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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Wulkanizator taśm przenośnikowych 814105

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu




Operator urządzeń zgrzewających do gumy.
Wulkanizator regeneracji taśm przenośnikowych.
Wulkanizator wyrobów gumowych.

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


8141 Rubber 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 marcu 2019 r.,
 zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji
i jakości informacji o zawodach.
Autorzy i eksperci opiniujący
Zespół Ekspercki:




Iwona Kacak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Paweł Siemiatkowski – Polska Grupa Górnicza, Katowice.
Grzegorz Śliwiński – Jastrzębska Spółka Węglowa, Jastrzębie Zdrój.

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.
Jacek Przepiórka – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny, Radom.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Magdalena Kozik – Stowarzyszenie Rozwoju Nauki i Techniki, Rzeszów.
Iwona Zapart – Zespól Ośrodków Rzeczoznawstwa „ZOR” Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Przemysłu Materiałów Budowlanych FSNT NOT, Warszawa.
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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
Wulkanizator taśm przenośnikowych prowadzi proces wulkanizacji12 taśm przenośnikowych na
poziomach roboczych6 i zamontowanych na maszynach górniczych, w ramach napraw bieżących
i remontów, przy pomocy przewoźnych lub stacjonarnych pras wulkanizacyjnych9.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Wulkanizator taśm przenośnikowych jest pracownikiem fizycznym, pracującym w podziemnych
zakładach górniczych lub na powierzchni, w zakładach posiadających taśmową odstawę urobku.
Może również być pracownikiem hali jako operator pras wulkanizacyjnych. Do jego obowiązków
należy kontrola prawidłowości przygotowania taśm do wykonania połączenia oraz montaż taśm na
odpowiednią długość przy pomocy pras wulkanizacyjnych, kontrola stanu taśm pracujących, ich
połączeń oraz wykonywanie bieżących napraw.
Ponadto wulkanizator taśm przenośnikowych zajmuje się obsługą urządzeń do demontażu taśm,
zwijaniem taśm w szpule, przygotowaniem mieszanki gumowej4, regeneracją taśm przenośnikowych
i bębnów przenośnika1 z okładziną gumową, wytwarzaniem odbojnic montowanych w lejach
przesypowych3 maszyn górniczych.
Sposoby wykonywania pracy
Wulkanizator taśm przenośnikowych wykonuje prace polegające m.in. na:
 organizowaniu stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska,
 dokonywaniu oględzin stanu taśmy przenośnikowej,
 demontażu i montażu taśmy przenośnikowej za pomocą specjalistycznego sprzętu,
 wykonywaniu napraw taśm przenośnikowych lub bębnów przenośnika,
 montażu nowych taśm przenośnikowych,
 wycinaniu uszkodzonych elementów taśmy,
 łączeniu elementów taśmy na zimno i na ciepło przy użyciu prasy,
 przeprowadzaniu rozruchu oraz prób po naprawie,
 przeprowadzaniu konserwacji2,
 kontrolowaniu jakości wykonanych prac obsługowo-naprawczych.
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 wulkanizatora taśm przenośnikowych są podziemne wyrobiska górnicze oraz
niektóre rejony, np. zakład przeróbczy lub trasa odstawy urobku kopalni odkrywkowej, znajdujące się
na powierzchni zakładu górniczego, w których panują specyficzne warunki pracy (zapylenie oraz
zmienny mikroklimat np. mróz, upał, deszcz, wysoka wilgotność). Rodzaje czynników uciążliwych
występujących w zawodzie wulkanizator taśm przenośnikowych zależą od rejonu kopalni.
Wulkanizator wykonuje swoją pracę głównie, w zależności od zakładu górniczego, na różnej
głębokości pod ziemią, od 300 m do 1300 m, lub na powierzchni zakładu. Podstawowym
zabezpieczeniem przed wpływem czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych jest
stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Wulkanizator taśm przenośnikowych w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:
 narzędzia ślusarskie (klucze płaskie, oczkowe, młotek, kleszcze, szczotkę stalową, papier ścierny
itp.),
 szlifierki,
 wkrętarki,
 wiertarki,
 pistolety do aplikacji kleju,
 prasy wulkanizacyjne,
 zwijarki do taśm przenośnikowych.
Organizacja pracy
Wulkanizator taśm przenośnikowych wykonuje pracę fizyczną o charakterze usługowym. Pracuje
w systemie jedno- lub wielozmianowym i obowiązuje go 8-godzinny dzień pracy. W zależności jednak
od zapotrzebowania jego praca może być wykonywana także w godzinach nadliczbowych. Ze względu
na brak możliwości zatrzymania przenośnika taśmowego w tygodniu roboczym, wulkanizator taśm
przenośnikowych często pracuje w dni wolne od pracy.
Niektóre prace wykonuje indywidualnie, jednak częściej pracuje w zespole, pod nadzorem
przodowego zespołu (pracownik fizyczny nadzorujący pracę) lub osoby dozoru ruchu.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
W środowisku pracy wulkanizatora taśm przenośnikowych występują czynniki niebezpieczne,
szkodliwe i uciążliwe. Wulkanizator taśm przenośnikowych w trakcie wykonywania swojej pracy jest
narażony m.in. na następujące zagrożenia:
 metanowe17, klimatyczne16, wodne18, radiacyjne15, tąpnięcia10, wyrzuty gazów i skał14, wybuch
pyłu węglowego13,
 pożarowe5 (pożary endogeniczne7 i egzogeniczne8),
 przebywanie w atmosferze o podwyższonej wilgotności i temperaturze,
 zatrucia związkami chemicznymi powstającymi w procesie wulkanizacji,
 przebywanie w pobliżu maszyn z wirującymi elementami,
 przebywanie w atmosferze o podwyższonym zapyleniu,
 możliwość upadku z wysokości,
 niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.
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2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód wulkanizator taśm przenośnikowych ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
 ogólna wydolność fizyczna,
 sprawność narządu słuchu,
 sprawność narządu wzroku,
 sprawność układu mięśniowego,
 sprawność układu kostno-stawowego,
 sprawność układu oddechowego,
 sprawność narządów równowagi;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 ostrość słuchu,
 ostrość wzroku,
 koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 rozróżnianie barw,
 czucie dotykowe,
 spostrzegawczość,
 zmysł równowagi,
 zręczność palców,
 zręczność rąk;
w kategorii sprawności i zdolności
 zdolność koncentracji uwagi,
 podzielność uwagi,
 rozumowanie logiczne,
 zdolność utrzymywania pozytywnych relacji ze współpracownikami,
 współdziałanie i współpraca w zespole (grupie),
 zdolność nawiązywania kontaktu z ludźmi,
 zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji,
 uzdolnienia techniczne,
 zdolność do przestrzegania reguł, przepisów i standardów;
w kategorii cech osobowościowych
 gotowość do współdziałania,
 gotowość do pracy w szybkim tempie,
 wytrzymałość na długotrwały wysiłek fizyczny,
 operatywność i skuteczność,
 odpowiedzialność za działania zawodowe,
 elastyczność i otwartość na zmiany,
 samodzielność,
 samokontrola,
 systematyczność,
 dbałość o jakość pracy,
 odporność na działanie pod presją czasu,
 radzenie sobie ze stresem,
 rzetelność,
 dokładność,
 zainteresowania techniczne.
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Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.3. Kompetencje społeczne; 3.4. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
Do podjęcia pracy w zawodzie wulkanizator taśm przenośnikowych wymagana jest wysoka ogólna
sprawność fizyczna, dobry wzrok i słuch. Pod względem wydatku energetycznego praca w tym
zawodzie należy do prac średnio ciężkich. Występują w niej również obciążenia umysłowe, związane
np. z wykonywaniem zadań pod presją czasu, radzeniem sobie ze stresem, podejmowaniem trafnych
decyzji.
Przeciwwskazaniem do wykonywania pracy na stanowisku wulkanizatora taśm przenośnikowych są:
 wady wzroku i słuchu niepodlegające korekcji,
 choroby serca i płuc,
 choroby reumatyczne,
 przewlekłe choroby skóry,
 ograniczona sprawność rąk i nóg,
 epilepsja,
 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.) w zawodzie wulkanizator taśm przenośnikowych preferowane jest wykształcenie
zawodowe (branżowa szkoła I stopnia – dawniej zasadnicza szkoła zawodowa) w zawodach
pokrewnych, np. mechanik-monter maszyn i urządzeń, ślusarz.
Pracę w zawodzie wulkanizator taśm przenośnikowych może również wykonywać osoba, która:
 została przyuczona do zawodu,
 ukończyła szkolenie organizowane w wyspecjalizowanym ośrodku szkoleniowym,
 zdobyła doświadczenie w trakcie pracy.
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie
Podjęcie pracy w zawodzie wulkanizator taśm przenośnikowych ułatwiają:
 posiadanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje pełne w zawodzie pokrewnym mechanik-monter maszyn i urządzeń lub ślusarz, uzyskanego po zdaniu egzaminu organizowanego przez
Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,

ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego i zdanie egzaminu organizowanego przez
Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, potwierdzającego kwalifikacje cząstkowe:
 MG.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń (mechanik-monter maszyn i urządzeń) lub
 MG.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (ślusarz),
 posiadanie świadectwa czeladniczego lub dyplomu mistrzowskiego w zawodach pokrewnych:
mechanik-monter maszyn i urządzeń, ślusarz, nadawanych w ramach kształcenia rzemieślniczego
po zdaniu egzaminu organizowanego przez Izby Rzemieślnicze.
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Dodatkowymi atutami przy zatrudnianiu wulkanizatora taśm przenośnikowych są:
 suplement Europass (w języku polskim i angielskim) wydawany na prośbę zainteresowanego
przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne (do dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe)
oraz Izby Rzemieślnicze (do świadectwa czeladniczego i dyplomu mistrzowskiego),
 posiadanie certyfikatów i świadectw potwierdzających udział w szkoleniach z zakresu
wulkanizacji taśm przenośnikowych,
 ukończenie certyfikowanych kursów do obsługi przenośników taśmowych,
 ukończenie szkoleń z zakresu obsługi specjalistycznych urządzeń, przyrządów i narzędzi
wykorzystywanych podczas wulkanizacji taśm przenośnikowych.
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
Pracownik w zawodzie wulkanizator taśm przenośnikowych może:
 rozpocząć pracę od stanowiska pomocnika będącego częścią zespołu pracowników, pod
nadzorem przodowego zespołu,
 wykazując się wysoką fachowością i solidnością oraz zdobywając odpowiedni staż pracy
w zawodzie (5-10 lat) zostać przodowym zespołu,
 pracować w autoryzowanych zakładach serwisowych, zajmujących się wymianami i remontami
taśm przenośnikowych,
 posiadając wykształcenie zawodowe w zawodzie pokrewnym mechanik-monter maszyn
i urządzeń lub ślusarz podjąć dalsze kształcenie na kierunkach związanych z mechaniką w szkole
branżowej II stopnia lub technikum (w zawodzie technik mechanik), a po jej ukończeniu oraz
zdaniu egzaminu maturalnego podjąć kształcenie na studiach wyższych technicznych,
 doskonalić umiejętności, uczestnicząc w szkoleniach branżowych, konferencjach, warsztatach
tematycznych, dotyczących wulkanizacji taśm przenośnikowych,
 rozszerzać swoje kompetencje poprzez udział w kształceniu i/lub szkoleniu w zawodach
pokrewnych.
Możliwości potwierdzania kompetencji
Obecnie (2019 r.) w zawodzie wulkanizator taśm przenośnikowych nie ma możliwości potwierdzenia
kompetencji zawodowych w ramach edukacji formalnej i pozaformalnej.
Okręgowe Komisje Egzaminacyjne oferują możliwość potwierdzenia kwalifikacji pełnych
w pokrewnych zawodach szkolnych oraz kwalifikacji cząstkowych:
 mechanik-monter maszyn i urządzeń w ramach kwalifikacji MG.17 Montaż i obsługa maszyn
i urządzeń,
 ślusarz w ramach kwalifikacji MG.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń
i narzędzi.
Alternatywną drogę potwierdzania kompetencji w zawodzie wulkanizator taśm przenośnikowych
oferuje system rzemieślniczego przygotowania zawodowego, który umożliwia zdobycie tytułu
czeladnika, a następnie mistrza ww. zawodach pokrewnych. 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 wulkanizator taśm przenośnikowych może rozszerzać swoje
kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

