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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Monter / konserwator instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 712703

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu









Instalator klimatyzacji.
Instalator wentylacji.
Konserwator klimatyzacji.
Konserwator wentylacji.
Monter klimatyzacji.
Monter wentylacji.
Serwisant klimatyzacji.
Serwisant wentylacji.

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


7127  Air conditioning and refrigeration mechanics.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):


Sekcja F – Budownictwo.

1.4. Notka metodologiczna, autorzy i eksperci opiniujący
Notka metodologiczna
Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:
 analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe), źródeł internetowych oraz
wyników 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:




Arkadiusz Mrówczyński – Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa.
Łukasz Szczęsny – własna działalność gospodarcza, Radom.
Teresa Jaszczyk – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Zespół ds. walidacji i jakości infor.macji o zawodzie:




Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Ireneusz Woźniak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Joanna Tomczyńska – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
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Recenzenci:



Beata Figarska-Wysocka – Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego, Radom.
Andrzej Suszek – Centrum Kształcenia Zawodowego, Świdnica.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Tomasz Magnowski – Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej, Radom.
Aleksandra Maksimiuk – Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Oddział Białystok.

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
Monter / konserwator instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wykonuje montaż i konserwację
urządzeń wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych, funkcjonujących w obiektach budowlanych.
Po zakończonym montażu uruchamia instalacje i urządzenia, dokonuje ich regulacji i przekazuje je do
eksploatacji.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Monter / konserwator instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wykonuje prace montażowe
w nowych obiektach budowlanych oraz obiektach istniejących. Instaluje: wentylatory, dmuchawy,
nagrzewnice, filtry, centrale wentylacyjne1, elementy nawiewne i wywiewne, czerpnie2 i wyrzutnie
powietrza17, klapy pożarowe9, instalacje wody lodowej16, zawory regulacyjne, sprężarki, regulatory
przepływu powietrza, urządzenia kontrolno-pomiarowe oraz systemy klimatyzacji indywidualnej
i grupowej. Wykonuje podłączenia do systemu: instalacji wodnej, chłodniczej, grzewczej, zasilanie
elektryczne oraz instalacje do odprowadzania skroplin. Montuje izolacje termiczne, izolacje
przeciwwilgociowe, elementy akustyczne (tłumiki hałasu14) oraz elementy mocujące
przeciwdrganiowe i wibroizolacyjne. Reguluje poprawność ich działania, wykonując odpowiednie
pomiary parametrów pracy urządzeń i instalacji.
Zajmuje się także remontami, przebudową, rozbudową oraz demontażem i utylizacją
wyeksploatowanych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Sposoby wykonywania pracy
Pracownik w zawodzie monter / konserwator instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych podczas
wykonywania pracy:
 posługuje się dokumentacją projektową4 instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
 posługuje się dokumentacją techniczno-ruchową urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
 zabezpiecza teren prowadzenia robót przed dostępem osób postronnych,
 montuje instalacje klimatyzacyjne,
 montuje instalacje wentylacyjne,
 izoluje termicznie oraz przeciwwilgociowo rurociągi i kanały wentylacyjne,
 przeprowadza próby szczelności układów chłodniczych,
 przeprowadza próby wydajności systemów wentylacyjnych, tj. dokonuje regulacji hydraulicznej,
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przeprowadza proces napełniania/opróżniania instalacji z czynnika chłodniczego,
uruchamia i reguluje instalacje klimatyzacyjne oraz wentylacyjne,
usuwa awarie i usterki w działaniu instalacji klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych,
przeprowadza prace remontowe instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych,
wykonuje bieżącą obsługę instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych.

WAŻNE:
Monter / konserwator instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wykonuje pracę zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawnymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót sanitarnych. Powinien na bieżąco
uzupełniać swoją wiedzę z tego zakresu.
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
Monter / konserwator instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych pracuje najczęściej w obiektach
budowlanych w trakcie ich budowy lub obiektach użytkowanych, a także na wolnym powietrzu – np.
na dachu budynku. Praca często odbywa się w trudnych warunkach, przy bardzo słabym oświetleniu
bądź bardzo intensywnym nasłonecznieniu, przy dużym poziomie hałasu zewnętrznego,
zanieczyszczeniu powietrza, w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, na wysokości, często
w wymuszonych pozycjach.
Monter / konserwator instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych po określeniu zadań do realizacji
kompletuje niezbędne narzędzia i materiały instalacyjne niezbędne do ich wykonania. Jeżeli praca
jest związana z długotrwałą budową, to zazwyczaj organizowany jest na jej terenie tymczasowy
magazyn instalacyjny. Jeżeli praca odbywa się w terenie (u klienta), funkcję magazynu instalacyjnego
pełni zazwyczaj samochód dostawczy.
Zaplanowane prace odbywają się przeważnie poza okresem zimowym. Jednak w przypadku
konieczności usuwania awarii, konieczna jest praca na zewnątrz także w okresie zimowym. Zdarza się
też, że zachodzi konieczność pracy w ekstremalnie wysokich temperaturach, np. na nagrzanym przez
słońce dachu.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Monter / konserwator instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w działalności zawodowej
wykorzystuje różne maszyny i urządzenia. Podczas pracy korzysta z ostrych narzędzi i urządzeń
wytwarzających wysoką temperaturę. Stosuje maszyny wywołujące hałas i wibracje.
Najczęściej stosuje maszyny, urządzenia, elektronarzędzia i przyrządy, takie jak np.:
 przymiary, poziomnice, piony, mierniki laserowe, poziomnice laserowe,
 młotki, przecinaki, obcinaki do rur, nożyce do blachy,
 młoty udarowe, wiertarki i wkrętarki,
 wiertnice,
 podnośniki i wyciągarki,
 rusztowania stałe i przesuwne oraz drabiny,
 szlifierki kątowe,
 giętarki mechaniczne i ręczne,
 gwintownice mechaniczne i ręczne,
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urządzenia do kalibrowania rur i rozwiertaki,
palniki do cięcia, spawania i lutowania,
butle z gazem, węże, reduktory,
zestaw kluczy płaskich, nasadowych, imbusowych i końcówki do wkrętarki, tzw. „bity”,
urządzenia niezbędne do wykonywania odzysku czynnika chłodniczego zgodnie z ustawą
f-gazową15,
stacje odzysku czynnika chłodniczego13,
butle do czynnika chłodniczego,
manometry i psychrometry,
aerometry.

