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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Strażnik ochrony przyrody / środowiska 325507

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu






Strażnik miejsc przyrodniczo cennych.
Strażnik parku krajobrazowego.
Strażnik przyrody / środowiska.
Strażnik straży parku.
Urzędnik ochrony przyrody.

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


3257 Environmental and occupational health inspectors and associates.

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,
 analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu
Publicznych Służb Zatrudnienia,
 badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w październiku 2018 r.,
 zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji
i jakości informacji o zawodach.
Autorzy i eksperci opiniujący
Zespół Ekspercki:




Anna Dębowiec – Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa.
Maria Kowalczyk – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa.
Magdalena Kozik – Firma Utrzymania Czystości „SOPEL” Stanisław Sopel, Rzeszów.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:







Łukasz Baka – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa.
Maria Konarska – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa.
Małgorzata Przybyszewska – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa.
Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Agnieszka Szczechura – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa.
Mirosław Żurek – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:



Mariusz Krynicki – Urząd Miasta i Gminy, Lądek Zdrój.
Wiesław Steinke – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Szczecin.
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Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Robert Fleischer – Terapia Szkolenia Doradztwo. RIF. Robert Fleischer, Olsztyn.
Izabela Pyszkowska – Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP, Warszawa.

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
Strażnik ochrony przyrody / środowiska prowadzi działalność prewencyjną i kontrolną w zakresie
ochrony przyrody i środowiska. Współpracuje z organami ochrony środowiska w administracji
rządowej i samorządowej oraz ze społecznością lokalną, a także stowarzyszeniami ekologicznymi,
których głównym celem statutowym jest działalność na rzecz ochrony przyrody i środowiska.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Strażnik ochrony przyrody / środowiska jest zawodem o charakterze kontrolno-nadzorowym. Przede
wszystkim zajmuje się monitorowaniem działań wpływających na środowisko przyrodnicze19.
Identyfikuje i ocenia istniejące i potencjalne zagrożenia środowiska oraz we współpracy z władzami
lokalnymi (np. wójt, starosta), organami administracji rządowej (np. wojewoda) lub innymi służbami
(np. policja, straż rybacka i leśna), stowarzyszeniami i organizacjami ekologicznymi14 i społecznością
lokalną, podejmuje działania prewencyjne mające na celu ochronę przyrody i środowiska. Prowadzi
również edukację przyrodniczą.
Podejmuje działania mające na celu ochronę przyrody i poprawę jakości stanu środowiska,
a w przypadku pozyskania informacji o możliwości naruszenia dóbr przyrodniczych/krajobrazowych
czy przepisów ochrony środowiska, informuje o tym odpowiednie organy/instytucje, np. regionalną
dyrekcję ochrony środowiska, wojewódzki inspektorat ochrony środowiska, urząd miasta/gminy
i interweniuje.
Monitoruje strony rządowego centrum legislacji w zakresie procedowanych zmian przepisów prawa
w zakresie ochrony przyrody i środowiska. Organizuje działania i prace społeczne na rzecz przyrody
i środowiska, np. pikniki ekologiczne, sprzątanie lasów. Może także przeprowadzać inwentaryzację
siedlisk przyrodniczych10.
Sposoby wykonywania pracy
Strażnik ochrony przyrody / środowiska wykonuje pracę z wykorzystaniem metod i technik
właściwych do osiągnięcia celu, jakim jest ochrona przyrody i środowiska. Jego działania polegają
m.in. na:
 identyfikowaniu i ocenie istniejących i możliwych do wystąpienia zagrożeń degradacji
środowiska1,
 zapobieganiu niszczenia przyrody, m.in. miejsc uznanych za pomniki przyrody, miejsc
chronionych prawnie i zgłaszaniu łamania przepisów odpowiednim władzom,
 interweniowaniu w urzędzie wojewódzkim w przypadku niekorzystnych dla przyrody i środowiska
inwestycji realizowanych na terenie gminy, które są niezgodne z zapisami zawartymi
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
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przygotowaniu działań prewencyjnych mających na celu zminimalizowanie nieodpowiedniego
postępowania człowieka wobec przyrody i środowiska, np. zapobieganie kłusownictwu
i kradzieżom drewna z lasu, wycince drzew, wyrzucaniu odpadów w miejscach do tego
nieprzeznaczonych,
prowadzeniu edukacji przyrodniczej w szkołach i wśród miejscowego społeczeństwa,
uczestnictwie w pomiarach, ocenach i prognozach stanu środowiska, zlecanych przez organy
administracji państwowej i samorządowej,
zbieraniu dokumentacji dotyczącej przyrody, wartości historycznych, kulturowych
i etnograficznych regionu,
współdziałaniu z organami administracji samorządowej i innymi organizacjami w zakresie
ochrony środowiska przyrodniczego oraz sprawowaniu nadzoru i kontroli społecznej nad
przestrzeganiem przepisów w tej dziedzinie,
zabieganiu o właściwe użytkowanie oraz świadome i celowe odtwarzanie, a także pomnażanie
zasobów przyrody,
podnoszeniu poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa, wzmacnianiu poczucia
odpowiedzialności za środowisko naturalne, aktywizowaniu do działań służących jego ochronie
i inicjowaniu takich działań,
prowadzeniu inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych, stanowisk roślin, zwierząt i grzybów
objętych ochroną gatunkową wraz z ich siedliskami oraz tworów i składników przyrody
nieożywionej20.

