporządzeniem w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji.
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
Osoba zatrudniona bez wykształcenia kierunkowego zazwyczaj rozpoczyna pracę jako pomocnik
elektromechanika urządzeo chłodniczych.
Po nabyciu doświadczenia zawodowego elektromechanik urządzeo chłodniczych może awansowad
na stanowisko samodzielnego elektromechanika, a następnie – kierownika zespołu
elektromechaników.
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Elektromechanik urządzeo chłodniczych może podejmowad pracę w zawodach pokrewnych (pod
warunkiem uzupełnienia i potwierdzenia wymaganych kompetencji).
Po uzyskaniu wykształcenia średniego i zdaniu matury elektromechanik urządzeo chłodniczych może
również podnieśd swoje kwalifikacje poprzez studia wyższe na kierunkach i w specjalnościach,
związanych z chłodnictwem i klimatyzacją.
Doświadczony elektromechanik urządzeo chłodniczych może prowadzid własną działalnośd
gospodarczą, świadcząc usługi serwisu i naprawy urządzeo chłodniczych.
Możliwości potwierdzania kompetencji
Elektromechanik urządzeo chłodniczych ma możliwośd potwierdzania kwalifikacji właściwych dla
zawodu szkolnego technik chłodnictwa i klimatyzacji:
 EE.15 Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeo i instalacji chłodniczych,
 EE.16 Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeo i instalacji klimatyzacyjnych.
Po zdaniu egzaminów, organizowanych przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, uzyskuje ich
potwierdzenie.
Elektromechanik urządzeo chłodniczych może również potwierdzad swoje kompetencje w Izbie
Rzemieślniczej, uzyskując tytuł czeladnika lub mistrza chłodnictwa (po spełnieniu wymagao
formalnych i zdaniu egzaminu).
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 elektromechanik urządzeo chłodniczych może rozszerzad swoje
kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
S

Technik chłodnictwa i klimatyzacji
Mechanik urządzeo chłodniczych
Mechanik urządzeo klimatyzacyjnych
Monter / konserwator instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
S
Mechanik-monter maszyn i urządzeo
S
Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeo precyzyjnych
S
Elektryk
S
Elektromechanik
S
Monter mechatronik

Kod zawodu
311929
712701
712702
712703
723310
731102
741103
741201
742114

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie elektromechanik urządzeo chłodniczych wykonuje różnorodne zadania, do
których należą w szczególności:
Z1 Planowanie i organizowanie procesów montażu, eksploatacji i konserwacji instalacji i urządzeo
chłodniczych.
Z2 Usuwanie usterek w obwodach elektrycznych i elektronicznych urządzeo chłodniczych.
Z3 Usuwanie usterek w obwodach chłodniczych.
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Z4
Z5
Z6
Z7
Z8

Montowanie podzespołów elektromechanicznych w urządzeniach chłodniczych.
Instalowanie urządzeo chłodniczych u odbiorców.
Przygotowywanie urządzenia chłodniczego do pracy.
Wykonywanie przeglądów instalacji chłodniczej.
Dozorowanie przemysłowych urządzeo chłodniczych.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Instalowanie, serwisowanie i naprawianie urządzeo
chłodniczych
Kompetencja zawodowa Kz1: Instalowanie, serwisowanie i naprawianie urządzeo chłodniczych
obejmuje zestaw zadao zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, do realizacji których wymagane są
odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z1 Planowanie i organizowanie procesów montażu, eksploatacji i konserwacji instalacji
i urządzeo chłodniczych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Pojęcia ogólne i zależności związane
z instalowaniem, serwisowaniem i naprawą
urządzeo chłodniczych;
Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż.;
Zasady ergonomii w pracy;
Przepisy ochrony środowiska.





Wykonywad zadania związane z serwisowaniem
i naprawianiem urządzeo chłodniczych;
Planowad czas wykonania przeglądów
i remontów urządzeo;
Przestrzegad zasad i przepisów BHP, ochrony
środowiska i ppoż.;
Organizowad pracę własną.

