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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Podkuwacz koni 722104

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu
•

Kowal.

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

7221 Blacksmiths, hammersmiths and forging press workers.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):
•

Sekcja A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo.

1.4. Notka metodologiczna, autorzy i eksperci opiniujący
Notka metodologiczna
Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:
• analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe) oraz źródeł internetowych,
• wyników badań 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 Gawlik – Stadnina Koni Antoniówka, Mańkowice.
Wacław Galewski – PBS Sp. z o.o., Sopot.
Magdalena Jackman – PBS Sp. z o.o., Sopot.
Magdalena Łuczyńska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn.

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

Małgorzata Domańska-Plichta – PBS Sp. z o.o., Sopot.
Magdalena Jackman – PBS Sp. z o.o., Sopot.
Ryszard Pieńkowski – PBS Sp. z o.o., Sopot.
Sebastian Stefański – PBS Sp. z o.o., Sopot.
Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Daria Świsulska – PBS Sp. z o.o., Sopot.

Recenzenci:
•
•

Grzegorz Chajęcki – lekarz weterynarii, Sopot.
Marta Wysocka – Gospodarstwo Rolne Marta D. Wysocka, Komańcza.
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Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:
•
•

Marta Jankowska – Uniwersytet Medyczny, Lublin.
Robert Musiał – Okręgowy Związek Jeździecki, Olsztyn.

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

2. OPIS ZAWODU
2.1. Synteza zawodu
Podkuwacz koni odpowiada za wykonywanie i formowanie podków, wykonywanie korekcji kopyt
koni oraz podkuwanie ich kopyt.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Podkuwacz koni wykonuje prace o charakterze usługowym. Celem pracy podkuwacza koni jest
wykonywanie korekcji kopyt (zwanej również rozczyszczaniem lub werkowaniem18), która należy do
głównych zabiegów profilaktycznych w pielęgnacji kopyt. Obejmuje ona między innymi przycinanie
rogu kopytowego20 i formowanie kształtu elementów puszki kopytowej16.
Podkuwacz koni zajmuje się również korektą wad postawy kończyn konia, będących przyczyną
nadmiernego obciążenia aparatu ruchu i nieprawidłowego ścierania rogu kopytowego.
Podkuwacz koni zajmuje się obróbką i dopasowaniem gotowych podków. Może również wykuwać
podkowy własnoręcznie.
Podkuwacz koni wykonuje zabieg korekty kopyt oraz podkuwania głównie u koni, jednak zabiegi te
stosowane są u wszystkich koniowatych6.
Powinien także umieć udzielać informacji swoim klientom na temat specyfiki pielęgnacji kopyt
końskich.
Usługi podkuwacza koni wykonywane są najczęściej cyklicznie, w odstępach co 6–8 tygodni.
WAŻNE:
Podczas pracy podkuwacz koni powinien zwracać szczególną uwagę na dobrostan koni oraz dbać
o bezpieczeństwo koni i osób znajdujących się w pobliżu.

Sposoby wykonywania pracy
Praca podkuwacza koni wykonywana jest według stałego schematu. Jednak wszystkie zabiegi
powinny być zaplanowane i przeprowadzane z uwzględnieniem zasad i przepisów dotyczących
ochrony zwierząt (ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt).
Etap przygotowawczy do wykonywania zadań w zawodzie podkuwacz koni polega na:
− ocenieniu temperamentu konia (ze względu na swoje bezpieczeństwo),
− dokonywaniu oceny postawy kończyn konia,
− sprawdzaniu sposobu poruszania (chodu) konia,
− ocenianiu stanu kopyt konia,
− przeprowadzaniu wywiadu z właścicielem konia na temat ewentualnych chorób kopyt, kontuzji
bądź urazów oraz związanych z tym zaleceń lekarza weterynarii,
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−

poznawaniu sposobu użytkowania konia w celu dobrania najodpowiedniejszej metody korekty
lub kucia.

Następnie podkuwacz koni przystępuje do wykonywania korekcji kopyt z uwzględnieniem podstaw
anatomii i mechaniki kopyta konia; w tym celu wykonuje prace polegające na:
− przycinaniu rogu kopytowego,
− korygowaniu i przycinaniu strzałki kopytowej23,
− wykonywaniu czynności wykończeniowych (m. in. wyrównywaniu pilnikiem powierzchni stycznej
kopyta z podłożem),
− ocenianiu postawy kończyn konia po wykonaniu korekty i w razie konieczności przeprowadzenia
ewentualnych poprawek,
− ocenianiu ruchu konia po wykonaniu korekcji kopyt.
Następnie podkuwacz koni, po zapoznaniu się ze sposobem użytkowania konia i jego przeznaczeniem
do pracy wykonuje prace polegające na:
− wybieraniu rodzaju podkowy (np. pantoflowa, gryfowana, pełna itp.),
− wybieraniu metody podkuwania (na zimno lub na gorąco) lub klejenia podków,
− wykonywaniu podstawowych czynności kowalskich i ślusarskich pozwalających skorygować
i odpowiednio dopasować gotową podkowę (lub samodzielnie wykutą podkowę),
− przymocowaniu podkowy do kopyta konia,
− ocenianiu postawy konia po podkuciu i w razie konieczności przeprowadzeniu ewentualnych
poprawek,
− ocenianiu ruchu konia po wykonaniu podkuwania.
W przypadku zmian chorobowych kopyt końskich wskazane jest, aby podkuwacz koni skonsultował
się z lekarzem weterynarii. Jest to szczególnie istotne w przypadku kucia ortopedycznego.
WAŻNE:
Podkuwacz koni musi dołożyć wszelkich starań, aby nie przenosić chorób zakaźnych z jednego zwierzęcia na
drugie.
Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2. i 3.3.
Kompetencje zawodowe.