WAŻNE:
Strażnik ochrony przyrody / środowiska w trakcie pracy posługuje się przepisami o ochronie przyrody
i środowiska. Dlatego powinien na bieżąco aktualizować wiedzę na temat przepisów uwzględniających
ochronę przyrody i środowiska naturalnego.
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
Strażnik ochrony przyrody / środowiska wykonuje pracę przede wszystkim w terenie, niezależnie od
warunków pogodowych, przy zmiennych warunkach atmosferycznych, w kontakcie z niską lub
wysoką temperaturą.
Głównym miejscem pracy w zawodzie strażnik ochrony przyrody / środowiska jest środowisko
naturalne (np. łąki, pola, parki krajobrazowe15). Wykonuje także pracę biurową, głównie w pozycji
siedzącej, przy oświetleniu dziennym i sztucznym, w pomieszczeniach klimatyzowanych lub bez
klimatyzacji. Praca przy ekranie komputera może zajmować powyżej 4 godzin dziennie.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Strażnik ochrony przyrody / środowiska w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:
 urządzenia biurowe (np.: komputer, skaner, kserokopiarkę, telefon komórkowy, faks, drukarkę),
 oprogramowania informatyczne do gromadzenia i przetwarzania danych,
 pakiet Office, wyszukiwarkę internetową, pocztę elektroniczną,
 inne (np.: projektor, aparat cyfrowy, kamerę, drona, radiotelefon (krótkofalówka), nawigację
satelitarną (Global Positioning System, GPS), lornetkę, samochód, mapę).
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Organizacja pracy
Strażnik ochrony przyrody / środowiska w zależności od miejsca pracy, wykonywanych zadań
zawodowych i liczby zatrudnionych osób, może pracować indywidualnie lub zespołowo.
Współpracuje z innymi strażnikami, władzami i społecznością lokalną. Może brać udział we
wspólnych patrolach z policją, strażą rybacką i leśną. Godziny pracy zależą od miejsca pracy.
Najczęściej jest to praca jednozmianowa, ale strażnik ochrony przyrody / środowiska może pracować
również na zmiany oraz w sobotę i niedzielę.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
Strażnik ochrony przyrody / środowiska w trakcie wykonywania pracy może być narażony na
zagrożenia, m.in.:
 biologiczne: zakażenia wirusami, bakteriami, grzybami chorobotwórczymi i pasożytami oraz
kontakt z owadami, kleszczami i innymi zwierzętami, a także substancjami przez nie
wytwarzanymi, jak również możliwość uczulenia bądź zatrucia substancjami wytwarzanymi przez
rośliny,
 związane ze zmiennymi warunkami atmosferycznych i kontaktem z niską i/lub wysoką
temperaturą,
 związane z agresją ze strony osób trzecich,
 związane z obciążeniem wzroku oraz układu kostno-szkieletowego.