S

Technik mechanik
S
Ślusarz
Mechanik maszyn i urządzeń górnictwa odkrywkowego
Mechanik maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego
S
Mechanik-monter maszyn i urządzeń
Operator urządzeń do wulkanizacji
Wulkanizator

311504
722204
723305
723306
723310
814102
814104

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie wulkanizator taśm przenośnikowych wykonuje różnorodne zadania, do
których należą w szczególności:
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6

Przygotowywanie stanowiska pracy do naprawiania, łączenia i wymiany taśmy przenośnikowej.
Identyfikowanie usterek i wykonywanie przeglądów okresowych taśm przenośnikowych.
Diagnozowanie przenośników taśmowych pod kątem poprawności działania.
Naprawianie uszkodzonych taśm przenośnikowych.
Wymienianie taśm przenośnikowych.
Łączenie taśm przenośnikowych.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Ocenianie stanu technicznego i wykonywanie napraw
taśm przenośnikowych
Kompetencja zawodowa Kz1: Ocenianie stanu technicznego i wykonywanie napraw taśm
przenośnikowych obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, do realizacji których
wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z1 Przygotowywanie stanowiska pracy do naprawiania, łączenia i wymiany taśmy
przenośnikowej
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:











Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy na
wykonywanym stanowisku pracy;
Zasady stosowania środków ochrony
indywidualnej pracownika;
Rodzaje środków ochrony zbiorowej,
Zasady ergonomii dotyczące organizacji
stanowiska pracy;
Rodzaje wyposażenia stanowiska pracy
wulkanizatora taśm przenośnikowych;
Zastosowanie narzędzi stosowanych przez
wulkanizatora taśm przenośnikowych.
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Organizować stanowisko pracy zgodnie
z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;
Stosować środki ochrony indywidualnej
i zbiorowej podczas wykonywania prac;
Stosować zasady ergonomii w zakresie
organizacji stanowiska pracy;
Dobierać wyposażenie stosownie do
wykonywanej pracy;
Dobierać narzędzia do zakresu wykonywanej
naprawy;
Stosować zgodnie z przeznaczeniem narzędzia
pracy.
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Z2 Identyfikowanie usterek i wykonywanie przeglądów okresowych taśm przenośnikowych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:















Zasady i przepisy BHP, ppoż. i ochrony
środowiska podczas wykonywania przeglądów
taśm przenośnikowych;
Rodzaje usterek taśm przenośnikowych;
Czynniki wpływające na ryzyko powstania usterki
taśmy przenośnikowej;
Niezgodną z dokumentacją techniczno-ruchową
pracę przenośnika taśmowego;
Stan niepoprawnej pracy poszczególnych
elementów prowadzących taśmę w trasie
przenośnika;
Harmonogram przeglądów stanu taśmy;
Planowanie napraw;
Metody oceny jakości taśm przenośnikowych;
Planowanie wymiany taśmy przenośnikowej.









Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ppoż.
i ochrony środowiska podczas wykonywania
przeglądów taśm przenośnikowych;
Rozpoznawać uszkodzenia taśm
przenośnikowych;
Rozpoznawać negatywne czynniki wpływające
na nieprawidłową pracę taśmy przenośnikowej;
Regulować parametry pracy przenośnika
taśmowego;
Regulować elementy trasowe przenośnika
taśmowego;
Kontrolować stopień zużycia taśmy
przenośnikowej zgodnie z harmonogramem;
Oceniać stan techniczny;
Zapobiegać sytuacjom awaryjnym poprzez
planowe wykonywanie napraw taśm.

Z3 Diagnozowanie przenośników taśmowych pod kątem poprawności działania
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:















Zasady i przepisy BHP, ppoż. i ochrony
środowiska podczas diagnozowania poprawności
działania taśm przenośnikowych;
Elementy przenośnika taśmowego;
Zalecany przez producenta stan napięcia taśmy
w przenośniku;
Rodzaje okładzin na bębnach;
Urządzenia czyszczące taśmę przenośnikową;
11
Urządzenia centrujące taśmę przenośnikową;
Instrukcje obsługi urządzeń czyszczących;
Centrowanie biegu taśmy;
Przyczyny zbiegania taśmy;
Instrukcje obsługi urządzeń do centrowania
taśmy.












Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ppoż.
i ochrony środowiska podczas diagnozowania
poprawności działania taśm przenośnikowych;
Rozróżniać elementy przenośnika, takie jak:
krążniki, urządzenia napinające taśmę, bębny
napędowe, zgarniaki, przesypy, fartuchy
gumowe;
Kontrolować urządzenia napinające według
wskazań producenta, uwzględniając
intensywność eksploatacji;
Obsługiwać urządzenia napinające taśmę;
Kontrolować stan okładziny na bębnach, aby
zapewniała odpowiedni napęd taśmy;
Diagnozować poprawność działania urządzeń
czyszczących;
Kontrolować centrowania biegu taśmy;
Rozpoznawać przyczyny zbiegania taśmy;
Obsługiwać urządzenia do centrowania taśmy.

Z4 Naprawianie uszkodzonych taśm przenośnikowych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Zasady i przepisy BHP, ppoż. i ochrony
środowiska w zakresie naprawiania taśm
przenośnikowych;
Rodzaje taśm przenośnikowych;
Konstrukcje taśm przenośnikowych;
Zasady gumowania bębnów;
Rodzaje wykonywanych napraw taśm
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Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ppoż.
i ochrony środowiska podczas naprawiania taśm
przenośnikowych;
Rozróżniać przeznaczenie i zastosowanie taśm
przenośnikowych;
Rozpoznawać elementy składowe taśmy
przenośnikowej (tkaninowo-gumowa,
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przenośnikowych;
Rodzaje mieszanek gumowych do wulkanizacji;
Zasady wykonywania napraw i wulkanizacji taśm
przenośnikowych;
Rodzaje narzędzi wykorzystywanych przy
pracach związanych z naprawą i wulkanizacją
taśm przenośnikowych.









profilowana, tkaninowo-gumowa z linkami
stalowymi, ze wzmocnieniami metalowymi itp.);
Rozróżniać rodzaje okładziny bębnów i metody
ich nakładania;
Dobierać metodę naprawy i wulkanizacji taśmy
przenośnikowej do rodzaju usterki;
Dobierać odpowiedni rodzaj mieszanek
gumowych do naprawy taśmy przenośnikowej;
Dobrać odpowiednią mieszankę gumową do
wulkanizacji pod względem wytrzymałości na
rozwarstwienie i ścinanie;
Dokonywać naprawy zgodnie z wymaganiami
producenta taśmy przenośnikowej;
Posługiwać się narzędziami wykorzystywanymi
podczas naprawiania i wulkanizacji taśm
przenośnikowych.

Z5 Wymienianie taśm przenośnikowych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:











Zasady i przepisy BHP, ppoż. i ochrony
środowiska w zakresie wymiany taśm
przenośnikowych;
Zasady oceny stanu technicznego taśmy
przenośnikowej;
Zasady pracy zgodnie z przepisami BHP i ppoż.
podczas wymiany taśmy przenośnikowej;
Urządzenia do wyciągania zużytej taśmy
przenośnikowej z przenośnika;
Urządzenia do wciągania nowej taśmy
przenośnikowej do przenośnika;
Rodzaje prac przygotowawczych do wymiany
taśmy przenośnikowej.







Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ppoż.
i ochrony środowiska podczas wymiany taśm
przenośnikowych;
Oceniać taśmę lub część taśmy podlegającej
wymianie;
Stosować zasady BHP podczas wymiany taśmy
przenośnikowej;
Użytkować urządzenia do wyciągania zużytej
taśmy przenośnikowej z przenośnika;
Użytkować urządzenia do wciągania nowej
taśmy przenośnikowej do przenośnika;
Oceniać zakres prac, jakie należy wykonać przed
wymianą taśmy przenośnikowej.