WAŻNE:
Monter / konserwator instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych pracujący przy f-gazach musi posiadać
odpowiednie świadectwo kwalifikacyjne upoważniające go do pracy z f-gazami.

Organizacja pracy
Monter / konserwator instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wykonuje pracę samodzielnie
lub w zespole, może pracować w podstawowym wymiarze czasu pracy (na etacie), w systemie jednolub wielozmianowym. Specyfika pracy wymaga gotowości do pracy na wypadek awarii i konieczności
nagłych napraw instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
Monter / konserwator instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych może być narażony na działanie
czynników, które mogą powodować wypadki, np.:
 zmienne warunki atmosferyczne, wysoką lub niską temperaturę (poparzenia słoneczne,
odmrożenia, porywy wiatru),
 nierówne powierzchnie na placu budowy, mogące się przyczynić do upadków, poślizgnięć,
 zagrożenia spowodowane transportowaniem ładunków, pracą w ciasnych i trudno dostępnych
miejscach.
W środowisku pracy monter / konserwator może być narażony na zagrożenia:
 fizyczne (hałas, porażenie prądem, potrącenie, poparzenie),
 chemiczne lub bakteriologiczne (substancje chemiczne zawarte w klejach, farbach czy lakierach,
masach uszczelniających11, topnikach, zapylenie),
 podtrucie lub zatrucie np. wskutek rozszczelnienia instalacji czynnika chłodniczego,
 mechaniczne (praca na dachu, na rusztowaniu lub drabinie, drgania, przenoszenie ciężkich
przedmiotów).
Do występujących w zawodzie chorób można zaliczyć m.in.:
 choroby skóry,
 choroby neurologiczne.
Szczególnie ważne jest planowanie i organizowanie pracy zgodnie z zasadami oraz przepisami:
 bezpieczeństwa i higieny pracy,
 przeciwpożarowymi,
 ochrony środowiska,
 ergonomii.
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2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód monter / konserwator instalacji wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
 wysoka ogólna wydolność fizyczna,
 sprawność układu mięśniowego,
 sprawność układu kostno-stawowego,
 sprawność narządu wzroku słuchu,
 sprawność narządu równowagi,
 sprawność zmysłu dotyku;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 spostrzegawczość,
 zręczność rąk i palców,
 rozróżnianie barw,
 powonienie,
 czucie dotykowe,
 zmysł równowag,
 brak lęku przed wysokością;
w kategorii sprawności i zdolności
 uzdolnienia techniczne,
 wyobraźnia przestrzenna,
 zdolność koncentracji uwagi,
 myślenie przyczynowo-skutkowe,
 zdolność do współdziałania w zespole;
w kategorii cech osobowościowych
 wytrzymałość na długotrwały wysiłek,
 gotowość do pracy w nieprzyjemnych warunkach środowiskowych,
 dokładność,
 samokontrola,
 samodzielność,
 przewidywanie skutków podjętych działań.
Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
Pracownik wykonujący zawód monter / konserwator instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
powinien posiadać wysoką sprawność ruchową, gdyż często wykonuje prace montażowo-serwisowe
na wysokości i w pomieszczeniach, gdzie występują wysokie lub niskie temperatury.
Przeciwwskazania do wykonywania zawodu montera/konserwatora instalacji wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych są następujące:
 dysfunkcje ruchowe,
 zaburzenia równowagi,
 skłonność do alergii,
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choroby układu krążenia i oddechowego,
zaburzenia neurologiczne,
klaustrofobia.