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód strażnik ochrony przyrody / środowiska ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
 ogólna wydolność fizyczna,
 sprawność układu kostno-stawowego,
 sprawność narządu wzroku,
 sprawność narządu słuchu,
 sprawność narządów równowagi;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 ostrość słuchu,
 ostrość wzroku,
 rozróżnianie barw,
 widzenie o zmroku,
 zmysł równowagi,
 koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 spostrzegawczość;
w kategorii sprawności i zdolności
 zdolność koncentracji uwagi,
 podzielność uwagi,
 rozumowanie logiczne,
 łatwość wypowiadania się w mowie i/lub w piśmie,
 zdolność analizowania i systematyzowania złożonych problemów,
 zdolność do przestrzegania reguł, przepisów i standardów,
 zdolność skutecznego przekonywania,
 zdolność rozwiązywania konfliktów,
 predyspozycje do postępowania z ludźmi,
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zdolność orientacji w terenie;

w kategorii cech osobowościowych
 gotowość do współdziałania,
 gotowość do pracy indywidualnej,
 gotowość do pracy w różnych warunkach środowiskowych,
 komunikatywność,
 operatywność i skuteczność,
 odpowiedzialność za działania zawodowe,
 odpowiedzialność proekologiczna,
 elastyczność i otwartość na zmiany,
 samodzielność,
 samokontrola,
 dyspozycyjność,
 empatia,
 szacunek dla godności człowieka,
 serdeczność,
 kontrolowanie własnych emocji,
 radzenie sobie ze stresem.
Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
Praca w zawodzie strażnik ochrony przyrody / środowiska wymaga sprawności ruchowej
i intelektualnej. Pod względem wydatku energetycznego, w zależności od wykonywanych zadań
zawodowych, należy do prac średnio ciężkich (przemieszczanie się w trakcie wykonywanych
czynności zarówno w terenie równinnym, jak i górskim i podgórskim) lub lekkich (prace biurowe).
Występuje w niej również obciążenie umysłowe, związane np. z analizowaniem, rozwiązywaniami
problemów i podejmowaniem decyzji w zakresie przestrzegania przepisów ochrony przyrody
i środowiska.
Przeciwskazaniami do wykonywania zawodu są m.in.:
 dysfunkcje utrudniające komunikację,
 dysfunkcje fizyczne ograniczające zdolność przemieszczania się.
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.) do podjęcia pracy w zawodzie strażnik ochrony przyrody / środowiska wymagane
jest wykształcenie na poziomie technikum np. w zawodzie pokrewnym technik ochrony środowiska.
Analiza wymagań pracodawców wskazuje, że preferują oni osoby z wykształceniem wyższym
związanym z ochroną przyrody i środowiska.
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Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie
Podjęcie pracy w zawodzie strażnik ochrony przyrody / środowiska ułatwiają:
 dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie szkolnym pokrewnym technik
ochrony środowiska,
 świadectwa potwierdzające kwalifikacje: RL.08 Ocena stanu środowiska oraz RL.09 Planowanie
i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska.
Dodatkowymi atutami przy zatrudnianiu w zawodzie strażnik ochrony przyrody / środowiska są m.in.:
 suplementy Europass (w języku polskim i angielskim), wydawane na prośbę zainteresowanego
przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
 prawo jazdy kat. B,
 certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego,
 certyfikat potwierdzający znajomość obsługi komputera, w tym: pakietu Office, wyszukiwarki
internetowej, poczty elektronicznej, faksu, skanera, kopiarki, drukarki.
Pracodawcy cenią doświadczenie w zawodzie. Atutami przy zatrudnieniu osoby w zawodzie strażnik
ochrony przyrody / środowiska są referencje pracodawców, potwierdzające posiadane umiejętności,
doświadczenie.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie
kompetencji w ramach zawodu.

2.6. Możliwości rozwoju zawodowego, awansu i potwierdzania kompetencji
Możliwości rozwoju zawodowego i awansu
Strażnik ochrony przyrody / środowiska może:
 awansować na starszego strażnika lub koordynatora zespołu strażników,
 podnosić wykształcenie na studiach wyższych lub studiach podyplomowych na kierunkach
związanych z ochroną przyrody i środowiska, takich jak ochrona przyrody, ochrona środowiska
lub innych pokrewnych, np. leśnictwo, biologia, geografia, inżynieria środowiska,
 doskonalić umiejętności, uczestnicząc w branżowych szkoleniach, konferencjach, jak również
warsztatach tematycznych dotyczących ochrony przyrody i środowiska.
Możliwości potwierdzania kompetencji
Obecnie (2018 r.) w zawodzie strażnik ochrony przyrody / środowiska nie ma możliwości
potwierdzania kompetencji zawodowych w edukacji formalnej oraz pozaformalnej.
Okręgowe Komisje Egzaminacyjne oferują możliwość potwierdzania kompetencji zawodowych
przydatnych w zawodzie strażnik ochrony przyrody / środowiska, wchodzących w skład pokrewnego
zawodu szkolnego technik ochrony środowiska:
 w zakresie kwalifikacji RL.08 Ocena stanu środowiska,
 w zakresie kwalifikacji RL.09 Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska.
W zależności od miejsca pracy pracodawcy mogą sami organizować szkolenia dla pracowników.
Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz
Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