Z6 Łączenie taśm przenośnikowych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:











Zasady i przepisy BHP, ppoż. i ochrony
środowiska w zakresie łączenia taśm
przenośnikowych;
Rodzaje łączeń taśm przenośnikowych;
Metodę wulkanizacji na gorąco;
Metodę łączenia taśm przenośnikowych za
pomocą kleju na zimno;
Metodę łączenia za pomocą złączy
mechanicznych;
Zasadę działania prasy wulkanizacyjnej.







Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ppoż.
i ochrony środowiska podczas łączenia taśm
przenośnikowych;
Stosować odpowiedni rodzaj łączenia do rodzaju
taśmy przenośnikowej;
Łączyć taśmy metodą wulkanizacji na gorąco;
Łączyć taśmy metodą klejenia na zimno;
Łączyć taśmy złączami mechanicznymi;
Użytkować i stosować prasę wulkanizacyjną.

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








Ponoszenia odpowiedzialności za skutki podejmowanych działań i powierzone maszyny
i narzędzia podczas wulkanizacji taśm przenośnikowych.
Wykonywania pracy samodzielnie i podejmowania współpracy w zespole uczestniczącym
w procesie wulkanizacji taśm przenośnikowych.
Oceniania zagrożenia zdrowia oraz życia i podejmowania działań adekwatnych do stopnia
zagrożenia występującego w procesie wulkanizacji.
Kontrolowania jakości własnej pracy podczas wykonywania zadań zawodowych dotyczących
wykonywania wulkanizacji taśm przenośnikowych.
Dbania o porządek na stanowisku pracy wulkanizatora taśm przenośnikowych.
Doskonalenia kompetencji zawodowych związanych z obsługą maszyn i narzędzi do wulkanizacji
taśm przenośnikowych.
Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową oraz normami, przyjętymi w środowisku
pracy.

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

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 wulkanizator taśm przenośnikowych

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 wulkanizator taśm przenośnikowych nawiązują do
opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.
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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
Wulkanizator taśm przenośnikowych może podjąć pracę w:
 przedsiębiorstwach górniczych,
 przedsiębiorstwach posiadających taśmowy transport urobku, takich jak np. elektrociepłownie
lub kopalnie odkrywkowe,
 prywatnych firmach świadczących usługi z zakresu montażu i serwisowania przenośników
taśmowych,
 prywatnych firmach świadczących usługi z zakresu sprzedaży i serwisowania gwarancyjnego oraz
pozagwarancyjnego taśm przenośnikowych.
Obecnie (2019 r.) Barometr zawodów grupę operatorów maszyn do produkcji wyrobów z gumy
i tworzyw sztucznych, do której należy zawód wulkanizator taśm przenośnikowych, zalicza – na
podstawie danych ze zdecydowanej większości powiatów – do tzw. zawodów zrównoważonych
(liczba ofert pracy będzie zbliżona do liczby osób zdolnych i chętnych do podjęcia zatrudnienia w tym
zawodzie). W kilkunastu powiatach jednak będzie to zawód deficytowy – zapotrzebowanie
pracodawców będzie większe, niż liczba chętnych do 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-rynku-pracya
Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl
Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:
http://zielonalinia.gov.pl
Portal Prognozowanie Zatrudnienia:
www.prognozowaniezatrudnienia.pl
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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 edukacji zawodowej w Polsce nie prowadzi się kształcenia
w zawodzie wulkanizator taśm przenośnikowych.
Kształcenie w zawodach szkolnych (pokrewnych): mechanik-monter maszyn i urządzeń, ślusarz
oferują branżowe szkoły I stopnia. Kwalifikacje w tych zawodach potwierdzają Okręgowe Komisje
Egzaminacyjne.
Kwalifikacyjne kursy zawodowe (dla dorosłych) umożliwiające potwierdzanie kwalifikacji przydatnych
do pracy w zawodzie wulkanizator taśm przenośnikowych, tj. MG.17 Montaż i obsługa maszyn
i urządzeń (mechanik-monter maszyn i urządzeń) lub MG.20 Wykonywanie i naprawa elementów
maszyn, urządzeń i narzędzi (ślusarz), mogą prowadzić:
 publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe,
 niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych i prowadzące kształcenie
zawodowe,
 publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego,
ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 instytucje rynku pracy prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową,
 podmioty prowadzące działalność oświatową na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców.
Kwalifikacje MG.17, MG.20 potwierdzają (również w trybie eksternistycznym) Okręgowe Komisje
Egzaminacyjne.
Kompetencje przydatne do wykonywania zawodu wulkanizator taśm przenośnikowych można także
uzyskać w systemie rzemieślniczego przygotowania zawodowego, w zawodach pokrewnych
mechanik-monter maszyn i urządzeń lub ślusarz. Tytuły czeladnika i mistrza w tych zawodach, po
spełnieniu wymagań formalnych i zdaniu egzaminu, potwierdzają Izby Rzemieślnicze.
Osoby, które uzyskały powyższe kwalifikacje, mają możliwość otrzymania również suplementu
Europass (w języku polskim i angielskim), wydawanego na prośbę zainteresowanego przez Okręgowe
Komisje Egzaminacyjne (do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe) oraz Izby
Rzemieślnicze (do świadectwa czeladniczego i dyplomu mistrzowskiego), co ma istotne znaczenie
w przypadku poszukiwania pracy za granicą.
WAŻNE:
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów
i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego,
które wchodzi w życie od 1 września 2019 r., ulegają zmianie dotychczasowe symbole kwalifikacji
wyodrębnione w zawodach szkolnictwa zawodowego na kody składające się z trzech wielkich liter,
wskazujących na przyporządkowanie do jednej z 32 branż, występujących w klasyfikacji zawodów
szkolnictwa branżowego. Zmianie uległy również nazwy niektórych z dotychczasowych kwalifikacji. Nowa
regulacja umożliwia prowadzenie kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub na kursach
umiejętności zawodowych.
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Szkolenie
Kandydaci do zawodu wulkanizator taśm przenośnikowych oraz osoby wykonujące ten zawód mogą
podnosić swoje kompetencje zawodowe poprzez kursy i szkolenia organizowane przez:
 wyspecjalizowane instytucje komercyjne, organizacje branżowe,
 instytucje oferujące szkolenia (kursy) w celu potwierdzenia kompetencji wymaganych do
wykonywania określonych prac (tzw. uprawnienia zawodowe),
 pracodawców zatrudniających w zawodzie wulkanizator taśm przenośnikowych,
 producentów maszyn i urządzeń, wyposażenia, narzędzi, materiałów stosowanych w procesie
wulkanizacji taśm,
 dostawców szkoleń on-line,
 centra kształcenia praktycznego i ustawicznego, zakłady i ośrodki szkolenia zawodowego.
Zakres tematyczny szkoleń obejmuje przykładowo:
 opanowanie wiedzy w zakresie budowy taśm przenośnikowych,
 poznanie technologii łączenia taśm przenośnikowych,
 techniki utrzymania sprawności technicznej taśmy i przenośnika taśmowego,
 stosowanie sprzętu ochrony indywidualnej i zbiorowej,
 rozpoznawanie zagrożeń na stanowisku pracy.
Organizatorzy 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
http://www.zrp.pl
Szkolenia zawodowe:
Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris
Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
Inne źródła danych:
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl
Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