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
Do pojęcia pracy w zawodzie monter / konserwator instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
preferowane jest wykształcenie na poziomie branżowej szkoły I stopnia (dawniej zasadnicza szkoła
zawodowa) o profilu mechanicznym, elektrycznym, elektromechanicznym lub elektronicznym.
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie
Pracę w zawodzie monter / konserwator instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych może
wykonywać również osoba, która:
 została przyuczona do zawodu,
 uzyskała doświadczenie w trakcie wykonywania pracy,
 odbyła szkolenie zorganizowane przez stowarzyszenia i organizacje branżowe producentów
materiałów instalacyjnych oraz urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych lub dotyczące
zastosowania nowych technologii instalacyjnych i narzędzi pracy, stosowanych do montażu
instalacji.
Podjęcie pracy w zawodzie monter / konserwator instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ułatwi
posiadanie potwierdzonej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie pokrewnym (szkolnym) monter
sieci i instalacji sanitarnych lub monter systemów rurociągowych (po zdaniu egzaminu zawodowego
organizowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne).
Dodatkowymi atutami przy zatrudnieniu montera instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych są:
 certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniach i nabycie umiejętności w zakresie montażu
i obsługi urządzeń klimatyzacyjnych,
 uprawnienia energetyczne eksploatacyjne w zakresie 2 grupy,
 specjalistyczne uprawnienia do obsługi urządzeń ciśnieniowych,
 uprawnienia do spawania,
 uprawnienia do zgrzewania rur PE,
 uprawnienia do obsługi wiertnic,
 prawo jazdy kategorii B.
Monter / konserwator instalacji wentylacji i klimatyzacji powinien również ukończyć szkolenia
umożliwiające uzyskanie uprawnień energetycznych grupy G2, dotyczące urządzeń, instalacji
i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz
innych urządzeń energetycznych. Uprawnienia te można uzyskać w dwóch zakresach: eksploatacji „E”
lub dozoru „D” np. w zakresie urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa o mocy powyżej 50 kW.
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
Monter / konserwator instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych może:
 awansować na stanowisko brygadzisty nadzorującego pracę małego zespołu pracowników – po
nabyciu doświadczenia zawodowego i umiejętności organizacyjnych oraz w zakresie pracy
z ludźmi,
 założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie montażu i konserwacji instalacji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
 dalej kształcić się w branżowej szkole II stopnia (np. w zawodach: technik chłodnictwa
i klimatyzacji lub technik inżynierii sanitarnej), a następnie po zdaniu matury podjąć studia
wyższe, np. na kierunkach: budownictwo, mechanika i budowa maszyn, elektrotechnika
i awansować na stanowisko kierownicze,
 rozszerzać swoje kompetencje zawodowe poprzez kształcenie lub szkolenie w zawodach
pokrewnych,
 doskonalić swoje umiejętności, uczestnicząc w szkoleniach branżowych,
 zatrudnić się na stanowisku doradcy techniczno-handlowego w branży wentylacyjnej lub
klimatyzacyjnej.
Możliwości potwierdzania kompetencji
Obecnie (2018 r.) w zawodzie monter / konserwator instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
nie ma możliwości potwierdzania kompetencji zawodowych w edukacji formalnej, jak
i pozaformalnej.
Monter / konserwator instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ma możliwość ukończenia
kwalifikacyjnego kursu zawodowego i potwierdzenia kwalifikacji w zawodach pokrewnych
(szkolnych):
 monter sieci i instalacji sanitarnych, w zakresie kwalifikacji BD.05 Wykonywanie robót związanych
z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych,
 monter systemów rurociągowych, w zakresie kwalifikacji MG.28 Montaż systemów
rurociągowych,
 technik chłodnictwa i klimatyzacji, w zakresie kwalifikacji EE.15 Montaż, eksploatacja
i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych, EE.16. Montaż, eksploatacja i konserwacja
urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych,
 technik inżynierii sanitarnej, w zakresie kwalifikacji BD.05 Wykonywanie robót związanych
z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych i BD.22 Organizacja robót
związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych.
Osoby, które po spełnieniu wymagań formalnych i zdaniu egzaminu (również w trybie
eksternistycznym) przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną uzyskały dyplom potwierdzający
kwalifikacje wyodrębnione w wyżej wymienionych zawodach, mają możliwość otrzymania również
suplementu Europass do tych dokumentów (w języku polskim i angielskim), co ma istotne znaczenie
w przypadku poszukiwania pracy za granicą.
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 monter / konserwator instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej
może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
S

Technik inżynierii sanitarnej
S
Technik chłodnictwa i klimatyzacji
S
Monter systemów rurociągowych
S
Monter sieci i instalacji sanitarnych
Mechanik urządzeń chłodniczych
Monter urządzeń chłodniczych i gastronomicznych

Kod zawodu
311218
311929
712613
712618
712701
821114

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie monter / konserwator instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wykonuje
różnorodne zadania, do których należą w szczególności:
Z1 Wykonywanie prac montażowych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Z2 Wykonywanie prac związanych z uruchomieniem i regulacją systemów wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych oraz ich urządzeń.
Z3 Serwisowanie i konserwowanie instalacji, urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Z4 Usuwanie awarii i naprawianie instalacji, urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Z5 Demontowanie wyeksploatowanych instalacji i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz
ich utylizacja.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Montowanie i uruchamianie instalacji wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych
Kompetencja zawodowa Kz1: Montowanie i uruchamianie instalacji wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, do realizacji których wymagane
są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z1 Wykonywanie prac montażowych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:













Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ochrony
środowiska oraz wymagania ergonomii
w zakresie montażu instalacji wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych oraz ich elementów;
Rodzaje elementów konstrukcyjnych budynków;
Rodzaje i przeznaczenie instalacji budowlanych;
Rodzaje instalacji wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych oraz ich wyposażenia
i uzbrojenia;
Oznaczenia graficzne stosowane w dokumentacji
technicznej instalacji wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych;
Instrukcje, normy techniczne oraz przepisy
związane z instalacjami wentylacyjnymi
i klimatyzacyjnymi;
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Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony
ppoż., ergonomii, ochrony środowiska, prawa
budowlanego i warunków technicznych
w zakresie realizowanych prac montażowych
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz
ich elementów;
Określać właściwości materiałów i wyrobów
budowlanych;
Określać rolę, jaką pełnią instalacje budowlane;
Posługiwać się dokumentacją techniczną
instalacji wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych;
Analizować informacje zawarte w instrukcjach,
normach technicznych oraz przepisach;
Planować prace związane z montażem instalacji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
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Zasady posługiwania się sprzętem i narzędziami
stosowanymi podczas realizacji zadań
zawodowych;
Organizacja robót związanych z budową
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
Materiały i elementy uzbrojenia stosowane do
budowy instalacji wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych;
Oznaczenia stosowane w materiałach do
budowy instalacji wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych;
Metody doboru materiałów, armatury, urządzeń
oraz technologii wykonania instalacji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
Metody doboru sprzętu i narzędzi do montażu
rurociągów oraz uzbrojenia instalacji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
Technologie wykonywania połączeń
stosowanych w instalacjach wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych;
Układy technologiczne instalacji wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych;
Materiały, armaturę oraz urządzenia stosowane
do budowy instalacji wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych;
Zasady prowadzenia poszczególnych instalacji;
Technologię montażu instalacji wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych.













Dobierać materiały, elementy uzbrojenia oraz
technologie wykonania instalacji wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych;
Dobierać narzędzia i przyrządy niezbędne do
wykonywania połączeń i montażu urządzeń
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
Przygotowywać stanowisko pracy do
wykonywania robót związanych z montażem
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
Posługiwać się narzędziami i elektronarzędziami
służącymi do montażu instalacji i urządzeń
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
Wykonywać połączenia instalacji i urządzeń
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
7
Wykonywać izolacje termiczne ,
6
przeciwwilgociowe instalacji wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych oraz ich elementów;
Wykonywać montaż elementów
5
wibroizolacyjnych ;
Wykonywać oznakowania instalacji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Z2 Wykonywanie prac związanych z uruchomieniem i regulacją systemów wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych oraz ich urządzeń
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:















Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ochrony
środowiska oraz wymagania ergonomii
w zakresie wykonywania uruchamiania
i regulacji instalacji wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych oraz ich elementów;
Pojęcia podstawowe z dziedziny elektrotechniki;
Schematy ideowe i montażowe układów
elektrycznych i elektronicznych;
Funkcje i zastosowanie układów automatyki
w urządzeniach i instalacjach klimatyzacji
i wentylacji;
Procesy przemian termodynamicznych płynów
i powietrza wilgotnego;
Procesy związane z wymianą ciepła w
urządzeniach klimatyzacyjnych i wentylacyjnych;
Instrukcje, normy techniczne oraz przepisy
związane z urządzeniami wentylacyjnymi
i klimatyzacyjnymi;
Zasady posługiwania się sprzętem, urządzeniami,
przyrządami pomiarowymi stosowanymi
podczas realizacji zadań zawodowych;
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Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony
ppoż., ergonomii, ochrony środowiska, prawa
budowlanego i warunków technicznych
w zakresie uruchomienia i regulacji instalacji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz ich
elementów;
Stosować w praktyce podstawowe prawa
elektrotechniki;
Interpretować wielkości fizyczne związane
z prądem stałym i przemiennym;
Wykonywać podstawowe pomiary elektryczne;
Posługiwać się instrukcją uruchomienia urządzeń
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
Określać zagrożenia związane ze stosowaniem
3
czynników chłodniczych ;
Określać właściwości czynników chłodniczych
i olejów stosowanych w klimatyzacji oraz
nośników ciepła stosowanych w instalacjach
klimatyzacyjnych i wentylacyjnych;
Przestrzegać zasad transportu, przechowywania
oraz gospodarki czynnikami chłodniczymi
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Zasady sporządzania raportów
z przeprowadzonych prób i odbiorów
technicznych;
Zasady uruchamiania urządzeń wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych;
Kryteria oceny jakości wykonywania prób
i odbiorów technicznych urządzeń
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
Zasady diagnozowania nieprawidłowości pracy
urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
Procedury związane z obsługą czynników
chłodniczych;
Zasady i warunki, w jakich przeprowadza się
próby ciśnienia oraz szczelności.


















z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska;
Wykonywać czynności związane z napełnianiem
instalacji klimatyzacyjnych;
Określać czynności kontrolno-pomiarowe
wymagane do uruchomienia instalacji
wentylacyjnej i klimatyzacyjnej;
Sprawdzać poprawność działania urządzeń
metodami: ciśnieniową, temperaturową oraz
określać (mierzyć) wielkość prądów pobieranych
przez poszczególne elementy składowe
urządzenia;
Dobierać metody pomiarów do oceny
wybranych parametrów technicznych pracy
urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
Dobierać narzędzia i przyrządy pomiarowe do
wykonywania pomiarów wybranych parametrów
pracy urządzeń wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych;
Określać błąd pomiaru i dopuszczalne
odchylenia parametrów gwarantujące poprawną
pracę urządzeń;
Kontrolować parametry pracy urządzeń
i instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
Regulować na podstawie pomiarów
poszczególne elementy składowe urządzeń tak,
by pracowały poprawnie;
12
Wykonywać próby ciśnienia i szczelności ;
Sporządzać protokoły z próby ciśnienia
i szczelności.