2.7. Zawody pokrewne
Osoba zatrudniona w zawodzie strażnik ochrony przyrody / środowiska może rozszerzać swoje
kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:
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Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
Edukator ekologiczny
Inspektor ochrony środowiska
Technik analizy i monitoringu środowiska
S
Technik ochrony środowiska

Kod zawodu
325501
325504
325508
325511

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie strażnik ochrony przyrody / środowiska wykonuje różnorodne zadania, do
których należą w szczególności:
Z1 Ocenianie stanu środowiska.
Z2 Monitorowanie działań osób cywilnych i przedsiębiorstw w zakresie przestrzegania przepisów
prawa o ochronie przyrody i środowiska.
Z3 Prowadzenie kampanii edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i ochrony przyrody.
Z4 Organizowanie prac społecznych na rzecz środowiska przyrodniczego.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów
w zakresie ochrony przyrody i środowiska
Kompetencja zawodowa Kz1: Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów w zakresie
ochrony przyrody i środowiska obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, do realizacji których
wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z1 Ocenianie stanu środowiska
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:
















Akty prawne z zakresu ochrony przyrody
obowiązujące w kraju i Unii Europejskiej;
Zasady inwentaryzacji cennych siedlisk
przyrodniczych danego obszaru/kraju, gatunków
występujących w ich obrębie;
Stan elementów środowiska, takich jak:
11
powietrze, woda, powierzchnia ziemi, kopaliny ,
klimat, krajobraz i obszary naturalne, w tym
bagna, obszary nadmorskie i morskie, a także
rośliny, zwierzęta i grzyby oraz inne elementy
różnorodności biologicznej;
Kodeks postępowania administracyjnego;
Podział kompetencyjny organów administracji
rządowej i samorządowej, realizujących zadania
z zakresu ochrony przyrody i środowiska
naturalnego;
7
Rejestry form ochrony przyrody ;
Sposoby prezentowania informacji na temat
stanu środowiska w danym obszarze.
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Analizować przepisy prawa;
Pozyskiwać informacje na temat form ochrony
przyrody;
Wyszukiwać dane o pomnikach przyrody,
parkach krajobrazowych i obszarach
chronionego krajobrazu, rezerwatach przyrody,
13
obszarach Natura 2000 , korytarzach
12
ekologicznych , parkach narodowych;
18
Identyfikować siedliska przyrodnicze oraz
4
ekosystemy występujące w ich obrębie;
Współdziałać z przedstawicielami organów
administracji rządowej i samorządowej oraz
organizacjami pozarządowymi w celu analizy
zastrzeżeń do projektów lokalizacyjnych, decyzji
inwestycyjnych i ich zgodności z interesami
ochrony przyrody i zdrowia ludności;
Analizować i interpretować informacje na temat
stanu środowiska;
Oceniać wagę obserwowanych naruszeń prawa.
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Z2 Monitorowanie działań osób cywilnych i przedsiębiorstw w zakresie przestrzegania
przepisów prawa o ochronie przyrody i środowiska
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Potrzeby i zasady funkcjonowania danej
społeczności lokalnej i przedsiębiorstw oraz ich
oddziaływanie na środowisko przyrodnicze;
8
Zasady gospodarowania odpadami ;
9
Sposoby właściwego gospodarowania wodami ,
zgodne z prawem możliwości odprowadzania
ścieków;
Wpływ zanieczyszczeń wprowadzanych do
środowiska przez przedsiębiorców
i z gospodarstw domowych.



Rozwiązywać konflikty lokalne, spowodowane
funkcjonowaniem społeczności lokalnej
i przedsiębiorstw np. wypalanie traw, spalanie
odpadów na powierzchni ziemi, spalanie
odpadów w gospodarstwach domowych;
Interweniować u władz lokalnych, np. w sprawie
wycinania drzew, niszczenia gatunków
chronionych, niewłaściwego gospodarowania
odpadami, wodami czy postępowania ze
ściekami itp.