4.3. Zarobki osób wykonujących dany zawód/daną grupę zawodów
Obecnie (2019 r.) wynagrodzenie osób pracujących w zawodzie wulkanizator taśm przenośnikowych
kształtuje się najczęściej w granicach od 2500 zł do 6000 zł miesięcznie brutto w przeliczeniu na jeden
etat.
Poziom wynagrodzenia miesięcznego brutto może kształtować się przy tym następująco:
 w przypadku osób bez doświadczenia zawodowego w zakresie od 2500 zł do 3500 zł,
 po kilku latach pracy i uzyskaniu pewnego doświadczenia w przedziale od 3500 zł do 6000 zł.
Poziom wynagrodzeń osób wykonujących zawód wulkanizator taśm przenośnikowych uzależniony
jest m.in. od:
 szczegółowego zakresu zadań,
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stażu pracy,
posiadanych uprawnień i wykształcenia,
sytuacji na lokalnym rynku pracy,
rodzaju pracodawcy (prywatny, publiczny),
liczby przedsiębiorstw działających na danym terenie,
regionu Polski,
koniunktury na rynku pracy.

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 wulkanizator
z niepełnosprawnościami.

taśm

przenośnikowych

możliwe

jest

zatrudnienie

osób

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w zawodzie jest
identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie technicznych i organizacyjnych warunków
środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:
 z dysfunkcją narządu słuchu (03-L), pod warunkiem, że niepełnosprawność ta jest możliwa do
skorygowania za pomocą aparatów słuchowych,
 z zaburzeniami głosu, mowy (03-L), jeśli umożliwiają skuteczny kontakt interpersonalny
i komunikację,
 z wadami i dysfunkcją wzroku (04-O), w przypadku możliwości skorygowania ich szkłami
optycznymi lub soczewkami kontaktowymi,
 z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych (05-R), która nie wyklucza stania i chodzenia, w tym
samodzielnego przemieszczania się,
 z niewielką dysfunkcją kończyn górnych (05-R), która nie wyklucza wykonywania bardziej
precyzyjnych czynności.
W podziemnych zakładach górniczych nie zatrudnia się osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.
Jest to spowodowane uciążliwymi warunkami pracy pod ziemią w kopalni oraz zapisami w przepisach
branżowych.
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 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 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2126,
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 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 Środowiska z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie planów ruchu zakładów
górniczych (Dz. U. poz. 2293).
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 Środowiska z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zagrożeń naturalnych
w zakładach górniczych (Dz. U. poz. 1247).
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 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu
czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzonych
przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. poz. 89, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań
dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1118).