Z2 Usuwanie usterek w obwodach elektrycznych i elektronicznych urządzeo chłodniczych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 Podstawowe pojęcia z zakresu elektroniki,
elektrotechniki i automatyki przemysłowej;
 Schematy elektryczne i elektroniczne;
 Oznaczenia i symbole występujące w elektronice
i elektrotechnice;
 Zasady posługiwania się miernikami
i przyrządami kontrolno-pomiarowymi.

 Interpretowad usterki elektryczne i elektroniczne
w urządzeniach chłodniczych;
 Posługiwad się schematami instalacji i wskazad
miejsce usterki;
 Wymieniad uszkodzone podzespoły
elektroniczne i elektryczne w urządzeniach
chłodniczych.
 Mierzyd i odczytywad napięcie, natężenie, opór
itp. występujące w obwodach elektrycznych
i elektronicznych urządzeo chłodniczych.

Z3 Usuwanie usterek w obwodach chłodniczych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Zasady termodynamiki;
Jednostki ciśnienia, temperatury i oznaczenia
czynników chłodniczych;
Substancje chemiczne występujące
w chłodnictwie;
Symbole w schematach instalacji chłodniczej;
Procesy fizyczne i chemiczne zachodzące
w instalacji chłodniczej.
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Interpretowad ciśnienia i temperatury
występujące w urządzeniu chłodniczym;
Przygotowywad urządzenia chłodnicze do prac
naprawczych lub serwisowych;
Obsługiwad pompy próżniowe;
Sprawnie posługiwad się narzędziami
pomiarowymi i monterskimi.
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Z4 Montowanie podzespołów elektromechanicznych w urządzeniach chłodniczych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 Podstawowe zagadnienia z zakresu mechaniki
i elektrotechniki;
 Zasady działania urządzeo używanych
w chłodnictwie;
 Rodzaje i zastosowanie armatury chłodniczej;
 Opisy i instrukcje obsługi.

 Odczytywad rysunki techniczne i schematy
elektryczne;
 Przygotowywad urządzenie chłodnicze do
wymiany określonych podzespołów;
 Montowad wymieniane podzespoły urządzeo
chłodniczych;
 Uruchamiad urządzenie chłodnicze po dokonaniu
naprawy.

Z5 Instalowanie urządzeo chłodniczych u odbiorców
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Zasady instalowania nowych urządzeo
chłodniczych;
Instrukcje montażowe dołączone do urządzeo
chłodniczych.




Instalowad urządzenie chłodnicze;
Obsługiwad sprzęt i narzędzia używane przy
instalowaniu urządzeo chłodniczych;
Uruchamiad zamontowane urządzenie
chłodnicze;
Instruowad osoby obsługujące zainstalowane
urządzenie chłodnicze.

3.3. Kompetencja zawodowa Kz2: Utrzymywanie ciągłości pracy urządzeo chłodniczych
Kompetencja zawodowa Kz2: Utrzymywanie ciągłości pracy urządzeo chłodniczych obejmuje
zestaw zadao zawodowych Z6, Z7, Z8, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy
i umiejętności.
Z6 Przygotowywanie urządzenia chłodniczego do pracy
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Instrukcje uruchomienia urządzenia
chłodniczego;
Zabezpieczenia ochronne zastosowane
w urządzeniu chłodniczym;
Kolejnośd załączania poszczególnych urządzeo
chłodniczych.




Programowad parametry pracy urządzenia
chłodniczego;
Sprawdzad poprawnośd działania zabezpieczeo
ochronnych;
Uruchamiad urządzenie chłodnicze w miejscach
ich instalowana.

Z7 Wykonywanie przeglądów instalacji chłodniczej
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 Zasady obiegu dokumentacji dotyczącej
przeglądów i obsługi urządzeo;
 Harmonogram wykonywania przeglądów
bieżących;
 Przepisy BHP przy wykonywaniu przeglądów
instalacji chłodniczej.