2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja
pracy)
Warunki pracy
Podkuwacz koni wykonuje swoją pracę w kuźni lub przy pomocy mobilnego warsztatu, świadcząc
usługi w miejscach, w których znajdują się konie.
Zabiegi związane z werkowaniem kopyt i ich podkuwaniem najczęściej przeprowadzane są przy
koniowiązie7, stanowiskach zabiegowych lub innych miejscach przystosowanych do obsługi koni.
Mogą być to miejsca wydzielone w części stajennej lub w budynkach przystajennych albo znajdować
się na zewnątrz budynków.
WAŻNE:
Należy dołożyć wszelkich starań, aby miejsce wykonywania zabiegów było bezpieczne dla koni, jak i osób
przebywających w ich pobliżu.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.
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Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Podkuwacz koni w swojej pracy wykorzystuje m.in. narzędzia:
− do przytrzymywania i przywiązania koni: uwiązy27, pasy11, kantary4, pęta12 itp.,
− do korekcji i podkuwania kopyt: noże do rogu kopytowego, tasak, pobijak14, tarnik26, młotek do
wbijania podkowiaków9, dłutko1, rozkuwacz19, krokodylki8, obcęgi do obcinania kopyt, obcęgi do
zrywania podków,
− do wykonywania i modyfikowania podków: kowadło, młotek do formowania podków, kleszcze
paleniskowe5, szczypce kowalskie24, rowkownik17, przebijak15, gwintownik2, piec kowalski13 lub
palenisko10, szlifierka, wiertarka, spawarka.
Niezbędne w zawodzie podkuwacza koni jest obecnie posiadanie pojazdu samochodowego
i odpowiedniej kategorii prawo jazdy.
Organizacja pracy
Podkuwacz koni wykonuje pracę samodzielnie bądź z pomocnikiem.
Czas pracy jest nieregularny i elastyczny. Wymusza to konieczność dobrej organizacji pracy
i planowania rozkładu zajęć. Zazwyczaj osoba wykonująca zawód podkuwacz koni sama ustala
harmonogram dnia pracy, jednak musi być też otwarta na indywidualne potrzeby klientów. Oznacza
to często wydłużenie czasu pracy lub zmiany zaplanowanych zadań do wykonania.
Usługi świadczone przez podkuwacza koni są w znacznym stopniu uzależnione od potrzeb rynku
i mogą zdarzyć się okresy większego natężenia pracy (np. związane z sezonem letnim w ośrodkach
jeździeckich).
Organizując swój dzień pracy podkuwacz koni powinien uwzględnić również czas przeznaczony na
konserwację i ewentualną naprawę drobnego sprzętu, czy też ostrzenie narzędzi.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
Podkuwacz koni w swojej pracy narażony jest na zagrożenia, wynikające m.in. z:
− obsługi zwierząt (kopnięcia, ugryzienia, otarcia czy przygniecenia przez konia, a także choroby
odzwierzęce),
− obsługi sprzętu i urządzeń (skaleczenia, złamania itp.),
− pracy z rozgrzanym metalem przy otwartym ogniu (oparzenia),
− wymuszonej pozycji podczas pracy (skrzywienia kręgosłupa, dyskopatia).
Szczególnie ważne jest planowanie i organizowanie pracy podkuwacza zgodnie z zasadami
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych. Podkuwacz koni powinien
również posiadać odpowiedni ubiór ochronny: fartuch kowalski, buty z wzmocnionym (stalowym)
językiem.
Do występujących w zawodzie chorób można zaliczyć m.in.:
− choroby układu ruchu,
− urazy aparatu wzroku.
Podkuwacz koni jest też narażony na stres wynikający z odpowiedzialności za zdrowie koni.
WAŻNE:
Obsługa koni (należących do zwierząt dużych, silnych i pobudliwych) jest powodem zagrożenia zdrowia i życia,
czyniąc zawód podkuwacza koni ciężkim i niebezpiecznym.
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2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód podkuwacz koni ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
− sprawność narządu wzroku,
− sprawność narządu słuchu,
− sprawność zmysłu dotyku,
− ogólna wydolność fizyczna,
− sprawność narządów równowagi,
− sprawność układu kostno-stawowego;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
− ostrość słuchu,
− ostrość wzroku,
− czucie dotykowe,
− koordynacja wzrokowo-ruchowa,
− szybki refleks,
− zręczność rąk,
− zmysł równowagi,
− spostrzegawczość;
w kategorii sprawności i zdolności
− predyspozycje do postępowania ze zwierzętami,
− zdolność koncentracji uwagi,
− podzielność uwagi,
− uzdolnienia techniczne,
− zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji,
− rozumowanie logiczne;
w kategorii cech osobowościowych
− dbałość o jakość pracy,
− komunikatywność,
− odwaga,
− wytrzymałość na długotrwały wysiłek fizyczny,
− dokładność,
− rzetelność,
− wytrwałość i cierpliwość,
− zamiłowanie do ładu i porządku,
− samodzielność,
− samokontrola,
− kreatywność.
Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.5. Kompetencje społeczne; 3.6. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
W zawodzie podkuwacz koni niezbędna jest duża wydolność organizmu, sprawność psychoruchowa
i koordynacja.
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Ze względu na wydatek energetyczny praca w zawodzie podkuwacz koni zaliczana jest do prac
średnio ciężkich. Występuje w niej również obciążenie umysłowe, związane np. z analizowaniem,
rozwiązywaniami problemów i podejmowaniem decyzji.
Przeciwwskazaniami do pracy w zawodzie podkuwacz koni są m.in.:
− wady i dysfunkcje narządu wzroku znacznego stopnia, które nie mogą być skorygowane szkłami
optycznymi lub soczewkami kontaktowymi,
− dysfunkcje narządu słuchu znacznego stopnia, które nie mogą być skorygowane aparatem
słuchowym,
− choroby o podłożu psychicznym uniemożliwiające pracę ze zwierzętami i ludźmi,
− niepełnosprawność intelektualna.
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 (2018 r.) nie ma formalnego wymogu posiadania niezbędnego wykształcenia do podjęcia
pracy w zawodzie podkuwacz koni.
Jednak przez pracodawców preferowane jest wykształcenie na poziomie branżowej szkoły I stopnia
(dawniej zasadniczej szkoły zawodowej) w zawodach z obszaru mechanicznego.
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie
Pracę w zawodzie podkuwacz koni może wykonywać również osoba, która:
− została przyuczona do zawodu,
− uzyskała doświadczenie w trakcie wykonywania prac w zawodzie,
− odbyła szkolenie z zakresu podkuwania koni.
Podjęcie pracy w zawodzie podkuwacz koni ułatwiają:
− dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w pokrewnym zawodzie szkolnym kowal,
− świadectwo potwierdzające kwalifikację MG.21 Wykonywanie i naprawa wyrobów kowalskich,
w pokrewnym zawodzie szkolnym kowal,
− świadectwo czeladnicze i dyplom mistrzowski w zawodzie podkuwacz koni lub pokrewnym kowal,
nadawane w ramach kształcenia rzemieślniczego, po zdaniu egzaminu organizowanego przez Izby
Rzemieślnicze.
Dodatkowymi atutami przy zatrudnieniu w zawodzie podkuwacz koni są m.in.:
− suplementy Europass (w języku polskim i angielskim), wydawane na prośbę zainteresowanego
przez Izby Rzemieślnicze oraz Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
− certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniach w zakresie metod i technik
podkuwania koni,
− prawo jazdy kategorii B.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie
kompetencji w ramach zawodu.
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2.6. Możliwości rozwoju zawodowego, awansu i potwierdzania kompetencji
Możliwości rozwoju zawodowego i awansu
Pracownik w zawodzie podkuwacz koni ma możliwość:
− rozpocząć pracę na stanowisku pomocnika, a następnie wraz z nabyciem doświadczenia
zawodowego awansować na samodzielne stanowisko,
− uzyskać tytuł czeladnika, mistrza w zawodzie podkuwacz koni,
− założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie podkuwania koni,
− rozszerzać swoje kompetencje zawodowe poprzez kształcenie/szkolenie w zawodach
pokrewnych (np. kowal, technik hodowca koni i technik weterynarii),
− po uzyskaniu wykształcenia średniego i zdaniu matury, dalej kształcić się studiach wyższych
I i następnie II stopnia, np. na kierunku zootechnika,
− doskonalić swoje umiejętności, uczestnicząc w szkoleniach branżowych oraz organizowanych
przez Izby Rzemieślnicze, organizacje branżowe, a także przez producentów narzędzi i materiałów
do podkuwania koni.
Możliwości potwierdzania kompetencji
Obecnie (2018 r.) w zawodzie podkuwacz koni istnieje możliwość potwierdzania kompetencji
zawodowych w rzemiośle przez komisje egzaminacyjne powoływane przez Izby Rzemieślnicze, które
umożliwiają zdobycie tytułu czeladnika, a następnie mistrza w zawodzie. Dokumentami
potwierdzającymi te tytuły są odpowiednio: świadectwo czeladnicze oraz dyplom mistrzowski.
Rzemiosło umożliwia także zdobycie tytułu czeladnika, a następnie mistrza w zawodzie pokrewnym
kowal.
Okręgowe Komisje Egzaminacyjne oferują możliwość potwierdzania kompetencji zawodowych
przydatnych w zawodzie podkuwacz koni, wchodzących w skład zawodu pokrewnego kowal,
w zakresie kwalifikacji MG.21 Wykonywanie i naprawa wyrobów kowalskich.
Dodatkowym potwierdzeniem kompetencji mogą być uzyskane certyfikaty i dyplomy odbytych szkoleń
bądź kursów organizowanych zarówno na terenie kraju, jak i za granicą.
Pewną formą potwierdzenia kompetencji są nadawane przez Związek Rzemiosła Polskiego odznaczenia
rzemieślnicze przyznawane za wybitne osiągnięcia w swoim zawodzie.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie
kompetencji w ramach zawodu.