17

INFORMACJA O ZAWODZIE – Wulkanizator taśm przenośnikowych 814105





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 Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do
stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. Nr 99, poz. 1003, 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:





Antoniak J.: Przenośniki taśmowe w górnictwie podziemnym i odkrywkowym energooszczędne.
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.
Macek D.: Przepisy prawne i zagrożenia w górnictwie. Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice
2011.
Taśmy przenośnikowe. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2010.
Wyciszczok S.: Maszyny i urządzenia górnicze. Część 1. Podręcznik dla zawodu technik górnictwa
podziemnego. Wydawnictwo REA, Warszawa 2011.

Zasoby internetowe [dostęp: 31.03.2019]:
















Akademia Górniczo-Hutnicza: https://www.agh.edu.pl
Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
Barometr zawodów 2019. Raport podsumowujący badania w Polsce:
https://barometrzawodow.pl/userfiles/Barometr/2019/raport_ogolnopolski_pl.pdf
Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A.: https://www.coig.pl/gornictwo
Główny Instytut Górnictwa: www.gig.eu
Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie mechanik-monter maszyn
i urządzeń:
https://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/723310.pdf
Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie ślusarz:
https://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/722204.pdf
Politechnika Śląska: https://www.polsl.pl.
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Portal gospodarczy: www.wnp.pl/gornictwo
Prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym
i wojewódzkim rynku pracy: http://monitorpolski.gov.pl/mp/2019/276/M2019000027601.pdf
Projekt Zintegrowany System Kwalifikacji: http://kwalifikacje.gov.pl
Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS: http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardyorzecznictwa-lekarskiego-zus
Wyszukiwarka opisów zawodów: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacjazawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow
Związek Rzemiosła Polskiego: Wykaz standardów egzaminacyjnych: https://zrp.pl/dzialalnosczrp/oswiata-zawodowa/egzaminy/standardy-egzaminacyjne/wykaz-standardowegzaminacyjnych
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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.
Jest to układ wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do wykonywania,
w ramach wydzielonego zakresu pracy w zawodzie zestawu zadań zawodowych. Posiadanie jednej
lub kilku kompetencji zawodowych powinno umożliwić zatrudnienie na co najmniej jednym
stanowisku pracy w zawodzie.

Kompetencja
zawodowa
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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).

Zadanie zawodowe

Jest to logiczny wycinek lub etap pracy w ramach zawodu o wyraźnie określonym początku i końcu
wykonywany na stanowisku pracy. Na zadanie zawodowe składa się układ czynności zawodowych
powiązanych jednym celem, kończący się określonym wytworem, usługą lub istotną decyzją.
W wyniku podziału pracy każdy zawód różni się wykonywanymi zadaniami, na które składają się
czynności zawodowe.
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Zawód

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

Bęben przenośnika

Element przenośnika taśmowego przenoszącego
napęd, zwykle ogumowany dla zapewnienia
wysokiego współczynnika tarcia pomiędzy taśmą
przenośnikową a bębnem przenośnika.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Korecki Z.: Maszyny
i urządzenia górnicze.
Wydawnictwo Naukowe
„Śląsk”, Katowice 1985

2

Konserwacja

Zabiegi mające na celu usunięcie zanieczyszczeń
z elementów, a następnie nałożenie na oczyszczone
powierzchnie warstw ochronnych.

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

3

Lej przesypowy

Element przenośnika taśmowego, punkt przesypu
urobku z przenośnika na inny przenośnik.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Korecki Z.: Maszyny
i urządzenia górnicze.
Wydawnictwo Naukowe
„Śląsk”, Katowice 1985

4

Mieszanka gumowa

Nieusieciowana guma składająca się z jednego lub
większej liczby kauczuków i innych składników
niezbędnych do otrzymania gumy o odpowiednich
właściwościach.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Guma – Poradnik Inżyniera
i Technika, Wydanie 2.
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1981

5

Pożar

Pożar podziemny w rozumieniu przepisów
górniczych to wystąpienie w wyrobisku
podziemnym:
otwartego ognia, tj. żarzącej lub palącej się
płomieniem otwartym substancji,
w powietrzu kopalnianym dymów lub
utrzymywanie się w przepływowym prądzie
powietrza stężenia tlenku węgla powyżej 0,0026 %.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Macek D.: Przepisy prawne
i zagrożenia w górnictwie.
Wydawnictwo Naukowe
„Śląsk”, Katowice 2011

6

Poziom roboczy

Poziom zakładu górniczego, na którym prowadzona
jest eksploatacja.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Strzałkowski P.: Górnictwo
ogólne. Wydawnictwo
Politechniki Śląskiej, Gliwice
2015
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7

Pożar endogeniczny

Pożary wewnętrzne: samozapalenie węgla, czyli
powstanie ognia bez zetknięcia się materiału
palnego z płomieniem.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Macek D.: Przepisy prawne
i zagrożenia w górnictwie.
Wydawnictwo Naukowe
„Śląsk”, Katowice 2011