3.3. Kompetencja zawodowa Kz2: Eksploatowanie instalacji wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych
Kompetencja zawodowa Kz2: Eksploatowanie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
obejmuje zestaw zadań zawodowych Z3, Z4, Z5, do realizacji których wymagane są odpowiednie
zbiory wiedzy i umiejętności.
Z3 Serwisowanie i konserwowanie instalacji, urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:












Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ochrony
środowiska oraz wymagania ergonomii
w zakresie serwisu i konserwacji instalacji
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz ich
elementów;
Harmonogram oraz zakres przeglądów
serwisowych instalacji wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych oraz ich elementów;
Metody diagnozowania nieprawidłowości pracy
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz
ich elementów;
Metody konserwacji instalacji wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych oraz ich elementów;
Zasady sporządzania raportów
z przeprowadzonych przeglądów serwisowych
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Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony
ppoż., ergonomii, ochrony środowiska, prawa
budowlanego i warunków technicznych
w zakresie serwisu i konserwacji instalacji
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz ich
elementów;
Planować terminy oraz zakres przeglądów
serwisowych instalacji wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych oraz ich elementów;
Wykonywać przegląd serwisowy instalacji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz ich
elementów;
Wykonywać prace konserwacyjne instalacji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz ich
elementów;
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instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz
ich elementów;
Kryteria oceny jakości przeprowadzonych
przeglądów serwisowych.





Sporządzać raporty z przeglądów serwisowych
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz
ich elementów;
Oceniać jakość przeprowadzonych przeglądów
serwisowych instalacji wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych oraz ich elementów;
Wypełniać karty urządzeń, wpisując dane
dotyczące okresowych przeglądów serwisowych
urządzeń i instalacji.

Z4 Usuwanie awarii i naprawa instalacji, urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:












Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ochrony
środowiska oraz wymagania ergonomii
w zakresie usuwania awarii i napraw instalacji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz ich
elementów;
Przyczyny, skutki oraz objawy występowania
awarii,
Metody diagnozowania nieprawidłowości pracy
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz
ich elementów;
Sposoby usuwania awarii;
Zasady zabezpieczania terenu prac;
Kryteria oceny jakości usuwanych usterek
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz
ich elementów.













Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony
ppoż., ergonomii, ochrony środowiska, prawa
budowlanego i warunków technicznych
w zakresie usuwania awarii i napraw instalacji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz ich
elementów;
Posługiwać się instrukcjami serwisowymi
10
– określać kody błędów ;
Interpretować raporty dotyczące okresu
kontrolnego stanu prac urządzeń wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych;
Diagnozować przyczyny nieprawidłowości
w pracy urządzeń i instalacji;
Określać przyczyny awarii instalacji i urządzeń;
Usuwać przyczyny awarii instalacji i urządzeń;
Oceniać jakość wykonanych napraw instalacji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz ich
elementów;
Wykonywać czynności związane
z uruchamianiem i regulacją instalacji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych po wykonanej
naprawie;
Wypełniać karty urządzeń, wpisując dane
dotyczące usunięcia awarii urządzeń i instalacji.

Z5 Demontowanie wyeksploatowanych instalacji i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
oraz ich utylizacja
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:











Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ochrony
środowiska oraz wymagań ergonomii w zakresie
demontażu wyeksploatowanych instalacji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz ich
elementów;
Metody diagnozowania stanu wyeksploatowania
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz
ich elementów;
Sposoby demontażu instalacji i urządzeń;
Zasady zabezpieczania terenu prac;
Zasady utylizacji instalacji i urządzeń zgodnie
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Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony
ppoż., ergonomii, ochrony środowiska, prawa
budowlanego i warunków technicznych
w zakresie demontażu wyeksploatowanych
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz
ich elementów;
Interpretować raporty dotyczące całego okresu
eksploatacji urządzeń wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych;
Diagnozować przyczyny nieprawidłowości
w pracy urządzeń i instalacji;
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z obowiązującym prawem.







Określać stan graniczny pracy instalacji
i urządzeń;
Wykonywać czynności związane z opróżnianiem
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
z czynników chłodniczych i eksploatacyjnych
przed ich demontażem;
Wykonywać demontaż instalacji i urządzeń;
Wypełniać karty urządzeń, wpisując dane
dotyczące demontażu urządzeń i instalacji;
8
Uzyskiwać kartę odpadu .

3.4. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie monter / konserwator instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinien
posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań
zawodowych.
W szczególności pracownik jest gotów do:








Ponoszenia odpowiedzialności za wykonywanie czynności związanych z montowaniem
i konserwacją instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Wykonywania pracy samodzielnie oraz podejmowania współpracy w zorganizowanych
warunkach w zakresie naprawy i konserwacji urządzeń chłodniczych.
Weryfikowania własnego działania i działań podejmowanych we współpracy w grupie podczas
wykonywania prac montażowych i konserwacyjnych.
Dostosowywania zachowania do zmian w środowisku pracy przy wykonywaniu czynności
montowania i konserwacji instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Oceniania wpływu swoich działań realizowanych w ramach współpracy na efekty tej pracy
i ponoszenia odpowiedzialności za ich skutki.
Podnoszenia własnych kompetencji zawodowych w zakresie doskonalenia jakości montażu
i konserwacji instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową i obowiązującymi przepisami.