2.7. Zawody pokrewne

Osoba zatrudniona w zawodzie podkuwacz koni może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe
w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
S

Technik hodowca koni
S
Technik weterynarii
Hodowca koni
S
Kowal
Kowal wyrobów zdobniczych

Kod zawodu
314203
324002
612103
722101
722102
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3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie podkuwacz koni wykonuje różnorodne zadania, do których należą
w szczególności:
Z1 Wykonywanie oględzin i oceny konia w spoczynku oraz w ruchu (pod względem postaw kończyn
oraz chodów).
Z2 Udzielanie właścicielom koni informacji dotyczących właściwej pielęgnacji kopyt.
Z3 Korygowanie kopyt koni.
Z4 Podkuwanie kopyt koni.
Z5 Kontrolowanie poprawności wykonanej korekty oraz podkucia kopyt koni.
Z6 Wykonywanie prac pomocniczych przed przystąpieniem do obróbki oraz formowania podków.
Z7 Wykonywanie obróbki oraz formowanie podków.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Wykonywanie korekcji kopyt oraz podkuwanie koni
Kompetencja zawodowa Kz1: Wykonywanie korekcji kopyt oraz podkuwanie koni obejmuje zestaw
zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy
i umiejętności.
Z1 Wykonywanie oględzin i oceny konia w spoczynku oraz w ruchu (pod względem postaw kończyn
oraz chodów)
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

•

•

•
•
•
•
•
•

Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii,
ochrony środowiska w zakresie obsługi koni;
Podstawy budowy anatomicznej koni;
Budowę anatomiczną kończyn konia i mechanikę
kopyta konia;
Rodzaje postaw kończyn i chodów konia;
Motorykę pracy konia;
Sposoby identyfikowania wad chodów;
Podstawę diagnostyki/oceny schorzeń kopyt
koni.

•
•
•
•
•
•

Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony
ppoż., ergonomii, ochrony środowiska
w zakresie obsługi koni;
Rozróżniać chody oraz postawy kończyn u koni;
Oceniać równowagę i symetrię pokroju konia;
Rozróżniać kopyta koni pod względem
poprawności budowy;
Rozpoznać wady chodów koni;
Stwierdzać kulawiznę u konia;
Rozróżniać schorzenia kopyt.

Z2 Udzielanie właścicielom koni informacji dotyczących właściwej pielęgnacji kopyt
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

•

•

•
•
•
•

Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii,
ochrony środowiska w zakresie obsługi koni;
Schorzenia kopyt koni;
Zasady profilaktyki i pielęgnacji kopyt;
Rodzaje i metody stosowania środków
pielęgnacyjnych kopyt;
Zasady profilaktyki zoohigienicznej kopyt koni.

•
•
•
•
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Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony
ppoż., ergonomii, ochrony środowiska
w zakresie obsługi koni;
Rozpoznawać rodzaje schorzeń kopyt;
Udzielać właścicielowi konia informacji
o rodzajach schorzeń kopyt;
Dobierać odpowiednie zabiegi i preparaty
pielęgnacyjne kopyt;
Wykonywać zabiegi profilaktyczne kopyt koni.
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Z3 Korygowanie kopyt koni
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

•

•

•
•
•
•
•

Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii,
ochrony środowiska w zakresie obsługi koni;
Metody poskramiania koni;
Sposoby i metody korekcji kopyt koni;
Budowę kopyt;
Budowę anatomiczną kończyn konia i mechanikę
kopyta konia;
Zasady wykonywania korekty kopyt dotkniętych
schorzeniami.

•
•
•
•
•
•
•

Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony
ppoż., ergonomii, ochrony środowiska
w zakresie obsługi koni;
Poskramiać konie;
Podnosić kończyny koni;
Korygować kopyta koni;
Posługiwać się narzędziami do korekcji kopyt
koni;
Rozróżniać kopyta koni pod względem
poprawności budowy;
Wykonać korektę kopyt z uwzględnieniem
ich schorzeń;
Wykonywać prace w sposób bezpieczny
dla zwierząt i ludzi w bezpośrednim otoczeniu.

Z4 Podkuwanie kopyt koni
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii,
ochrony środowiska w zakresie podkuwania
kopyt koni;
Instrukcje obsługi i przeznaczenie narzędzi
i maszyn stosowanych podczas podkuwania
kopyt koni;
Metody podkuwania kopyt koni (na zimno
i na gorąco);
Metody przytwierdzania podków;
Metody przytwierdzania podków
ortopedycznych;
Zasady doboru i pasowania podkowy do kopyta;
Metody mocowania podkowy do kopyta;
Rodzaje i rozmiary podków oraz podkowiaków
i ich zastosowanie;
Materiały dodatkowe wykorzystywane
28
przy podkuwaniu kopyt koni (wkładki ,
29
3
25
wypełniacze , hacele , sztyfty itp.);
Konsekwencje nieprawidłowego podkuwania
kopyt koni.

•
•
•
•
•
•

•

Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony
ppoż., ergonomii, ochrony środowiska
w zakresie podkuwania kopyt koni;
Posługiwać się narzędziami i maszynami
stosowanymi podczas podkuwania kopyt koni;
Dobierać odpowiednie metody podkuwania;
Dobierać i dopasowywać odpowiednie podkowy
do kopyta;
Przymocowywać podkowy do kopyta;
Przymocowywać podkowy ortopedyczne;
Dobierać i stosować materiały dodatkowe
wykorzystywane przy podkuwaniu kopyt koni
(wkładki, hacele, ocele, sztyfty, wypełniacze);
Informować właścicieli koni o rodzaju i metodzie
podkuwania kopyt.