8

Pożar egzogeniczny

Pożary zewnętrzne; powstają najczęściej wskutek
wadliwej instalacji maszyn i urządzeń, braku ładu
oraz porządku a przede wszystkim nieprzestrzegania
przepisów bezpieczeństwa ogólnego
i bezpieczeństwa pożarowego w codziennej pracy
górniczej.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Macek D.: Przepisy prawne
i zagrożenia w górnictwie.
Wydawnictwo Naukowe
„Śląsk”, Katowice 2011

9

Prasa wulkanizacyjna

Urządzenie do sieciowania łączonych elementów
taśm gumowych, w podwyższonej temperaturze
i pod wysokim ciśnieniem.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://glownymechanik.pl/2016/08/04/serwi
s-tasm-przenosnikowych
[dostęp: 31.03.2019]

10

Tąpnięcie

Zjawisko dynamiczne spowodowane wstrząsem
górotworu, w wyniku którego wyrobisko lub jego
część uległo zniszczeniu albo uszkodzeniu w stopniu
powodującym całkowitą albo znaczną utratę jego
funkcjonalności lub całkowite albo znaczne
pogorszenie bezpieczeństwa jego użytkowania.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.
nsf/download.xsp/WDU20170
001247/O/D20171247.pdf
[dostęp: 31.03.2019]

11

Urządzenie centrujące

Regulator biegu taśmy dolnej lub górnej,
w oś przenośnika.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Korecki Z.: Maszyny
i urządzenia górnicze.
Wydawnictwo Śląsk, Katowice
1985

12

Wulkanizacja

Łączenie dwóch odcinków taśm na gorąco i pod
ciśnieniem zachowując ciągłość struktury.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://glownymechanik.pl/2016/08/04/serwi
s-tasm-przenosnikowych
[dostęp: 31.03.2019]

13

Wybuch pyłu
węglowego

Egzotermiczna reakcja utleniania przebiegająca
w bardzo krótkim czasie i powodująca powstanie
znacznej ilości gazów, w wyniku czego następuje
gwałtowny wzrost ciśnienia, który w postaci fali
podmuchu rozprzestrzenia się od miejsc
zainicjowania wybuchu.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.
nsf/download.xsp/WDU20170
001247/O/D20171247.pdf
[dostęp: 31.03.2019]

14

Wyrzuty gazów i skał

Naturalna skłonność do występowania zjawisk gazogeodynamicznych w postaci wyrzutu gazów
i skał lub nagłego wypływu gazów z górotworu do
wyrobiska.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.
nsf/download.xsp/WDU20170
001247/O/D20171247.pdf
[dostęp: 31.03.2019]

15

Zagrożenia radiacyjne

Możliwość wystąpienia w wyrobisku:
 narażenia wchłonięcia do organizmu produktów
rozpadu radonu lub izotopów radu o krótkim
okresie rozpadu,
 narażenia na promieniowanie gamma
emitowane przez osady dołowe i skały górotworu
wydobyte na powierzchnię.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.
nsf/download.xsp/WDU20170
001247/O/D20171247.pdf
[dostęp: 31.03.2019]
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16

Zagrożenia klimatyczne

Podstawowym kryterium oceny zagrożenia
klimatycznego jest występowanie na stanowisku
pracy w podziemnym wyrobisku górniczym
temperatury zastępczej klimatu wyższej niż 26°C.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.
nsf/download.xsp/WDU20170
001247/O/D20171247.pdf
[dostęp: 31.03.2019]

17

Zagrożenia
metanowe

Zagrożenie w czasie prowadzenia robót górniczych,
wynikające z metanu występującego w pokładach
węgla. Znacznie utrudnia to bezpieczną eksploatację
złóż.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.
nsf/download.xsp/WDU20170
001247/O/D20171247.pdf
[dostęp: 31.03.2019]

18

Zagrożenia wodne

Możliwość wystąpienia zwiększonego lub
niekontrolowanego dopływu albo możliwość wdarcia
się do istniejącego lub projektowanego wyrobiska
wody, solanki, ługów lub wody z luźnym materiałem
stwarzającego niebezpieczeństwo dla pracowników
lub ruchu zakładu górniczego.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.
nsf/download.xsp/WDU20170
001247/O/D20171247.pdf
[dostęp: 31.03.2019]
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ZASTOSOWANIE INFORMACJI O ZAWODACH
Wsparcie dla pracowników i klientów instytucji rynku pracy w zakresie:

• skutecznego podejmowania decyzji dotyczących wyboru zawodu,
pracy/zatrudnienia,
• nabywania nowych lub rozszerzania już posiadanych kompetencji zawodowych,
• zmiany kwalifikacji zawodowych zgodnie z potrzebami rynku pracy,
• dopasowywania treści szkoleń kontraktowanych przez urzędy pracy do
potrzeb rynku pracy.

Wsparcie dla różnych grup interesariuszy w zakresie:
•
•
•
•
•

poradnictwa i doradztwa zawodowego,
tworzenia i aktualizacji ofert szkoleniowych dla rynku pracy,
dostosowania oferty kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy,
tworzenia i aktualizacji opisów stanowisk pracy,
przygotowania lub aktualizacji opisu kwalifikacji rynkowych wprowadzanych
do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
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