3.3. Kompetencja zawodowa Kz2: Kształtowanie świadomości społecznej w zakresie
ochrony przyrody i środowiska
Kompetencja zawodowa Kz2: Kształtowanie świadomości społecznej w zakresie ochrony przyrody
i środowiska obejmuje zestaw zadań zawodowych Z3, Z4, do realizacji których są wymagane
odpowiednie zasoby wiedzy i umiejętności.
Z3 Prowadzenie kampanii edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i ochrony przyrody
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:
















Potrzeby lokalnej społeczności;
Konieczność organizowania, prowadzenia
i udziału w edukacji przyrodniczej;
Zadania i plany administracji publicznej, szkół
i przedszkoli w zakresie ochrony przyrody
i ochrony środowiska;
Zagadnienia dotyczące środowiska
przyrodniczego oraz zależności między jego
stanem a działalnością człowieka;
3
Przyczyny efektu cieplarnianego i dziury
2
ozonowej ;
Portale informatyczne, np. jakości powietrza itd.;
Formy ochrony przyrody w Polsce;
Opracowania i raporty dotyczące oceny stanu
środowiska na danym terenie;
Technologie przyjazne środowisku i produkty
ekologiczne.












Porozumiewać się, przyswajać różnorodne
oceny i poglądy, formułować opinie oparte na
analizie zdarzeń przyrodniczych i ich ocenie;
Kształtować odpowiedne postawy u dzieci
5
i młodzieży oraz dorosłych w stosunku do fauny
6
i flory ;
Wskazywać bezpośrednie powiązania pomiędzy
zagrożeniami środowiska a działaniami
człowieka i społeczeństwa w wymiarze lokalnym
i globalnym;
Prowadzić edukację przyrodniczą dla różnych
grup społeczeństwa;
Organizować konferencje, szkolenia i warsztaty,
konkursy przyrodnicze, wycieczki przyrodnicze;
Realizować projekty edukacyjno-informacyjne;
Przygotowywać plansze tematyczne,
kalendarze, plakaty;
Popularyzować wiedzę o przyrodzie i ochronie
przyrody;
Przygotowywać materiały do publikacji.

Z4 Organizowanie prac społecznych na rzecz środowiska przyrodniczego
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Metody zachęt;
Sposoby i zakres prac społecznych, niezbędnych
do zrealizowania na danym obszarze;
Zasady BHP w zaplanowanych pracach;
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Wskazywać cele aktywnych i praktycznych
działań;
Aktywizować przedstawicieli administracji,
grona pedagogicznego szkół oraz dzieci
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Zasady poruszania się po zasobach leśnych,
wodnych itp.;
Zasady postępowania z gatunkami chronionymi.



i młodzieży do podejmowania i wykonywania
społecznie prac na rzecz środowiska;
Komunikować polecenia i zasady, których należy
przestrzegać przy wykonywaniu prac
społecznych.

3.4. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie strażnik ochrony przyrody / środowiska powinien posiadać kompetencje
społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.
W szczególności pracownik jest gotów do:
•
•
•

•
•
•

Ponoszenia odpowiedzialności za skutki podejmowanych działań oraz za powierzony sprzęt
i narzędzia wykorzystywane na stanowisku pracy.
Dostosowywania zachowania do zmiennych okoliczności pracy podczas wykonywania zadań
zawodowych związanych z ochroną przyrody i środowiska.
Podejmowania współpracy w grupie podczas wykonywania prac związanych z ochroną przyrody
i środowiska.
Podnoszenia własnych kompetencji zawodowych w zakresie zmian prawnych i nowych rozwiązań
technologiczno-organizacyjnych, właściwych dla ochrony przyrody i środowiska.
Oceniania i weryfikowania wykonywanych przez siebie prac związanych z ochroną przyrody
i środowiska.
Oceniania zagrożenia zdrowia oraz życia i podejmowania działań adekwatnych do stopnia
zagrożenia podczas wykonywania zadań związanych z ochroną przyrody i środowiska.
Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową i obowiązującymi przepisami w branży
ochrony środowiska, medycyny pracy i BHP.

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
strażnik ochrony przyrody / środowiska.