 Wypełniad dokumentację dotyczącą przeglądów
i obsługi urządzeo;
 Wykonywad bieżące przeglądy instalacji
chłodniczej;
 Zatrzymywad urządzenie chłodnicze na czas
wykonywania przeglądu.
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Z8 Dozorowanie przemysłowych urządzeo chłodniczych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Procesy fizyczne i chemiczne zachodzące
w instalacji chłodniczej;
Zależności związane z utrzymaniem ciągłości
pracy urządzenia;
Parametry pracy obsługiwanego urządzenia
chłodniczego;
Przyrządy pomiarowe;
Zasady budowy i działania urządzeo
chłodniczych.





Ustawiad optymalne parametry pracy urządzenia
chłodniczego;
Regulowad parametry pracy urządzeo
chłodniczych;
Kontrolowad wskazania aparatury pomiarowej;
Planowad bieżące i okresowe przeglądy
i remonty urządzenia chłodniczego.

3.4. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie elektromechanik urządzeo chłodniczych powinien posiadad kompetencje
społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadao zawodowych.
W szczególności pracownik jest gotów do:








Ponoszenia odpowiedzialności za skutki podejmowanych działao (bezpieczeostwo i zdrowie
ludzi) oraz za powierzone maszyny i narzędzia, wykorzystywane na stanowisku pracy.
Oceniania zagrożenia zdrowia oraz życia i podejmowania działao adekwatnych do stopnia
zagrożenia.
Funkcjonowania w zespole pracowniczym w różnych miejscach i na stanowiskach pracy
właściwych dla wykonywanego zawodu.
Wykonywania pracy samodzielnie oraz podejmowania współpracy w zorganizowanych
warunkach w zakresie naprawy i konserwacji urządzeo chłodniczych.
Weryfikowania działania własnych oraz oceny osób, z którymi współpracuje lub którymi kieruje
w zakresie realizacji zadao zawodowych.
Podnoszenia kompetencji zawodowych w kontekście zmian prawnych i nowych rozwiązao
technologiczno-organizacyjnych w branży chłodniczej.
Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową i obowiązującymi przepisami.

3.5. 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
elektromechanik urządzeo chłodniczych.
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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 elektromechanik urządzeo chłodniczych

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

3.6. Powiązanie kompetencji zawodowych z opisami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji
oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji
Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie elektromechanik urządzeo chłodniczych 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
Szybki rozwój branży chłodniczej, klimatyzacyjnej i wentylacyjnej stwarza wiele możliwości podjęcia
pracy w zawodzie elektromechanik urządzeo chłodniczych i zawodach pokrewnych.
Elektromechanik urządzeo chłodniczych może podejmowad pracę w przedsiębiorstwach branży:
 spożywczej (zakłady przetwórstwa żywności, chłodnie składowe, zamrażalnie),
 motoryzacyjnej (klimatyzacje samochodowe, chłodnie transportowe),
 morskiej (mroźnie na statkach, kontenery morskie),
 informatycznej (serwerownie),
 handlowej (lady, szafy chłodnicze, klimatyzacja),
 oraz w punktach napraw urządzeo AGD.
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Elektromechanik urządzeo chłodniczych może również świadczyd usługi, prowadząc własną
działalnośd gospodarczą.
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.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/zawody-deficytowe-inadwyzkowe
Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl
Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:
Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl
Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl
Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl
Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl
Pomorskie – http://www.porp.pl
Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl
Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl
Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynkupracya
Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl
Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:
http://zielonalinia.gov.pl
Portal Prognozowanie Zatrudnienia:
www.prognozowaniezatrudnienia.pl
Portal EU Skills Panorama:
http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en
Europejski portal mobilności zawodowej EURES:
https://eures.praca.gov.pl
https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach
zawodu
Kształcenie
Obecnie (2018 r.) nie prowadzi się kształcenia w zawodzie elektromechanik urządzeo chłodniczych
w formach szkolnych.
W preferowanym przez pracodawców zawodzie pokrewnym technik chłodnictwa i klimatyzacji5
kształcenie oferują szkoły zawodowe (technika dla młodzieży i kursy kwalifikacyjne dla osób
dorosłych).
Kwalifikacje właściwe dla tego zawodu potwierdzają Okręgowe Komisje Egzaminacyjne oraz Izby
Rzemieślnicze. Natomiast kwalifikacyjne kursy zawodowe w tym zawodzie mogą prowadzid:
 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 działalnośd edukacyjno-szkoleniową,
podmioty prowadzące działalnośd oświatową na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców.