Z5 Kontrolowanie poprawności wykonanej korekty oraz podkucia kopyt koni
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

•

•

•
•
•

Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii,
ochrony środowiska w zakresie obsługi koni;
Przyrządy i metody służące do kontroli korekcji
kopyt końskich;
Zasady i normy ustawienia kopyta względem
kończyny oraz podłoża;
Konsekwencje nieprawidłowo wykonanej
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•
•

Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony
ppoż., ergonomii, ochrony środowiska
w zakresie obsługi koni;
Stosować przyrządy pomocnicze i metody
służące do kontroli korekty kopyt koni;
Kontrolować jakość wykonywanego podkuwania
kopyt końskich;
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korekty i podkuwania kopyt koni.

•
•

Rozpoznać nieprawidłowo wykonaną korektę
kopyt lub podkucie;
Poprawiać, w miarę możliwości, błędnie
wykonaną korektę lub podkucie.

3.3. Kompetencja zawodowa Kz2: Wykonywanie i formowanie podków
Kompetencja zawodowa Kz2: Wykonywanie i formowanie podków obejmuje zestaw zadań
zawodowych Z6, Z7, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z6 Wykonywanie prac pomocniczych przed przystąpieniem do obróbki oraz formowania podków
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

•

•

•
•
•
•

Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii,
ochrony środowiska w zakresie wykonywania
i formowania podków;
Sposoby ustalania typu i rozmiaru podkowy
do wykonania;
Podstawy materiałoznawstwa;
Narzędzia i urządzenia stosowane w pracach
kowalskich i ślusarskich;
Procedury uruchamiania pieca kowalskiego
i rozpalania paleniska.

•
•
•
•

Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony
ppoż., ergonomii, ochrony środowiska
wykonując prace przed przystąpieniem
do obróbki oraz formowania podków;
Ustalić typ i rozmiar podkowy do wykonania;
Przygotowywać materiał na podkowę (dobór
materiału, obliczenie długości);
Dobierać narzędzia i urządzenia
do wykonywania prac kowalskich i ślusarskich;
Przygotować piec kowalski lub palenisko
do nagrzewania metalu.

Z7 Wykonywanie obróbki oraz formowanie podków
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

•

•

•
•
•

•

Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii,
ochrony środowiska w zakresie wykonywania
i formowania podków;
Podstawy obróbki cieplnej metali;
Podstawowe zabiegi kowalskie (gięcie,
prostowanie, spęczanie, wyciąganie,
rowkowanie, przebijanie);
Podstawowe zabiegi ślusarskie (cięcie,
szlifowanie, wiercenie, gwintowanie,
trasowanie);
Metody wykonywania połączeń spawanych.

•
•

•
•

Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony
ppoż., ergonomii, ochrony środowiska
w zakresie wykonywania i formowania podków;
Nagrzewać materiał do temperatury kucia
w piecu kowalskim lub w palenisku;
Wykonywać podstawowe zabiegi kowalskie
na gorąco i na zimno (gięcie, prostowanie,
spęczanie, wyciąganie, rowkowanie,
przebijanie);
Wykonywać podstawowe zabiegi ślusarskie
(cięcie, szlifowanie, wiercenie, gwintowanie,
trasowanie);
Wykonywać połączenia spawane.

3.4. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie podkuwacz koni powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do
prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.
W szczególności pracownik jest gotów do:
•
•

Ponoszenia odpowiedzialność za korekcję i podkuwanie kopyt koni oraz wykonywanie
i formowanie podków.
Dostosowania swego zachowania do zmian w środowisku pracy kuźni lub miejsc, w których
znajdują się konie.
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•
•
•

Wykonywania pracy częściowo samodzielnie i podejmowania współpracy w zorganizowanych
warunkach pracy kuźni lub miejsc, w których znajdują się konie.
Oceniania wpływu swoich działań i działań wykonywanych w ramach pracy zespołowej w kuźni
lub miejscach, w których znajdują się konie i ponoszenia odpowiedzialności za ich skutki.
Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową i obowiązującymi zasadami oraz przepisami
prawa o ochronie zwierząt.