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

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu strażnik ochrony przyrody / środowiska
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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 strażnik ochrony przyrody / środowiska
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
Strażnik ochrony przyrody / środowiska może znaleźć pracę w:
 parkach krajobrazowych,
 parkach narodowych16,
 rezerwatach przyrody17,
 lasach państwowych,
 organach administracji publicznej związanych z ochroną środowiska i przyrody,
 organizacjach ekologicznych.
W badaniu Barometr zawodów 2018 zawód strażnik ochrony przyrody / środowiska został
przyporządkowany do grupy pracownicy ds. ochrony środowiska i bhp. W 2018 roku grupa ta została
zaliczona do zawodów zrównoważonych, czyli takich, w których liczba wolnych miejsc pracy jest
zbliżona do liczby osób zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców.
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
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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 systemu kształcenia zawodowego w Polsce nie przygotowuje się
kandydatów do pracy w zawodzie strażnik ochrony przyrody / środowiska.
Kompetencje przydatne do wykonywania zawodu można uzyskać podejmując:
 kształcenie w technikum w zawodzie pokrewnym technik ochrony środowiska, lub
 szkolenie w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego, w zakresie kwalifikacji: RL.08 Ocena
stanu środowiska oraz RL.09 Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska.
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.
Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie pokrewnym technik ochrony środowiska potwierdzają
(również w trybie eksternistycznym) Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.
Występuje możliwość dalszego kształcenia, podnoszenia kwalifikacji na studiach I i II stopnia oraz
podyplomowych (np. na kierunkach leśnictwo, ekologia czy ochrona środowiska), prowadzonych
przez uczelnie państwowe i prywatne.
Szkolenie
Zazwyczaj pracodawcy we własnym zakresie prowadzą szkolenia pracowników w zawodzie strażnik
ochrony przyrody / środowiska w celu wyposażenia ich w kompetencje wymagane na stanowisku
pracy.
Szkolenia mogą być również oferowane przez szkoły, ośrodki i centra kształcenia zawodowego oraz
inne instytucje działające na rynku usług szkoleniowych w zakresie ochrony środowiska.
Przykładowa tematyka szkoleń:
 prawo ochrony środowiska w praktyce,
 prawo wodne a ocena oddziaływania na środowisko,
 gospodarka odpadami w praktyce,
 obsługa komputerów i oprogramowania.
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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
Szkolenia zawodowe:
Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris
Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
Inne źródła danych:
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl
Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

4.3. Zarobki osób wykonujących dany zawód/daną grupę zawodów
Obecnie (2018 r.) wynagrodzenie miesięczne brutto osób pracujących w zawodzie strażnik ochrony
przyrody / środowiska jest zróżnicowane i mieści się z reguły w przedziale od 2100 zł do 8000 zł
brutto w przeliczeniu na jeden etat.
Poziom wynagrodzeń w zawodzie strażnik ochrony przyrody / środowiska jest uzależniony m.in. od:
 szczegółowego zakresu zadań,
 wykształcenia, doświadczenia zawodowego i kompetencji,
 sytuacji na lokalnym rynku pracy,
 wielkości aglomeracji,
 regionu Polski.
Strażnik ochrony przyrody / środowiska może liczyć na dodatek w postaci ryczałtu za używanie
pojazdu w celu wykonywania obowiązków służbowych.
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
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4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie
W zawodzie strażnik ochrony przyrody / środowiska jest możliwe zatrudnienie osób
z niepełnosprawnościami.
Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w zawodzie jest
identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie technicznych i organizacyjnych warunków
środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:
 z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych (05-R), która nie wyklucza stania i chodzenia, w tym
samodzielnego przemieszczania się po zróżnicowanym terenie (równinnym, górskim),
 z niewielką dysfunkcją kończyn górnych (05-R), która nie wyklucza wykonywania pracy przy
komputerze, wymagane jest wówczas dostosowanie sprzętu komputerowego,
 z dysfunkcją narządu wzroku (04-O), jeśli wada jest skorygowana odpowiednimi szkłami
optycznymi lub soczewkami kontaktowymi, które zapewnią ostrość widzenia.
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
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.






Dyrektywa 2009/147/WE z 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz. U. UE
L 20 z 26.01.2010, s. 7).
Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych
oraz dzikiej fauny i flory (Dz. U. UE L 206 z 22.07.1992, s. 7).
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
986, z późn. zm.).
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Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2126,
z późn. zm.).
Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych
substancji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1271, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (t.j. Dz.
U. z 2018 r. poz. 954, 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 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799,
z późn. zm.).
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1454, 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. 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 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).