3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu
Pracownik powinien posiadać motywację do właściwego wykonywania zadań zawodowych i dalszego
rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały
one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu
monter / konserwator instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
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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 monter / konserwator instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

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 monter / konserwator instalacji wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.
Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny
dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu
Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:
 Zintegrowany System Kwalifikacji: https://www.kwalifikacje.gov.pl
 Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

4. ODNIESIENIE DO SYTUACJI ZAWODU NA RYNKU PRACY I MOŻLIWOŚCI
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie
Monter / konserwator instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych może pracować w:
 przedsiębiorstwach budowlanych,
 firmach budowlano-instalacyjnych realizujących inwestycje, remonty lub usuwających awarie
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
 dużych i skomplikowanych technicznie obiektach biurowo-administracyjnych,
 dużych centralach banków, serwerowniach, ośrodkach przetwarzania danych,
 szpitalach,
 zespołach kinowych, teatrach, salach wykładowych i konferencyjnych,
 oddziałach telewizji,
 browarach,
 mleczarniach, masarniach i dużych zakładach przemysłu spożywczego,
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przechowalniach owoców i warzyw,
chłodniach przemysłowych,
przemyśle farmaceutycznym,
serwisie urządzeń jako autoryzowany przedstawiciel producenta.

Monter / konserwator instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych może też prowadzić własną
działalność gospodarczą związaną z montażem i konserwacją lub serwisem instalacji wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych.
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: 10.07.2018]:
Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:
http://mz.praca.gov.pl
https://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/zawody-deficytowe-inadwyzkowe
Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl
Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:
Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl
Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl
Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl
Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl
Pomorskie – http://www.porp.pl
Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl
Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl
Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynkupracya
Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl
Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:
http://zielonalinia.gov.pl
Portal Prognozowanie Zatrudnienia:
www.prognozowaniezatrudnienia.pl
Portal EU Skills Panorama:
http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en
Europejski portal mobilności zawodowej EURES:
https://eures.praca.gov.pl
https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach
zawodu
Kształcenie
Obecnie (2018 r.) w ramach kształcenia zawodowego w Polsce nie prowadzi się kształcenia
w zawodzie monter / konserwator instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Kompetencje przydatne do wykonywania zawodu monter/konserwator instalacji wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych można uzyskać:
 w branżowej szkole I stopnia, w zawodzie pokrewnym: monter sieci i instalacji sanitarnych lub
monter systemów rurociągowych lub uczestnicząc w kwalifikacyjnym kursie zawodowym (dla
osób dorosłych) w ramach kwalifikacji: BD.05 lub MG.28,
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w branżowej szkole II stopnia, w zawodzie pokrewnym: technik chłodnictwa i klimatyzacji lub
technik inżynierii sanitarnej lub uczestnicząc w kwalifikacyjnym kursie zawodowym (dla osób
dorosłych) w ramach kwalifikacji: EE.15 i EE.16 oraz BD.05 i BD.22.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe w tych zawodach 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.
Osoby, które po spełnieniu wymagań formalnych i zdaniu egzaminu przed Okręgową Komisją
Egzaminacyjną uzyskały dyplom potwierdzający kwalifikację wyodrębnioną w tym zawodzie, mają
możliwość otrzymania również suplementu Europass do tego dokumentu w języku polskim lub
angielskim, co ma istotne znaczenie w przypadku poszukiwania pracy za granicą.
Szkolenie
W większości przypadków przedsiębiorstwa specjalizujące się w montażu i konserwacji urządzeń
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych same prowadzą szkolenia kandydatów i pracowników w zawodzie
monter / konserwator instalacji wentylacji i klimatyzacji lub korzystają ze specjalistycznych szkoleń,
organizowanych przez producentów tych urządzeń.
Szkolenia organizowane przez producentów urządzeń odbywają się w wyspecjalizowanych ośrodkach
szkoleniowych. Centra szkoleniowe są wyposażone w szereg urządzeń produkowanych przez daną
firmę, w pełni sprawnych i przeznaczonych do wykonywania na nich czynności kontrolnych,
pomiarowych i regulacyjnych.
Szkolenia pozwalają uzyskać autoryzację (certyfikat) producenta urządzeń umożliwiającą ich montaż
i uruchomienie, a także upoważniającą do podpisywania karty gwarancyjnej dla produkowanego
przez firmę urządzenia lub systemu. Certyfikat upoważnia również do wykonywania serwisu
gwarancyjnego i pogwarancyjnego urządzeń.
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: 10.07.2018]:
Szkolnictwo wyższe:
www.wybierzstudia.nauka.gov.pl
Szkolnictwo zawodowe:
https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-zawodowe
http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod
http://www.zrp.pl
Szkolenia zawodowe:
Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris
Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
Inne źródła danych:
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl
Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus
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4.3. Zarobki osób wykonujących dany zawód/daną grupę zawodów
Obecnie (2018 r.) miesięczne wynagrodzenie całkowite w zawodzie monter / konserwator instalacji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wynosi średnio 4300 zł brutto.
Co drugi monter / konserwator instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych otrzymuje
wynagrodzenie od 3500 zł do 5500 zł brutto. 25% najgorzej wynagradzanych pracowników w tym
zawodzie zarabia poniżej 3500 zł brutto. Na zarobki powyżej 5500 zł brutto może liczyć grupa 25%
najlepiej opłacanych monterów / konserwatorów instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Poziom wynagrodzeń osób wykonujących zawód monter/konserwator instalacji wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych uzależniony jest od:
 stażu pracy,
 wielkości firmy,
 lokalizacji firmy,
 szczegółowego zakresu zadań.
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: 10.07.2018]:
Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy
Przykładowe portale informujące o zarobkach:
https://wynagrodzenia.pl/gus
https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach
https://sedlak.pl/raporty-placowe
https://zarobki.pracuj.pl
https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen
https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie
W zawodzie monter / konserwator instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej możliwe jest
zatrudnienie osób niepełnosprawnych.
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-O), jeśli posiadana wada jest skorygowana odpowiednimi szkłami
optycznymi lub soczewkami kontaktowymi, które zapewnią ostrość widzenia,
 słabosłyszących (03-L), pod warunkiem zapewnienia im odpowiedniej pomocy technicznej oraz
właściwego przygotowania środowiska i stanowiska pracy.
WAŻNE:
Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie
po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