Szkolenie
W większości przypadków przedsiębiorstwa świadczące usługi naprawy urządzeo chłodniczych same
prowadzą szkolenia kandydatów do zawodu elektromechanik urządzeo chłodniczych lub korzystają
ze specjalistycznych szkoleo, organizowanych przez producentów tych urządzeo.
Często stosowaną praktyką jest przyuczanie do zawodu nowych pracowników przez doświadczonych
elektromechaników z wieloletnim stażem pracy.
W związku z szybkim rozwojem branży chłodniczej często organizowane są przez producentów
sprzętu klimatyzacyjnego i AGD szkolenia dla elektromechaników, monterów i serwisantów urządzeo
chłodniczych. Uczestnicy tych szkoleo m.in. mogą poznad:
 zasady obsługi urządzeo i materiały eksploatacyjne, stosowane w chłodnictwie,
 nowe możliwościami zastosowao chłodnictwa2.
Organizatorzy tych szkoleo potwierdzają uzyskane przez uczestników kompetencje stosownymi
certyfikatami.
W zawodzie elektromechanik urządzeo chłodniczych wymagane jest okresowo potwierdzanie
kwalifikacje do obsługi i eksploatacji urządzeo elektrycznych i ciśnieniowych, zgodnie z ustawą Prawo
energetyczne.
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
Pracownicy w zawodzie elektromechanik urządzeo chłodniczych pracujący w zakładach
stacjonarnych przy obsłudze urządzeo chłodniczych, w chłodniach składowych, mroźniach,
zamrażalniach otrzymują wynagrodzenia w przedziale od 3000 zł do 6000 zł brutto miesięcznie.
Zarobki w branży chłodniczej i klimatyzacyjnej zależą m.in. od:
 wyksztalcenia i doświadczenia zawodowego pracownika,
 dyspozycyjności (możliwości wyjazdów),
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zakresu odpowiedzialności (praca jako samodzielny specjalista, członek zespołu w większej
firmie).

Na znacznie wyższe zarobki mogą liczyd specjaliści posiadający własną działalnośd handlowo-usługową, zajmujący się montażem i serwisem instalacji oraz urządzeo chłodniczych
i klimatyzacyjnych. Ich zarobki są trudne do określenia, gdyż uzależnione są od posiadanej renomy
w środowisku i osobistego zaangażowania.
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

4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie
W zawodzie elektromechanik
niepełnosprawnych.

urządzeo

chłodniczych

jest

możliwe

zatrudnienie

osób

Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie technicznych
i organizacyjnych warunków środowiska pracy oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:
 z niewielką dysfunkcją kooczyn dolnych (05-R),
 z niewielką dysfunkcją kooczyn górnych (05-R),
 z dysfunkcją narządu wzroku (04-O),
 z dysfunkcją narządu słuchu (03-L).
Osoby niepełnosprawne mogą pracowad w centrach monitoringu chłodniczego i zdalnie nadzorowad
poprawnośd pracy układów chłodniczych, a w przypadku wystąpienia awarii zlecad serwisantom
naprawę układu chłodniczego.
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.
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Obecnie (2018 r.) klasyfikacja ESCO jest dostępna w 27 językach (w 24 językach UE, islandzkim,
norweskim i arabskim) za pośrednictwem platformy ESCO:
https://ec.europa.eu/esco/portal/home
Klasyfikacja ESCO została oparta na trzech filarach i pokazuje w sposób systematyczny relacje między
nimi:




Zawody: https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation
Umiejętności/Kompetencje: https://ec.europa.eu/esco/portal/skill
Kwalifikacje: https://ec.europa.eu/esco/portal/qualification

6. ŹRÓDŁA DODATKOWYCH INFORMACJI O ZAWODZIE
Podstawowe regulacje prawne:
Stan prawny na dzieo: 30.06.2018 r.
















Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
986, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1265 i 1149).
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn.
zm.).
Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1267).
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2067 z dnia 17 listopada 2015 r. ustanawiające,
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, minimalne
wymagania i warunki wzajemnego uznawania certyfikacji osób fizycznych w odniesieniu do
stacjonarnych urządzeo chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów
chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni, zawierających fluorowane gazy
cieplarniane, a także certyfikacji przedsiębiorstw w odniesieniu do stacjonarnych urządzeo
chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane (Dz. U.
UE L 301 z 18.11.2015, s. 28).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy
programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 860, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. 622, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk
drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym –
poziomy 1– 8 (Dz. U. poz. 537).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 227).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się
eksploatacją urządzeo, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeostwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.).
PN-EN 1048:2001 Wymienniki ciepła. Chłodnice cieczy chłodzone powietrzem tzw. „chłodnice
suche". Procedury badawcze wyznaczania wydajności.
PN-EN 1117:2001 Wymienniki ciepła. Skraplacze czynników ziębniczych chłodzone cieczą.
Procedury badawcze wyznaczania wydajności.
PN-EN 1118:2001 Wymienniki ciepła. Oziębiacze cieczy z czynnikiem ziębniczym jako płynem
roboczym. Procedury badawcze wyznaczania wydajności.
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PN-EN 1118:2001/A1:2004 Wymienniki ciepła. Oziębiacze cieczy z czynnikiem ziębniczym jako
płynem roboczym. Procedury badawcze wyznaczania wydajności (Zmiana A1).
PN-EN 12055:2003 Ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym.
Funkcja ziębienia. Definicje, badania i wymagania. Funkcja ziębienia. Definicje, badanie
i wymagania.
PN-EN 12263:2003 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Przyłączające urządzenia zabezpieczające
ograniczające ciśnienie. Wymagania i badania.
PN-EN 13136:2003 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Ciśnieniowe przyrządy bezpieczeostwa
i ich przyłącza rurowe. Metody obliczeo.
PN-EN 13215:2002 Ziębnicze zespoły skraplające. Warunki znamionowe, odchyłki i sposób
przedstawiania charakterystyk przez producenta.
PN-EN 13313:2003 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Kompetencje personelu.
PN-EN 1736:2003 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Elementy podatne rurociągów, tłumiki
drgao i złącza kompensacyjne. Wymagania, projektowanie i instalowanie.
PN-EN 1861:2001 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Schematy ideowe i montażowe instalacji,
rurociągów i przyrządów. Układy i symbole.
PN-EN 255-1:2000 Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie
elektrycznym. Funkcja grzania. Terminy, definicje i oznaczenia.
PN-EN 255-2:2000 Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie
elektrycznym. Funkcja grzania. Badanie i wymagania dotyczące oznakowania zespołów do
ogrzewania pomieszczeo.
PN-EN 255-3:2000 Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie
elektrycznym. Funkcja grzania. Badanie i wymagania dotyczące oznakowania zespołów do
ogrzewania pomieszczeo i ciepłej wody użytkowej.
PN-EN 255-4:2000 Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie
elektrycznym. Funkcja grzania. Wymagania dotyczące zespołów do ogrzewania pomieszczeo
i ciepłej wody użytkowej.
PN-EN 378-1:2002 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeostwa
i ochrony środowiska.
PN-EN 810:2001 Odwilżacze ze sprężarkami o napędzie elektrycznym. Badania w warunkach
znamionowych, znakowanie, wymagania eksploatacyjne i arkusz danych technicznych.
PN-EN 814-1:2000 Klimatyzatory i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym. Funkcja
ziębienia. Terminy, definicje i oznaczenia.
PN-EN 814-2:2000 Klimatyzatory i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym. Funkcja
ziębienia. Badanie i wymagania dotyczące oznakowania.
PN-EN 814-3:2000 Klimatyzatory i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym. Funkcja
ziębienia. Wymagania.