Literatura branżowa:





Dobrzański G., Dobrzańska B., Kiełczewski D.: Ochrona środowiska przyrodniczego. Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Gruszecki K.: Prawo ochrony środowiska. Komentarz. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2016.
Ochrona środowiska w firmie – kompendium wiedzy dla przedsiębiorcy. Wydawnictwo Wiedza
i Praktyka, Warszawa 2016.
Rakoczy B., Wierzbowski B.: Prawo ochrony środowiska zagadnienia podstawowe. Wolters
Kluwer Polska, Warszawa 2015.

Zasoby internetowe [dostęp: 31.10.2018]:










Barometr zawodów 2018. Raport podsumowujący badania w Polsce:
https://barometrzawodow.pl/userfiles/Barometr/2018/Raport_polska_ok-min.pdf
Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
EKOFIRMA Poradnik dla małych i średnich przedsiębiorstw: http://ekofirma.gov.pl
EKOINFO Baza wiedzy dla specjalisty ds. ochrony środowiska: http://www.ekoinfo.pl
EKO-NET Serwis dla specjalistów ochrony środowiska: http://eko-net.pl
EKOPORTAL: http://www.ekoportal.gov.pl
Europejska Agencja Środowiska: https://www.eea.europa.eu/pl
Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie (kształcenie według podstawy
programowej z 2017 r.) technik ochrony środowiska 325511:
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/325511.pdf
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
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Projekt Zintegrowany System Kwalifikacji: http://kwalifikacje.edu.pl
Serwis ochrony środowiska: https://serwisochronysrodowiska.pl
Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS: http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardyorzecznictwa-lekarskiego-zus
Wyszukiwarka opisów zawodów: https://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacjazawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow

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

Definicja pojęcia

Awans zawodowy

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

Czynności
zawodowe

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

Edukacja formalna

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

Edukacja
pozaformalna

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

Efekty uczenia się

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

Europejskie Ramy
Kwalifikacji (ERK)

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

Kody
niepełnosprawności

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

Kompetencje
społeczne

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

17

INFORMACJA O ZAWODZIE – Strażnik ochrony przyrody / środowiska 325507
Kompetencje
kluczowe

Kompetencja
zawodowa

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.

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.
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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

7.2. Definicje związane z wykonywaniem zawodu (branżowe)
Lp.

Nazwa pojęcia

Definicja

Źródło

1

Degradacja środowiska

Pogorszenie stanu środowiska przyrodniczego
spowodowane zaburzeniem jego naturalnych
struktur i mechanizmów samoregulacji. Degradacja
środowiska wynika głównie z zanieczyszczeń gleb,
atmosfery i wód przez wprowadzanie do
środowiska toksycznych chemikaliów.

Wielka Encyklopedia PWN.
Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2008

2

Dziura ozonowa

Zjawisko spadku stężenia ozonu w stratosferze
atmosfery ziemskiej.

Wielka Encyklopedia PWN.
Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2008

3

Efekt cieplarniany

Zjawisko podwyższenia temperatury planety
powodowane obecnością gazów cieplarnianych
w atmosferze. Wykaz gazów cieplarnianych i innych
substancji wprowadzanych do powietrza objętych
systemem zarządzania emisjami gazów
cieplarnianych i innych substancji określa ustawa.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.
nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20
180001271
[dostęp: 31.10.2018]

4

Ekosystem

Złożony układ ekologiczny, powtarzalny w tym
samym typie środowiska tworzącym warunki
bytowania organizmów (biotop), zasiedlony przez
zbiór powiązanych ze sobą gatunków.

Wielka Encyklopedia PWN.
Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2008

5

Fauna

Wszystkie zwierzęta żyjące na danym obszarze,
w danym środowisku lub charakterystyczne dla
wybranego okresu geologicznego.

Wielka Encyklopedia PWN.
Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2008

6

Flora

Ogół gatunków roślin występujących na określonym
obszarze w określonym czasie.