5. ODNIESIENIE DO EUROPEJSKIEJ KLASYFIKACJI
UMIEJĘTNOŚCI/KOMPETENCJI, KWALIFIKACJI I ZAWODÓW (ESCO)
Europejska klasyfikacja umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów (European
Skills/Competences, Qualifications and Occupations – ESCO) jest narzędziem łączącym rynek edukacji
z rynkiem pracy. ESCO jest częścią strategii „Europa 2020”. W klasyfikacji określono i uszeregowano
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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: 30.06.2018 r.















Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.
986 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych
fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1951, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1265 i 1149).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1040, z późn.
zm.).
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn.
zm.).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. –- Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie (Dz. U. z 2017 r. 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 18 (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).

19

INFORMACJA O ZAWODZIE – Monter / konserwator instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 712703


Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828, z późn. zm.).
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Czasopismo „Polski Instalator”.

Zasoby internetowe [dostęp: 10.07.2018]:



















Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
Centralna Komisja Egzaminacyjna: https://cke.gov.pl
Informator dotyczący egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie monter sieci
i instalacji sanitarnych:
https://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/712618.pdf
Informator dotyczący egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie monter systemów
rurociągowych:
https://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/712613.pdf
Informator dotyczący egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik chłodnictwa
i klimatyzacji:
https://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/311929.pdf
Informator dotyczący egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik inżynierii
sanitarnej:
https://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/311218.pdf
Izolacje com.pl: http://www.izolacje.com.pl
ISAP-Internetowy system aktów prawnych: http://isap.sejm.gov.pl
Klasyfikacje.gofin.pl: http://www.klasyfikacje.gofin.pl/kzis/6,0.html
Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (aktualnie Ośrodek Rozwoju
Edukacji: www.ore.edu.pl
Magazyn instalatora: https://www.instalator.pl
Portal klimatyzacja.pl: https://www.klimatyzacja.pl
Portal Wynagrodzenia.pl: https://wynagrodzenia.pl/moja-placa/ile-zarabia-mechanik-urzadzenklimatyzacyjnych
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS: http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardyorzecznictwa-lekarskiego-zus
Stefa klimatyzacji: https://www.strefaklimatyzacji.pl/baza-wiedzy/artykuly/odzysk-czynnikachlodniczego,19.html
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-standardow-egzaminacyjnych
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7. SŁOWNIK POJĘĆ
7.1. Definicje powiązane z opisem informacji o zawodzie (zawodoznawcze)
Nazwa pojęcia
Awans zawodowy

Czynności
zawodowe

Definicja pojęcia
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.
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

Centrala wentylacyjna

Definicja opracowana przez zespół
ekspercki

2

Czerpnia powietrza

Urządzenie składające się z zespołu filtrów,
nagrzewnic, chłodnic, wentylatorów, wymienników
(krzyżowych, krzyżowych przeciwprądowych,
spiralnych lub obrotowych), przepustnic,
przeznaczone do przygotowania powietrza
nawiewnego do pomieszczenia i odzysku ciepła
z powietrza usuwanego z pomieszczenia.
Element instalacji wentylacyjnej, przez który jest
zasysane powietrze zewnętrzne.

3

Czynniki chłodnicze

Związek chemiczny lub mieszanina, która krążąc
w zamkniętej instalacji chłodniczej, podlega
cyklowi przemian termodynamicznych tworzących
obieg chłodniczy.

4

Dokumentacja
projektowa

5

Element
wibroizolacyjny

6

Izolacje
przeciwwilgociowe

Opracowanie zawierające opis techniczny,
uzgodnienia, obliczenia, rysunki, schematy,
uprawnienia projektanta i sprawdzającego oraz ich
zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa, a także oświadczenie
o wykonaniu projektu zgodnie z obowiązującymi
przepisami, aktualną wiedzą techniczną
i kompletne z punku widzenia celu, któremu ma
służyć.
Montażowe elementy instalacyjne – ograniczające
przenoszenie drgań z urządzeń na elementy
konstrukcyjne budynków i otoczenie.
Zabezpieczenie przewodów instalacyjnych przed
kondensacją pary wodnej na ich powierzchni,
emisją ciepła na zewnątrz.