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

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 podkuwacz koni

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 podkuwacz koni nawiązują do opisów poziomów
Polskiej Ramy Kwalifikacji.
Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny
dla przygotowania (lub aktualizacji) opisu 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
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4. ODNIESIENIE DO SYTUACJI ZAWODU NA RYNKU PRACY I MOŻLIWOŚCI
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie
Zawód podkuwacza koni najczęściej wykonywany jest w formie jednoosobowej działalności
gospodarczej.
Podkuwacz koni może być też zatrudniony na umowę o pracę, w systemie jedno- lub
dwuzmianowym, w miejscach związanych z użytkowaniem bądź hodowlą koni, m.in. w:
− stadninach koni22 i stadach ogierów21,
− ośrodkach jeździeckich,
− pensjonatach dla koni,
− gospodarstwach rolnych i agroturystycznych,
− prywatnych ośrodkach.
Dodatkowo podkuwacz koni może świadczyć usługi w ramach zawodów jeździeckich i imprez
hipicznych, takich jak czempionaty, wystawy, pokazy i parady koni, których organizatorem lub
współorganizatorem najczęściej jest Polski Związek Hodowców Koni.
Podkuwacze koni często podejmują również współpracę z lekarzami weterynarii w ramach usług
o charakterze ortopedycznym.
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: 31.10.2018]:
Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:
http://mz.praca.gov.pl
https://www.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe
Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl
Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:
Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl
Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl
Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl
Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl
Pomorskie – http://www.porp.pl
Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl
Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl
Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynkupracya
Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl
Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:
http://zielonalinia.gov.pl
Portal Prognozowanie Zatrudnienia:
www.prognozowaniezatrudnienia.pl
Portal EU Skills Panorama:
http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en
Europejski portal mobilności zawodowej EURES:
https://eures.praca.gov.pl
https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage
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4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach
zawodu
Kształcenie
Obecnie (2018 r.) kandydatów do pracy w zawodzie podkuwacz koni kształci się w systemie nauki
zawodu w rzemiośle.
Ponadto w systemie rzemiosła można zdobyć tytuł czeladnika i mistrza w zawodzie pokrewnym
kowal.
Kompetencje przydatne do wykonywania zawodu podkuwacz koni można również uzyskać
podejmując:
− kształcenie w branżowej szkole I stopnia (dawniej zasadnicza szkoła zawodowa) w zawodzie
pokrewnym kowal,
− szkolenie w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie kwalifikacji MG.21
Wykonywanie i naprawa wyrobów kowalskich, w zawodzie pokrewnym kowal.
Kształcenie w zakresie kwalifikacyjnego kursu zawodowego (dla dorosłych) mogą prowadzić:
− publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe,
− niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych, prowadzące kształcenie
zawodowe,
− publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego,
ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
− instytucje rynku pracy prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową,
− podmioty prowadzące działalność oświatową na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców.
Kwalifikację wyodrębnioną w powyższym zawodzie szkolnym potwierdzają (również w trybie
eksternistycznym) Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.
Szkolenie
Organizacją szkoleń i kursów w zawodzie podkuwacz koni zajmują się m.in.:
− Izby Rzemieślnicze,
− ośrodki hipiczne,
− firmy branżowe,
− firmy produkujące narzędzia służące do podkuwania koni.
Przykładowa tematyka szkoleń może dotyczyć:
− metod i technik odkuwania koni,
− korekcji kopyt,
− metod i technik wykonywania i formowania podków.
Organizatorzy tych szkoleń poświadczają uzyskane przez uczestników kompetencje stosownymi
certyfikatami/zaświadczeniami
WAŻNE:
Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach
zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:
Szkolnictwo wyższe:
www.wybierzstudia.nauka.gov.pl
Szkolnictwo zawodowe:
https://www.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-zawodowe-i-ustawiczne
http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod
https://zrp.pl
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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
Podkuwacz koni otrzymuje wynagrodzenie za werkowanie lub podkuwanie każdego konia
indywidualnie. Obecnie (2018 r.) średnia stawka za korektę kopyt wynosi od 50 do 70 zł brutto,
natomiast za podkuwanie od 180 do 300 zł brutto. Zróżnicowanie ceny usługi wynika głównie
z rodzaju użytych przez podkuwacza materiałów (rodzaju podków) i skomplikowania zabiegu (np.
kucie ortopedyczne będzie usługą wyżej wycenianą).
Miesięczne wynagrodzenie całkowite (mediana) w zawodzie podkuwacz koni wynosi około 3300 zł
brutto. Co drugi podkuwacz koni otrzymuje wynagrodzenie od 2600 zł do 4550 zł brutto miesięcznie.
Natomiast jedna czwarta najgorzej wynagradzanych podkuwaczy koni zarabia poniżej 2600 zł brutto.
Na zarobki powyżej 4550 zł brutto może liczyć grupa 25% najlepiej opłacanych podkuwaczy.
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: 31.10.2018]:
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 podkuwacz koni mogą być zatrudnione osoby z niepełnosprawnościami.
Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie technicznych
i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:
− z dysfunkcją narządu wzroku (04-0), jeśli posiadana wada jest skorygowana odpowiednimi
szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi, które zapewnią ostrość widzenia;
− słabo słyszących (03-L), pod warunkiem zapewnienia im odpowiedniej pomocy technicznej oraz
właściwego przygotowania środowiska i stanowiska pracy,
− z niewielkimi zaburzeniami mowy (03-L), jeśli umożliwiają skuteczny kontakt interpersonalny
i komunikację.
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 (2018 r.) klasyfikacja ESCO jest dostępna w 27 językach (w 24 językach UE, islandzkim,
norweskim i arabskim) za pośrednictwem platformy ESCO:
https://ec.europa.eu/esco/portal/home
Klasyfikacja ESCO została oparta na trzech filarach i pokazuje w sposób systematyczny relacje między
nimi:
• Zawody: https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation
• Umiejętności/Kompetencje: https://ec.europa.eu/esco/portal/skill
• Kwalifikacje: https://ec.europa.eu/esco/portal/qualification

6. ŹRÓDŁA DODATKOWYCH INFORMACJI O ZAWODZIE
Podstawowe regulacje prawne:
Stan prawny na dzień: 31.10.2018 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 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 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1267).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
(Dz. U. poz. 1663).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy
programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 860, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. 622, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu
czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych
przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. poz. 89, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk
drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym –
poziomy 1–8 (Dz. U. poz. 537).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 227).
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Literatura branżowa:
•
•
•
•
•
•
•
•

Barker N., Braithwaite S.: Bez kopyt nie ma konia. Rehabilitacja kopyt. Bose konie w sporcie
i rekreacji. Wydawnictwo Świadome Jeździectwo, Warszawa 2011.
Gołąb J.: Kopyta doskonałe. Pielęgnacja i rehabilitacja. Wydawnictwo IPS, Warszawa 2013.
Higgins G., Martin S.: Jak porusza się Twój koń. Akademia Jeździecka, Warszawa 2011.
Kolstrung R., Silmanowicz P., Stachurska A.: Pielęgnacja i podkuwanie kopyt. PWRiL, Warszawa
2004.
Lucas U.: Zdrowe kopyta nie są przypadkiem. Akademia Jeździecka, Warszawa 2009.
Meyners A.: Pielęgnacja kopyt. Wydawnictwo JiK, Zakrzów, 2003.
Pruski W.: Hodowla koni. PWRiL Warszawa 2007.
Strasser H.: Rumak piękny i zdrowy – pielęgnacja i leczenie kopyt. Wydawnictwo Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2009.