Wielka Encyklopedia PWN.
Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2008
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7

Formy ochrony
przyrody

Formami ochrony przyrody są:
 parki narodowe,
 rezerwaty przyrody,
 parki krajobrazowe,
 obszary chronionego krajobrazu,
 obszary Natura 2000,
 pomniki przyrody,
 stanowiska dokumentacyjne,
 użytki ekologiczne,
 zespoły przyrodniczo-krajobrazowe,
 ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.
nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20
180001614
[dostęp: 31.10.2018]

8

Gospodarowanie
odpadami

Zbieranie, transport, przetwarzanie odpadów,
łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami,
jak również późniejsze postępowanie z miejscami
unieszkodliwiania odpadów oraz działania
wykonywane w charakterze sprzedawcy odpadów
lub pośrednika w obrocie odpadami.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.
nsf/download.xsp/WDU20130
000021/T/D20130021L.pdf
[dostęp: 31.10.2018]

9

Gospodarowanie
wodami

Zasady racjonalnego i całościowego traktowania
zasobów wód powierzchniowych i podziemnych,
z uwzględnieniem ich ilości i jakości.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.
nsf/download.xsp/WDU20170
001566/T/D20171566L.pdf
[dostęp: 31.10.2018]

10

Inwentaryzacja siedlisk
przyrodniczych

Inwentaryzacja stanowisk roślin, zwierząt i grzybów
objętych ochroną gatunkową oraz ich siedlisk, a także
zasługujących na ochronę tworów i składników
przyrody nieożywionej.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.
nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20
180001614
[dostęp: 31.10.2018]

11

Kopalina

Utwór geologiczny, surowiec mineralny, występujący
wewnątrz skorupy ziemskiej lub na jej powierzchni,
który po wydobyciu ma zastosowanie gospodarcze,
np. węgiel, ruda itp.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.
nsf/download.xsp/WDU20170
002126/O/D20172126.pdf
[dostęp: 31.10.2018]

12

Korytarz ekologiczny

Obszar umożliwiający migrację roślin, zwierząt lub
grzybów.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.
nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20
180001614
[dostęp: 31.10.2018]

13

Obszar Natura 2000

Obszar specjalnej ochrony ptaków, specjalny obszar
ochrony siedlisk lub obszar mający znaczenie dla
Wspólnoty, utworzony w celu ochrony populacji dziko
występujących ptaków lub siedlisk przyrodniczych lub
gatunków będących przedmiotem zainteresowania
wspólnoty.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.
nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20
180001614
[dostęp: 31.10.2018]

14

Organizacja
ekologiczna

Organizacje społeczne, których statutowym celem
jest ochrona środowiska.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.
nsf/download.xsp/WDU20180
000799/O/D20180799.pdf
[dostęp: 31.10.2018]

15

Park krajobrazowy

Obejmuje obszar chroniony ze względu na

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.
nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20
180001614
[dostęp: 31.10.2018]

wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz
walory krajobrazowe w celu zachowania,
popularyzacji tych wartości w warunkach
zrównoważonego rozwoju.
16

Park narodowy

Obejmuje obszar wyróżniający się szczególnymi
wartościami przyrodniczymi, naukowymi,
społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi,
o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, na którym
ochronie podlega cała przyroda oraz walory
krajobrazowe.
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http://prawo.sejm.gov.pl/isap.
nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20
180001614
[dostęp: 31.10.2018]
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17

Rezerwat przyrody

Obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym
lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska
przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska
zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki
przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi
wartościami przyrodniczymi, naukowymi,
kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.
nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20
180001614
[dostęp: 31.10.2018]

18

Siedliska przyrodnicze

Pojęcie używane w terminologii prawnej Unii
Europejskiej w związku z programem Natura 2000.
Wprowadzone zostało w celu identyfikacji obszarów
lądowych lub wodnych o określonych cechach
środowiska przyrodniczego.

Dyrektywy Rady 92/43/EWG
z dnia 21 maja 1992 r.
w sprawie ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej
fauny i flory (Dz. U. UE L 206 z
22.07.1992)

19

Środowisko
przyrodnicze

Krajobraz wraz z tworami przyrody nieożywionej oraz
naturalnymi i przekształconymi siedliskami
przyrodniczymi z występującymi na nich roślinami,
zwierzętami i grzybami.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.
nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20
180001614
[dostęp: 31.10.2018]

20

Twory i składniki
przyrody nieożywionej

Stanowią rezerwaty przyrody i obejmują obszary
zachowane w stanie naturalnym lub mało
zmienionym, np. źródła, wodospady, jaskinie.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.
nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20
180001614
[dostęp: 31.10.2018]
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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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