Literatura branżowa:






Grzebielec A., Pluta Z., Rucioski A., Rusowicz A.: Czynniki chłodnicze i nośniki energii. Oficyna
Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011.
Gutkowski K.M., Butrymowicz D.: Chłodnictwo i klimatyzacja. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2017.
Kalinowski K.: Amoniakalne urządzenia chłodnicze – tom 2. Wydawnictwo I.P.P.U. MASTA Spółka
z o.o., Gdaosk 2005.
Kalinowski K., Paliwoda A., Bonca Z., Butrymowicz D., Targaoski W.: Amoniakalne urządzenia
chłodnicze – tom 1. Wydawnictwo I.P.P.U. MASTA Spółka z o.o., Gdaosk 2000.
Staniszewski D., Targaoski W.: Odzysk ciepła w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych.
Wydawnictwo I.P.P.U. MASTA Spółka z o.o., Gdaosk 2007.
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Zasoby internetowe *dostęp: 10.07.2018]:
















Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleo: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
Chlodnie EU. Kompendium transportu chłodniczego: https://chlodnie.eu
Chłodnictwo i Klimatyzacja – Miesięcznik dla praktyków:
http://www.chlodnictwoiklimatyzacja.pl
Czasopismo „Chłodnictwo”: http://czasopismo-chlodnictwo.pl
Forum Chłodnictwa: http://www.forum-chlodnictwa.org.pl
Krajowe Centrum Innowacji Klimatyzacji Chłodnictwa i Klimatyzacji: http://www.kcichik.pl
Krajowe Forum Chłodnictwa: http://www.kfch.pl
Polski Komitet Normalizacyjny: https://www.pkn.pl
Portal chłodniczy: http://www.portalchlodniczy.pl
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS: http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardyorzecznictwa-lekarskiego-zus
Stowarzyszenie Chłodnictwa Klimatyzacji i Pomp Ciepła: http://www.schik.pl
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Chłodnictwa i Klimatyzacji: http://sntchik.pl
Wyszukiwarka opisów zawodów: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacjazawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow
Związek Rzemiosła Polskiego: https://zrp.pl/kategoria/aktualnosci

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.
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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.

Kompetencje
kluczowe

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

Kompetencja
zawodowa

Kwalifikacja

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

Polska Rama
Kwalifikacji (PRK)

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

Potwierdzanie
kompetencji

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

Sektorowa Rama
Kwalifikacji (SRK)

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

Sprawności
sensomotoryczne

Są to sprawności związane z funkcjonowaniem narządów zmysłów (wzroku, słuchu, smaku,
powonienia, dotyku) oraz narządu ruchu (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.
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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.

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.
1

Nazwa pojęcia
Certyfikat F-gazowy

Definicja

Źródło

Certyfikat, który muszą posiadad osoby wykonujące

https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/PL/TXT/PDF/
?uri=CELEX:32015R2067&from
=PL
*dostęp: 10.07.2018+
PN-M-04614:1994 –
Chłodnictwo – Czynniki
ziębnicze – Wymagania

czynności w zakresie instalacji, kontroli szczelności,
konserwacji lub serwisowania urządzeo
chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła.
2

Chłodnictwo

3

Ciepłownictwo

4

Instalacja chłodnicza

Dział techniki zajmujący się odprowadzaniem ciepła
ze środowiska chłodzonego w celu uzyskania
i utrzymania temperatur niższych od temperatury
otoczenia.
Dział energetyki zajmujący się wytwarzaniem energii
cieplnej oraz jej przesyłaniem.
Zespół urządzeo i armatury chłodniczej (pompy,
skraplacze, zawory, zbiorniki, chłodnice powietrza).
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Definicja opracowana przez
zespół ekspercki
Definicja opracowana przez
zespół ekspercki