Zasoby internetowe [dostęp: 31.10.2018]:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie kowal 722101:
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/722101.pdf
Centrum hipiki Jaszkowo: http://www.centrumhipiki.com/Podstrony/Podkuwacze
Podkuwacze i kowale- branżowy portal informacyjny: http://www.podkuwacze.pl
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS:
http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardy-orzecznictwa-lekarskiego-zus
Stowarzyszenie Kowali Polskich: https://www.kowale.com.pl
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

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).
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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

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.).
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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.
Jest to zbiór zadań zawodowych wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy,
wykonywanych przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji i kompetencji
(wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki.
Wykonywanie zawodu stanowi źródło utrzymania.

Zawód

Zintegrowany
System Kwalifikacji
(ZSK)

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

Zintegrowany
Rejestr Kwalifikacji
(ZRK)

Rejestr publiczny prowadzony w systemie teleinformatycznym ewidencjonujący kwalifikacje
włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Informacje o ZRK są dostępne pod adresem:
https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
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7.2. Definicje związane z wykonywaniem zawodu (branżowe)
Lp.

Nazwa pojęcia

Definicja

Źródło

1

Dłutko

Typ narzędzia zakończonego stalowym półokrągłym
ostrzem, służącego do wycinania z rogu kopytowego
fragmentów „wyciśniętych” przez podkowiak podczas
przebijania ściany kopyta.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Kolstrung R., Silmanowicz P.,
Stachurska A.: Pielęgnacja
i podkuwanie kopyt. PWRiL,
Warszawa 2004

2

Gwintownik

Narzędzie kowalskie służące do żłobienia gwintów
w podkowie przygotowywanej do zamontowania haceli,
czyli haków, najczęściej stalowych, wkręcanych na
końcach podkowy w celu uniknięcia poślizgnięcia się
przez konia.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://sjp.pl/hacel
[dostęp: 31.10.2018]

3

Hacel

Hak, najczęściej stalowy, wkręcany na końcach
podkowy w celu uniknięcia poślizgnięcia się przez konia.

https://sjp.pl/hacel
[dostęp: 31.10.2018]

4

Kantar

Rodzaj skórzanej lub nylonowej uzdy bez wędzidła.
Służy do prowadzenia konia.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://sjp.pl/Kantar
[dostęp: 31.10.2018]

5

Kleszcze
paleniskowe

Narzędzie do chwytania przedmiotów, w tym przypadku
podków podczas obróbki termicznej.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://sjp.pl/Kleszcze
[dostęp: 31.10.2018]

6

Koniowate

Gatunki dzikie występują w Afryce oraz wschodniej
i środkowej Azji, w Ameryce wprowadzone przez
człowieka (mustangi). Obejmują 1 rodzaj,
9 gatunków (konie, osły i zebry).

https://encyklopedia.pwn.pl/h
aslo/koniowate;3925054.html
[dostęp: 31.10.2018]

7

Koniowiąz

Rodzaj stanowiska do uwiązywania koni podczas
czyszczenie ich lub wykonywanie innych zabiegów
pielęgnacyjnych poza budynkiem stajennym.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie
Pruski W.: Hodowla koni.
PWRiL, Warszawa 2007

8

Krokodylki

Rodzaj obcęgów, czyli narzędzia służącego do ściskania
przedmiotów, najczęściej w celu ich przytrzymania, w
tym przypadku przeznaczonych do zaginania i
dociągania podkowiaków po przybiciu podkowy.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://sjp.pl/obc%C4%99gi
[dostęp: 31.10.2018]

9

Młotek do wbijania
podkowiaków

Rodzaj młotka do wbijania gwoździ (podkowiaków)
służący do przybijania podków koniom.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://sjp.pl/podkowiak
[dostęp: 31.10.2018]

10

Palenisko

Główna część pieca, przeznaczona do spalania paliwa.

https://sjp.pl/palenisko
[dostęp: 31.10.2018]

11

Pas

Długi, wąski kawałek skóry służący do unieruchomienia
nóg konia bądź całego konia. Uniemożliwia
wykonywanie przez konia niekontrolowanych ruchów
podczas zabiegu.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://sjp.pl/Pasy
[dostęp: 31.10.2018]

12

Pęto

Wiązadło nakładane na przednie nogi zwierzęcia
(pęciny) dla ograniczenia swobody ruchu. Jedno
z narzędzi do unieruchamiania koni nieprzyuczonych do
podnoszenia nóg.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://sjp.pl/P%C4%99to
[dostęp: 31.10.2018]
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13

Piec kowalski

Urządzenie do wykonywania obróbki podków lub
innych elementów kowalskich. Najczęściej posiada
jedno lub dwa palniki zasilane propanem. Gabaryty
pozwalają na umieszczenie pieca w przystosowanym
samochodzie.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Kolstrung R., Silmanowicz P.,
Stachurska A.: Pielęgnacja
i podkuwanie kopyt. PWRiL,
Warszawa 2004