7

Izolacje termiczne

Zabezpieczenie przewodów instalacyjnych przed
emisją ciepła i dźwięków na zewnątrz, a także
ochrona przed kondensacją pary wodnej na
powierzchni zewnętrznej przewodów
instalacyjnych.

23

Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji wentylacyjnych
– zeszyt nr 5 – opracowane przez
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy techniki Instalacyjnej
INSTAL, Warszawa 2002 r.
Gaziński B. (red.): Technika
klimatyzacyjna dla praktyków,
SYSTHERM SERWIS, Poznań 2005
(s. 60)
Definicja opracowana przez zespół
ekspercki

Definicja opracowana przez zespół
ekspercki
http://www.izolacje.com.pl/artyk
ul/id323,otuliny-techniczne-wbudownictwie?print=1
[dostęp: 10.07.2018]
http://www.izolacje.com.pl/artyk
ul/id323,otuliny-techniczne-wbudownictwie?print=1
[dostęp: 10.07.2018]
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8

Karta odpadu

Kartę odpadu uzyskujemy odrębnie dla
utylizowanych: urządzeń, instalacji i czynników
chłodniczych. Kartę odpadu zawierającą
odpowiedni kod odpadu wystawia specjalistyczne
przedsiębiorstwo przetwarzania odpadów.

9

Klapy pożarowe

To element lub zespół elementów umieszczony w
sieci przewodów wentylacyjnych (między dwiema
strefami pożarowymi) przeznaczony do
zapobiegania przenoszeniu się ognia i dymu
z jednej strefy do drugiej.

10

Kody błędów

11

Masy uszczelniające

12

Próby ciśnienia
i szczelności

Pojawia się podczas wystąpienia awarii.
Jest odczytywany ze sterownika w postaci symbolu
cyfrowego lub sygnalizacji diodowej.
Służą do uszczelniania kanałów wentylacyjnych,
przejść budowlanych, m.in. są to silikony, pianki
montażowe.
Próby ciśnieniowe (wytrzymałościowe)
przeznaczone są do instalacji chłodniczych. Do
przeprowadzenia próby stosuje się najczęściej
suchy azot do ciśnienia sięgającego nawet 4,5 MPa.
Próby szczelności odnoszą się do instalacji
wentylacyjnych. Rozróżniamy 4 klasy A, B, C, D.
ciśnienia panujące sięgają 0.3 Mpa.

13

Stacja odzysku
czynnika chłodniczego

14

Tłumik hałasu

15

Ustawa – f-gazowa

Ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy
o substancjach zubożających warstwę ozonową
oraz o niektórych fluorowanych gazach
cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw.

16

Woda lodowa

17

Wyrzutnia powietrza

Jest to woda o zadanych parametrach
temperaturowych stosowana w systemach
chłodzenia (np. klimatyzacji). Może być to czysta
woda lub z dodatkami przeciwko zamarzaniu, np.
30% roztwór glikolu etylenowego.
Element instalacji wentylacyjnej, przez który
powietrze jest usuwane na zewnątrz.

Urządzenie służące do odsysania czynnika
chłodniczego z eksploatowanych, naprawianych,
a także złomowanych urządzeń lub w trakcie
procesów produkcyjnych i gromadzenia go
w zewnętrznym pojemniku bez oczyszczania
i kontroli jakościowej tej substancji.
Element wbudowany w urządzenie lub w przewód
wentylacyjny mający na celu zmniejszenie hałasu
przenoszonego drogą powietrzną wzdłuż kanałów.
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Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/d
ownload.xsp/WDU20130000021/
U/D20130021Lj.pdf
[dostęp: 10.07.2018]
Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji wentylacyjnych
– zeszyt nr 5 – opracowane przez
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL, Warszawa 2002
Definicja opracowana przez zespół
ekspercki
Definicja opracowana przez zespół
ekspercki
Przeprowadzanie prób
ciśnieniowych instalacji
chłodniczych realizowane są na
podstawie norm: PN-EN378-2
Poszczególne badania szczelności
instalacji wentylacyjnych
realizowane są na podstawie
norm: PN-EN-12237:2005 – dla
kanałów i kształtek okrągłych
PN-EN-1507:2007 – dla kanałów
prostokątnych
https://www.strefaklimatyzacji.pl/
baza-wiedzy/artykuly/odzyskczynnika-chlodniczego,19.html
[dostęp: 10.07.2018]

Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji wentylacyjnych
– zeszyt nr 5 – opracowane przez
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL, Warszawa 2002
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/D
ocDetails.xsp?id=WDU201700015
67
[dostęp: 10.07.2018]
Definicja opracowana przez zespół
ekspercki

Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji wentylacyjnych
– zeszyt nr 5 – opracowane przez
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy techniki Instalacyjnej
INSTAL, Warszawa 2002

www.psz.praca.gov.pl

ZASTOSOWANIE INFORMACJI O ZAWODACH
Wsparcie dla pracowników i klientów instytucji rynku pracy w zakresie:
• skutecznego podejmowania decyzji dotyczących wyboru zawodu,
pracy/zatrudnienia,
• nabywania nowych lub rozszerzania już posiadanych kompetencji
zawodowych,
• zmiany kwalifikacji zawodowych zgodnie z potrzebami rynku pracy,
• dopasowywania treści szkoleń kontraktowanych przez urzędy pracy do
potrzeb rynku pracy.

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

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