INFORMACJA O ZAWODZIE – Elektromechanik urządzeo chłodniczych 741205
5

Klimatyzacja

6

Pompa ciepła

7

Rekuperacja

8

Skraplacz czynnika

9

Świadectwo
kwalifikacyjne „E”

10

Tunel zamrażalniczy

11

Urządzenia
hermetyczne

12

Urządzenie chłodnicze

13

Wentylacja

14

Zdalna kontrola

Regulowanie w pomieszczeniach zamkniętych
czynników wpływających na stan powietrza
temperatury, wilgotności, zapachu, jonizacji) oraz
usuwanie z powietrza składników szkodliwych
(kurzu, gazów trujących, bakterii).
Urządzenie wymuszające przepływ ciepła z obszaru
o niższej temperaturze do obszaru o temperaturze
wyższej. Proces ten przebiega wbrew naturalnemu
kierunkowi przepływu ciepła i zachodzi dzięki
dostarczonej z zewnątrz energii mechanicznej
(w pompach ciepła sprężarkowych) lub energii
cieplnej.
Urządzenie, w którym wykorzystane ciepłe
powietrze oddaje energię do układu, w którym
ogrzewane jest świeże powietrze lub czysta woda.
W zaawansowanych układach klimatyzacyjnych
energia odzyskiwana jest z powietrza przez
wymienniki ciepła. Stosowane są też układy
buforujące i przechowujące energię cieplną.
Urządzenie, którego zadaniem jest zamiana
sprężonych par czynnika chłodniczego w ciecz, czyli
skraplanie.

Obowiązkowe kwalifikacje dla osób zajmujących się
eksploatacją urządzeo ciśnieniowych i instalacji
elektrycznych potwierdzane szkoleniem i egzaminem
co 5 lat.
Wysokowydajne urządzenie chłodnicze służące do
mrożenia owoców, warzyw i drobnych produktów
kulinarnych. Urządzenia są dedykowane głównie
zakładom związanym z przetwórstwem
i przechowywaniem żywności (jak chłodnie składowe
czy zamrażalnie owoców i warzyw).
Chłodnicze urządzenia hermetyczne występujące
głównie w sprzęcie AGD (lodówki, lady chłodnicze
itp.).
Urządzenie, którego zadaniem jest obniżenie
temperatury środowiska chłodzonego kosztem
doprowadzonej energii. W chłodziarkach
absorpcyjnych energia dostarczana jest w postaci
ciepła, natomiast w pozostałych (sprężarkowych)
w postaci pracy. Chłodzonym czynnikiem może byd
powietrze, woda lub inny czynnik pośredniczący.
Wymiana powietrza w pomieszczeniach, polegająca
na usuwaniu powietrza zanieczyszczonego lub
gorącego i doprowadzeniu powietrza świeżego lub
chłodnego.
Kontrola za pomocą sieci teleinformatycznych
i odpowiedniego oprogramowania umożliwiająca
podgląd parametrów i sterowanie pracą urządzeo
chłodniczych.
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Definicja opracowana przez
zespół ekspercki

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki

PN-EN 1117:2001 Wymienniki
ciepła. Skraplacze czynników
ziębniczych chłodzone cieczą.
Procedury badawcze
wyznaczania wydajności
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.
nsf/download.xsp/WDU19970
540348/O/D19970348.pdf
*dostęp: 10.07.2018+
Definicja opracowana przez
zespół ekspercki

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki
PN-67/M-04610 Urządzenia
chłodnicze. Aparaty. Nazwy,
określenia i podział

PN-83/B-03430 Wentylacja
w budynkach mieszkalnych
zamieszkania zbiorowego
i użyteczności publicznej
Definicja opracowana przez
zespół ekspercki

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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