14

Pobijak

Duży drewniany, gumowy bądź skórzany młotek służący
do uderzania w tasaka w trakcie ścinania rogu
kopytowego.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Kolstrung R., Silmanowicz P.,
Stachurska A.: Pielęgnacja
i podkuwanie kopyt. PWRiL,
Warszawa 2004

15

Przebijak

Narzędzie kowalskie, blacharskie i murarskie wykonane
ze stali w kształcie stożka, o podstawie prostokątnej,
umieszczone w rękojeści do ręcznego przebijania
otworów np. w podkowach lub innych kowalskich
wyrobach.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://sjp.pwn.pl/szukaj/Prze
bijak.html
[dostęp: 31.10.2018]

16

Puszka kopytowa

Zewnętrzna twarda część kopyta, która składa się ze
ścian rogowych: przedniej, bocznej i przedkątnej oraz
krawędzi koronowej. Od strony przyziemnej puszka
kopytowa posiada ścianę wsporową, krawędź
podeszwową, podeszwę i piętki rogowe oraz strzałkę
kopytową.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Kolstrung R., Silmanowicz P.,
Stachurska A.: Pielęgnacja
i podkuwanie kopyt. PWRiL,
Warszawa 2004

17

Rowkownik

Narzędzie wykonane ze stali w kształcie klina, który
z jednej strony posiada ścianę prostą, a z drugiej
ustawiona pod kątek około 45°. Służy do wytłaczania
bądź poszerzania rowków w podkowach lub innych
kowalskich wyrobach.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Pruski W.: Hodowla koni.
PWRiL, Warszawa 2007

18

Rozczyszczanie,
werkowanie

Przycinanie i korygowanie kształtu kopyt końskich.

https://sjp.pl/werkowanie
[dostęp: 31.10.2018]

19

Rozkuwacz

Rodzaj stalowego narzędzia kowalskiego, którego jedna
strona służy do odwijania, odcinania nitów
podkowiaków oraz podważania podkowy podczas
zdejmowania podkowy. Drugi koniec rozkuwacza służy
do wybijania z kopyta pozostałości po podkowakach.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Kolstrung R., Silmanowicz P.,
Stachurska A.: Pielęgnacja
i podkuwanie kopyt. PWRiL,
Warszawa 2004

20

Róg kopytowy

Rogowa osłona końcowych członów palca o kształcie
puszki z masywną ścianą boczną i podeszwą. Róg
kopytowy narasta z góry do dołu od korony do brzegu
podstawowego kopyta, w taki sposób, iż róg świeżo
wytworzony spycha stary.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Pruski W.: Hodowla koni.
PWRiL Warszawa 2007

21

Stada ogierów

Ośrodki zajmujące się utrzymaniem wartościowych
ogierów różnych ras. W sezonie kopulacyjnym ogiery
rozdysponowywane są do punktów kopulacyjnych lub
dzierżawione.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Pruski W.: Hodowla koni.
PWRiL. Warszawa 2007

22

Stadnina koni

Ośrodki zajmujące się hodowlą i reprodukcją koni
zarodowych zwykle jednej rasy.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Pruski W.: Hodowla koni.
PWRiL, Warszawa 2007

23

Strzałka kopytowa

Elastyczna część kopyta w kształcie grota strzały,
znajdująca się na podeszwie. Pełni rolę amortyzującą.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Kolstrung R., Silmanowicz P.,
Stachurska A.: Pielęgnacja
i podkuwanie kopyt. PWRiL,
Warszawa 2004
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24

Szczypce kowalskie

Metalowy przyrząd do chwytania przedmiotów
z dwiema zaciskającymi się szczękami.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://sjp.pl/Szczypce+
[dostęp: 31.10.2018]

25

Sztyfty

Stożkowe sworznie zakończone widią lub diamentem,
zapobiegają nadmiernemu zużyciu się podkowy w
trakcie eksploatacji, montowane poprzez wbicie we
wcześniejszy wywiercony otwór
w podkowie.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Pruski W.: Hodowla koni.
PWRiL, Warszawa 2007

26

Tarnik

Pilnik ślusarski o grubych nacięciach, używany do
obróbki miękkich metali, drewna, mas plastycznych.

https://sjp.pl/tarnik
[dostęp: 31.10.2018]

27

Uwiąz

Gruby sznur przypinany lub przywiązywany
do kantara. Służy do prowadzenia konia i wiązania do
koniowiązu.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Pruski W.: Hodowla koni.
PWRiL, Warszawa 2007

28

Wkładki

Służą do amortyzacji (wkładki płaskie) lub korekcji
ustawienia kopyta wzglądem podłoża (wkładki skośne),
najczęściej gumowe lub skórzane o kształcie otwartym
lub pełnym. Stosowane są również wkładki zimowe
zapobiegające nabijaniu się śniegu w podkowę.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Pruski W.: Hodowla koni.
PWRiL, Warszawa 2007

29

Wypełniacze

Służą do regeneracji pękniętych kopyt, sklejają je,
utwardzają, uszczelniają powierzchnię kopyta, usuwają
nadmiar wilgoci, przyklejają podkowy
do kopyta.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Pruski W.: Hodowla koni.
PWRiL, Warszawa 2007

23
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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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